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EXAMENBULLETIN TEYLINGEN COLLEGE  
MAVO 

 
 
Aan de leerlingen van de examenklassen mavo. 
 
In dit boekje tref je belangrijke mededelingen aan met betrekking tot de afhandeling van de 
schoolexamens en de gang van zaken met betrekking tot het Centraal Examen.  
 
Lees een en ander goed door, zodat je weet wat er van je verwacht wordt.  
Dit examenbulletin bevat:  
 
 
 
 
• Een lijst met belangrijke data   (bladzijde 3) 
 
• Enkele belangrijke regels die in acht 

 
      genomen moeten worden tijdens de 
  
      Centrale Examens     (bladzijde 4 en 6) 
 
• De dag van de uitslag    (bladzijde 5) 
 
• Wanneer ben je geslaagd?    (bladzijde 7) 
 
• Herkansing… en dan?    (bladzijde 7 en 8) 
 
• Roosters van de Centrale Examens I en II  (bladzijde 9 en 10) 
 
• Lijst met de examennummers   (bladzijde 11 en 12) 
 
• Lijst van hulpmiddelen die op het Centrale    (bladzijde 13) 

Examen gebruikt mogen worden   
 
 
 
 
 
 
Noordwijkerhout, april 2019 
 
 
J.M. Out, secretaris eindexamen mavo 
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BELANGRIJKE DATA 
 
 
  
16 april:  
 Uitreiken eindcijferlijst SE; leerlingen krijgen, controleren en tekenen 
 PERSOONLIJK hun eindlijst-SE. Eventuele verbeteringen moeten uiterlijk  
 16 april  vóór 11.05 uur worden aangegeven bij de administratie. 
 
15 t/m 19 april: 

 Examentrainingen. Iedereen schrijft zich in voor een aantal trainingen. Tijdens  
  deze week worden er géén reguliere lessen gegeven. 

 
18 april:  
 Cijfers SE worden verzonden naar de inspectie. 
 
22 april t/m 3 mei: 
 Vakantie. 
 
9 t/m 22 mei: 

Het Centraal Schriftelijk Examen voor de mavo. 
Dit begint met het examen op donderdag 9 mei 2019 om 13.30 uur met het vak 
biologie. Op donderdag 9 mei zijn er geen lessen of examentrainingen. 
Zie verder het rooster op pagina 9 van dit examenbulletin.  
 

12 juni: 
 Vaststellen en bekendmaken van de uitslag. 
 
13 juni:  

Inleveren aanvraagformulier herkansing vóór 11.05 uur bij de administratie. 
 
17, 18, 19 en 20 juni: 
 Herkansing voor één vak.  Zie het rooster op bladzijde 10. 
 
28 juni: 

 Uitslag 2e CE. Zodra de definitieve uitslag bekend is, zal de leerling daarover 
 z.s.m. worden geïnformeerd. 

 
28 juni 2019:  DIPLOMA-UITREIKING  

De officiële uitnodiging voor leerlingen en ouders volgt nog. 
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BELANGRIJK ……. !! 
 
 
Alle examens worden afgenomen in de gymzalen van de school of in de Science 
toren 
 
Ziekte e.d. dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld aan de school, in ieder 
geval vóór de zitting. 

 
Kandidaten die meer dan een half uur te laat komen, kunnen NIET meer 
deelnemen aan de betreffende examenzitting. Bij een geldige reden - zulks ter 
beoordeling van de rector - kun je bij dat vak verwezen worden naar het tweede 
tijdvak. 

 
Verderop in dit examenbulletin tref je de roosters aan; behalve deze roosters vind 
je ook de te gebruiken examennummers (bladzijde 11 en 12) en de lijst van 
hulpmiddelen, die je voor de verschillende vakken mag gebruiken.  

