Checklist

Is jouw school klaar voor het
digitaal Verkeersexamen?
Voorwaarden
Je hoeft geen speciale software te installeren, maar er is wel
een aantal voorwaarden om mee te kunnen doen met de pilot:
	Heeft de school voldoende laptops en/of tablets die de
kinderen kunnen gebruiken tijdens het examen?
	Heeft de school toegang tot de standaard internet

Tips
	Zorg dat er tijdens het VVN Verkeersexamen een aantal
extra laptops of tablets beschikbaar is als reserve.
	Check het demo-examen op 1 van de apparaten die je wilt
gebruiken en kijk of het werkt. De link vind je hier.
	Zorg dat tijdens het VVN Verkeersexamen de internet

browsers? Het digitale examen werkt op de twee laatste

verbinding zoveel mogelijk ‘vrij’ gehouden wordt. Spreek

versies van de meest gangbare internetbrowsers (Google

af met je collega-leerkrachten dat andere groepen zo min

Chrome, Internet Explorer, Edge, Safari, Firefox).

mogelijk gebruik maken van internet, door bijvoorbeeld

	Heeft de school een goede internetverbinding? In het
examen worden filmpjes afgespeeld vanaf vimeo.com.
De internetverbinding moet dus snel genoeg zijn, zodat
meerdere kinderen tegelijk een filmpje kunnen afspelen.

die dag geen video’s te bekijken.
	Zorg ervoor dat alle tablets/laptops voldoende opgeladen
zijn.
	Zorg dat er tijdens het VVN Verkeersexamen voldoende

We adviseren dan ook een downloadsnelheid van minimaal

mogelijkheden zijn de laptop of tablet op te laden of aan

1 Mbps per laptop of tablet.

het netstroom te kunnen hangen.

	
Is er voor ieder kind een headset of oortjes beschikbaar?
	Is er voor ieder kind een beeldscherm beschikbaar, met
een resolutie van minimaal 1024 x 768? Voor tablets geldt
een minimale afmeting van 9,5 inch.

	Allemaal tegelijk of in groepen?
Er zijn 2 mogelijkheden:
1.	Heeft jouw school voldoende computers of tablets, dan
kunnen alle kinderen tegelijk het examen doen in de
klas of een daarvoor bestemd lokaal.
2.	Heeft jouw school niet voldoende laptops/computers/

Veel succes
Heb je vragen? Check dan onze FAQ op examen.vvn.nl
of neem contact op via verkeersexamen@vvn.nl.

tablets voor alle kinderen, dan kun je ze het examen na
elkaar laten doen in de klas of in een computerlokaal.
Het is dan uiteraard belangrijk dat er toezicht is en dat
de kinderen de antwoorden niet aan elkaar kunnen
doorvertellen. VVN vrijwilligers kunnen hierbij helpen.
	Vanaf februari komen er oefenexamens beschikbaar op
examen.vvn.nl/oefenen. De oefenexamens zijn qua opzet
gelijk aan het echte digitale verkeersexamen. Wij raden
dan ook sterk aan om met de hele klas een oefenexamen
te maken. Niet alleen is dit voor de kinderen een goede
voorbereiding, je kunt als school hiermee testen of de
apparatuur en de verbinding aan de eisen voldoet.

