Afname theorietoets KSF branchecertificaat
Computer Based Testing (CBT-afname) KSF via eX:plain
Voor het afnemen van examens via beeldscherm gelden de volgende vereisten:
Systeemeisen:
 Windows 7 (geen Windows Vista)
 Internet Explorer 7 of 8.
 Firefox 3 (dan wel updates uitzetten!)
 Minimaal Pentium 4 processor, kloksnelheid van 1,6 Ghz
 Minimaal 1 GB RAM
Beeldscherm:
 Minimaal 15 inch en een minimale resolutie van 1280 X 600
Netwerkverbinding afnamelocatie:
 Minimaal beschikbaar 100 Mb/s (bedraad)
Voor QMP:
 SUN JVM 1.5 of hoger (bij voorkeur meest recente versie)
 Flash, de meest recente versie (bij gebruik van FireFox ook de Flash plugin)
 Questionmark Secure Browser geïnstalleerd. Questionmark Secure Browser is te
downloaden via: https://www.questionmark.com/secure/Pages/default.aspx
 Indien geluidsfragmenten in het examen voorkomen de Mediaplayer, meest recente
versie (bij gebruik van FireFox ook de Mediaplayer plugin)
Gebruik het testexamen om te testen of aan alle vereisten is voldaan.
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Wachtwoord: TestexamenKSF
Aanbevelingen
Het verkeer van en naar domein online-examinering.nl, buiten de Proxy server om laten
lopen. Dit is volkomen beveiligd, dus extra controle via die proxy is niet nodig en vertraagt
alleen maar. Zorg ervoor dat MSN niet op de achtergrond draait. Als MSN wel op de
achtergrond draait dan start het examen niet. Ook eventueel Win VNC en alle andere
programma’s uitzetten.
Zorg dat er tijdens de examenafname een ICT-functionaris stand-by is die problemen met
hard- en/of software kan oplossen.
Controle persoonsgegevens
De examens worden klassikaal afgenomen in een trainings- of toetsingsruimte. Een
surveillant/examinator controleert de identiteit en de persoonsgegevens van de kandidaten,
voorziet hen van inloggegevens, ziet toe op de uitvoering van de toets en bewaakt de
toetsen. Voor foutief aangeleverde persoonsgegevens brengt de KSF kosten in rekening voor
een nieuw certificaat.
Let op: het is niet toegestaan vragen en/of antwoorden mee te nemen bij het verlaten van
de examenruimte. En het is kandidaten niet toegestaan mobiele telefoons en camera’s mee
te nemen in de examenruimte.
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