 
De school zorgt voor alle soorten papier. Breng zelf wel een potlood, een pen of 
balpen mee en vergeet de hulpmiddelen voor de verschillende vakken niet (liniaal, 
passer, rekenmachine en dergelijke). Zie weer de bijlage met toegestane 
hulpmiddelen op bladzijde 13 van dit examenbulletin. 
 
Voorzie alle blaadjes die je inlevert van je volledige naam (voornaam en 
achternaam) en van je examennummer. 
 
Examenwerk mag NIET gemaakt worden met potlood en NIET met rood. Alleen 
tekeningen en grafieken mogen met potlood.  
 
Ook correctievloeistof mag niet  worden gebruikt. 
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Woensdag 12 juni 2019:  DE UITSLAG 
 

Er mogen geen tussentijdse mededelingen gedaan worden over de resultaten. De 
uitslag is niet eerder te verwachten dan op 12 juni vanaf 13.30 uur. 
 
11.45 – 12.45 
Van 11.45 – 12.45 uur is de vergadering van de examencommissie ter 
vaststelling van de uitslag. 
 

 13.30 – 14.00 
Tussen 13.30 uur en 14.00 uur worden alle kandidaten die nog niet geslaagd zijn 
(telefonisch) benaderd door de school. Op de website van de school wordt vanaf 
14.00 uur een lijst met geslaagde kandidaten gepubliceerd. Degenen die niet 
(telefonisch) bereikbaar zijn op dat tijdstip moeten zelf de school bellen tussen 
14.00 en 14.30 uur. Dringend verzoek om in alle andere gevallen niet naar school 
te bellen, want dan raken de lijnen overbezet en dat geeft problemen. 
 
14.00 uur 
Vanaf 14.00 uur hangt er een lijst van geslaagde kandidaten op school en staan 
de geslaagden op de schoolsite. Alle geslaagde kandidaten worden uitgenodigd 
om 16.00 uur in de hal van de school te komen, waar ze met een drankje zullen 
worden verwelkomd.  
Alle geslaagde kandidaten ontvangen dan een voorlopige cijferlijst met een 
formulier voor de aanvraag van een herkansing. Dit formulier moet uiterlijk 
donderdag 14 juni vóór 11.05 uur worden ingeleverd bij de administratie.  
 
14.30 uur 
De kandidaten die nog niet geslaagd zijn worden op school verwacht om 14.30 
uur (mavo-leerlingen in lokaal 0.33/0.34). Samen met de teamleider en de mentor 
wordt dan bekeken welk onderdeel je het beste kunt herkansen in het tweede 
tijdvak. Je krijgt dan een voorlopige cijferlijst met een formulier voor de aanvraag 
van een herkansing. Dit formulier moet uiterlijk donderdag 14 juni vóór 11.05 uur 
worden ingeleverd bij de administratie. 
 
16.00 uur 
Ontvangst geslaagde leerlingen in de hal van de school. 

 
13 juni 

Uiterste inleverdatum van de aanvragen voor herkansing; de aanvragen moeten 
vóór 11.05 uur bij de administratie worden ingeleverd.  

 
17, 18 en 19 juni 
 CENTRAAL SCHRIFTELIJK EXAMEN II = HERKANSING van het CSE I.  

Zie hiervoor het rooster op pagina 10. 
 
28 juni 

Uitslag; zodra het definitieve eindcijfer bekend is zal de betreffende kandidaat 
worden gebeld en geïnformeerd over de uitslag. 
 

28 juni 
Diploma-uitreiking. Je bent, met je ouders, alvast van harte uitgenodigd. De 
officiële uitnodiging volgt nog. 
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ENKELE EXAMENVOORSCHRIFTEN 
 
Op iedere tafel in de examenzaal staat een kaartje met een 
examennummer. Vermeld dit nummer op al je werk !! 
De mavo heeft blauwe kaartjes. 

 
1. Het werk wordt gemaakt op papier, gewaarmerkt en verstrekt door de school. 

Kandidaten mogen geen papier meenemen naar het examenlokaal. 
2. Zonder toestemming van een toezichthouder mag een kandidaat zich gedurende 

het examen niet verwijderen uit het examenlokaal. Dus ook voor het naar toilet 
gaan moet je toestemming vragen. Ga dus niet zo maar lopen! 

3. Indien een kandidaat zich bij het centraal examen aan enige onregelmatigheid 
schuldig maakt, kan de rector hem de (verdere) deelneming aan het CE ontzeggen 
of minder vergaande maatregelen nemen. Je mag tijdens het examen geen 
mobiele telefoon bij je dragen. Als je hem toch bij je hebt op de 
examenzitting, moet je hem uitzetten en inleveren bij de toezichthouders (je 
kunt hem aan het einde van de zitting weer meenemen). 

4. Tijdens het uitdelen van de opgaven dient er volkomen rust in het examenlokaal te 
heersen. 

5. Een kandidaat die te laat komt, mag uiterlijk tot een half uur na het begin van de 
zitting tot het examenlokaal worden toegelaten. Hij levert het werk in op het tijdstip 
dat voor de andere kandidaten geldt. Kandidaten die meer dan een half uur te 
laat komen, mogen niet meer deelnemen aan deze zitting. 

6.  Deelname aan een zitting betekent dat het eenmaal gemaakte werk zijn geldigheid 
behoudt. Bijzondere omstandigheden (bijv. ernstige ziekte e.d.) dienen tijdig (vóór 
de zitting) te worden gemeld. 

7.  Zij, die bij het examen toezicht houden, maken over het verloop een proces-verbaal 
op. 

8. De examenopgaven mogen niet eerder dan na het einde van een zitting buiten de 
examenruimten gebracht worden. Kandidaten die de opgaven mee willen nemen 
dienen dus tot het einde van de zitting in de examenzaal te blijven of na afloop van 
de zitting hun opgaven te komen ophalen. Je kunt bij het inleveren van het werk je 
opgaven – voorzien van je naam – apart laten leggen. 

9. Je mag voor het einde van de zitting zelfs niets mee naar huis nemen dat 
betrekking heeft op het gemaakte examen. Dus ook geen kladpapier waar je je 
eigen antwoorden hebt overgeschreven om “thuis na te kijken”. Ook dit papier moet 
worden ingeleverd en mag je pas na de zitting meenemen. 

10. Kandidaten mogen, als ze klaar zijn, de examenzaal verlaten. Dit mag echter niet 
gedurende de eerste 30 minuten en niet gedurende de laatste 15 minuten van de 
zitting. 

11. Een kwartier voor het einde van iedere zitting zal een toezichthouder de tijd 
aangeven. Zoals hierboven vermeld, mogen kandidaten in dit laatste kwartier de 
examenzaal niet meer verlaten; dit om de rust tijdens dit laatste kwartier te 
waarborgen. 

12. Aan het einde van de zitting blijven de kandidaten zitten. Er mag nog niet 
gepraat worden zolang er nog examenwerk wordt opgehaald. De toezicht 
houder geeft een sein als alle werk is ingenomen en de kandidaten het 
examenlokaal kunnen verlaten. 
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Zak/slaagregeling 
 
Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen mavo (Theoretische Leerweg) als: 
 

- Het gemiddelde van zijn behaalde cijfers voor de eindexamens minstens 5,5 is. Dit 
betekent dat de som van de behaalde examencijfers minstens gelijk moet zijn aan 
33 punten (zes maal 5,5)…….EN; 

- Voor al de examenvakken eindcijfers heeft behaald van 6 of meer; 
- Voor één van de examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige 

examenvakken eindcijfers heeft behaald van 6 of meer; 
- Voor ten hoogste één van de examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald, voor de 

overige examenvakken eindcijfers heeft behaald van 6 of meer, waarvan tenminste 
één 7 of meer; 

- Voor ten hoogste twee van de examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald, voor 
de overige examenvakken eindcijfers heeft behaald van 6 of meer, waarvan 
tenminste één 7 of meer; EN; 

- Voor het vak Nederlandse taal als eindcijfer een 5 of hoger hebt behaald; 
- In aanvulling op het bovenstaande geldt tevens, dat voor de vakken 

lichamelijke opvoeding, het kunstvak en/of culturele kunstzinnige vorming 
uit het gemeenschappelijk deel en het profielwerkstuk de kwalificatie 
voldoende of goed moet zijn behaald.  

- Verder moeten alle handelingsdelen ook voldoende zijn afgesloten. En dienen 
alle leerlingen de rekentoets te hebben afgelegd. 

 
Herkansing CE-II 
 
De herkansingsregels van het Centraal Examen zijn als volgt: 
 
 Elke kandidaat mag voor één vak een herkansing doen, ongeacht of hij geslaagd 

is of niet. Dat betekent dat iedere kandidaat na de eerste uitslagbepaling per exa-
menjaar voor één vak mag deelnemen aan het centraal examen van het volgende 
tijdvak (II) van hetzelfde examenjaar. 

 
Deze herkansingsregeling houdt dus in, dat : 
 

• iedereen, ongeacht de eerste uitslag, mag herkansen; 
• bij al deze herkansingen geldt dat het hoogste cijfer uiteindelijk telt. 
  

Uiteraard is herkansing alleen mogelijk als de eerste uitslag is gebaseerd op de resultaten 
van een voltooid centraal examen. 
 
 
Meer officieel geformuleerd als artikel 23 van het SE-reglement klinkt dit alles als volgt: 
 
Artikel 23 
1) Zodra de uitslag is vastgesteld, deelt de rector deze met de eindcijfers aan iedere 

kandidaat mee. 
2) Iedere kandidaat van wie de uitslag als bedoeld sub 1 is gebaseerd op een voltooid 

centraal examen mag in het volgende tijdvak voor één vak een herkansing doen. 
3) Er mag alleen herkanst worden in vakken die al bij de eerste uitslagbepaling waren 

betrokken. 
4) Alle herkansingen moeten schriftelijk worden aangevraagd bij de directeur van de 

school vóór een nader te bepalen dag en tijdstip. 
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5) Door het aanvragen van een herkansing wordt de eerste uitslag een voorlopige. De 
kandidaten die een herkansing aanvragen, leveren de cijferlijst die ze bij de eerste 
uitslag hebben ontvangen weer in bij de directeur. 

6) Na afloop van de herkansing wordt de uitslag definitief vastgesteld. 
 
 
 
In het geval dat een kandidaat tijdens het centraal examen I ziek is en de betreffende 
kandidaat het examen niet tijdens het tweede tijdvak (CE II) kan afronden, wordt de 
betreffende kandidaat door verwezen naar het staatsexamen. Doet zich een dergelijke 
situatie voor, dan neemt de secretaris eindexamen (dhr. Out) hierover contact met je op. 
 
 
 
Verdere Bijlagen: 
 
I. Rooster CE tijdvak I 
II. Rooster CE tijdvak II 
III. Lijst van examennummers 
IV. Lijst van toegestane hulpmiddelen 
 
 
 
INFORMATIEBRONNEN met betrekking tot het examen 
 
 

Internet  
 
Iedere dag vind je de officiële uitwerkingen van de examens op: 
www.cito.nl 
Na afloop van iedere zitting wordt dit z.s.m. op deze site bijgewerkt. 
 
Op www.mijneindexamen.nl kan iedere kandidaat een persoonlijk rooster 
laten maken voor het cse. 
 
www.examenblad.nl is een officiële informatiebron van het Ministerie van 
Onderwijs. 

 
  Wil je nog extra oefenen via internet,  
  kijk dan op www.examenbundel.nl 
 
 
   
 
 
   

http://www.cito.nl/
http://www.mijneindexamen.nl/
http://www.examenblad.nl/
http://www.examenbundel.nl/
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Bijlage 1:  ROOSTERS CENTRALE EXAMENS (tijdvak I ) 
 
 
Examenrooster mavo 1e tijdvak 2019 
 
Datum Tijd Vak 
Donderdag 9 mei   

 
13.30 – 15.30 uur Biologie 

 
Vrijdag 10 mei   

 
13.30 – 15.30 uur Nederlands 

 
Maandag 13 mei 09.00 – 11.00 uur Duits 

 
13.30 – 15.30 uur Economie 

 
Dinsdag 14 mei 09.00 – 11.00 uur Geschiedenis 

 
13.30 – 15.30 uur Natuurkunde (nask1) 

 
Woensdag 15 mei 09.00 – 11.00 uur Aardrijkskunde 

 
13.30 – 15.30 uur Frans 

 
Donderdag 16 mei   

 
13.30 – 15.30 uur Wiskunde 

 
Vrijdag 17 mei   

 
13.30 – 15.30 uur Engels 

 
Maandag 20 mei   

 
13.30 – 15.30 uur Scheikunde (nask2) 

 
Dinsdag 21 mei   

 
13.30 – 15.30 uur Beeldende vakken 

 
Woensdag 22 mei   

 
13.30 – 15.30 uur Spaans 

 
 
Rooster eindexamens VMBO GLTL, 1e tijdvak 2016 
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Bijlage 2: Rooster Centrale Examen (tijdvak II ) 2019 
[ = herexamen ] 

 
 
 

Datum Tijd Vak 
Maandag 17 juni 13.30 – 15.30 uur Aardrijkskunde 

 
Biologie 
 
Duits 
 
Frans 
 
Wiskunde 
 

Dinsdag 18 juni 13.30 – 15.30 uur Beeldende vakken 
 
Geschiedenis 
 
Natuurkunde (nask1) 
 
Nederlands 
 

Woensdag 19 juni 13.30 – 15.30 uur Economie 
 
Engels 
 
Scheikunde (nask2) 
 

Donderdag 20 juni 14.00 – 16.00 uur Spaans** 
 
** De aangewezen vakken worden afgenomen door de commissie 
staatsexamens VO.        
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Bijlage 3: 
Lijst met examennummers 
2019   

  MAVO (blauw)   
Examennummer Volledige naam Klas 
L100 Jord Aanhane L4Mc 
L101 Gijs van Aken L4Mb 
L102 Nina van Altena L4Mb 
L103 Bastiaan van Amsterdam L4Mc 
L104 Isabelle van Beelen L4Mb 
L105 Jesse van den Berg L4Mb 
L106 Wout de Boer L4Mb 
L107 Liza Bogaards L4Ma 
L108 Isabel van Bohemen L4Ma 
L109 Sanne Boogmans L4Mc 
L110 Jasper Boswinkel L4Mc 
L111 Cas van den Burg L4Mb 
L112 Senna Corsten L4Mb 
L115 Dexter Damen L4Ma 
L113 Levi van Dam L4Mb 
L114 Thijs van Dam L4Mc 
L116 Bo van Duijn L4Ma 
L117 Pien van Duijvenbode L4Ma 
L118 Lianne Durieux L4Ma 
L119 Sahar Faez L4Mc 
L120 Daan Glasbergen L4Ma 
L121 Jasper Goudzwaard L4Mb 
L122 Roos Groenendijk L4Mc 
L123 Suzy Heemskerk L4Ma 
L124 Jurgen Heijt L4Mb 
L125 Tess van Hese L4Mb 
L126 Amy Honsbeek L4Ma 
L127 Ben van Hooff L4Mc 
L128 Pien van Houten L4Mb 
L129 Timo Janiceski L4Ma 
L130 Anne Janssens L4Ma 
L131 Gabi Joustra L4Mb 
L132 Dex van Kesteren L4Mc 
L133 Alex Klein L4Mb 
L134 Tigo van der Klugt L4Mc 
L135 Daniël Kuijper L4Mc 
L136 Jade ter Laak L4Mb 
L137 Myrthe van der Laan L4Mc 
L138 Jaidy van Leerdam L4Ma 
L139 Tijmen van Lokven L4Ma 
L140 Eva Meijer L4Ma 
L141 Félice Menken L4Ma 
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L142 Feven Mesfin Haile 
Gebreyes L4Mb 

L143 Ayoub Moungari L4Ma 
L144 Medi van Muijen L4Ma 
L145 India Muller L4Ma 
L146 Liza Nik L4Mb 
L147 Ilse-Mare van Noort L4Mb 
L148 Sten van Ooijen L4Ma 
L150 Marit van Paridon L4Ma 
L151 Luke Plug L4Ma 
L152 Bo van der Poel L4Ma 
L153 Nicolas Pouponnot L4Mb 
L154 Nina van Putten L4Ma 
L155 Jelle Riel L4Mc 
L156 Job Riel L4Mc 
L157 Caitlin Rodewijk L4Ma 
L158 Daan Rota L4Ma 
L159 Koen van Ruiten L4Mc 
L160 Gijs Smit L4Mc 
L161 Ian Smit L4Mc 
L162 Fleur van Starkenburg L4Ma 
L163 Isa van Steijn L4Mb 
L164 Sven Stouten L4Mb 
L165 Bart van Tol L4Ma 
L166 Tijn van Tol L4Mb 
L167 Anne van Velden L4Mc 
L168 Neal Venne L4Ma 
L169 Floor Verkade L4Ma 
L170 Luuk Verwer L4Mc 
L171 Mandy van Vliet L4Ma 
L172 Sara Wasteen L4Mb 
L173 Troy van der Weijden L4Mc 
L174 Judith Wijnands L4Mb 
L175 Joeri de Winter L4Mc 
L176 Ryan Woerlee L4Mc 
L177 Talith Yom Tov L4Mb 
L178 Gregor Zalewski L4Mc 
L179 Victor Zandbergen L4Mc 
L180 Huub Zethof L4Mc 
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Bijlage 4:  LIJST met TOEGESTANE HULPMIDDELEN 
 
 
Dit neem je altijd mee bij elk centraal examen: 
• Schrijfmateriaal (pen + reservepen) 
• Tekenpotlood (met puntenslijper) 
• Vlakgum 
• Blauw en rood kleurpotlood 
• Liniaal met millimeterverdeling 
• Passer (met reserve potloodstiftje) 
• Geodriehoek, eventueel windroos (wiskunde) 
• Elektronisch  rekenapparaat (met volle batterij) ;  
• let op: geen programmeerbare rekenmachine (dus bijvoorbeeld geen TI-83)  
• Nederlands woordenboek 

 
 
 
Lijst van extra hulpmiddelen voor de verschillende vakken 
Alle vakken: Nederlands woordenboek 
Nederlands Woordenboek 
Frans Woordenboeken  Ne – Fa     en     Fa – Ne 
Duits Woordenboeken  Ne – Du     en     Du – Ne 
Engels Woordenboeken  Ne – En     en     En – Ne 
Spaans Woordenboeken  Ne – Sp     en     Sp – Ne 
   Tip: Zoek niet alles op, want dan kom je in tijdnood 
 
Nask 1 = natuurkunde Informatieboekje (examenkatern BINAS vmbo kgt ) 
Nask 2 = scheikunde Informatieboekje (examenkatern BINAS vmbo kgt ) 

 
 
 
Let op:  alle hulpmiddelen moeten in de originele staat zijn. Er mogen geen losse 
              blaadjes in zitten en er mag uiteraard niets in geschreven of geplakt zijn. 
 
              Je mag tijdens de zittingen ook niets van een medekandidaat lenen. 
 
              Tijdens de zittingen worden de BINAS informatieboekjes door de school   
               aangeleverd. Het is niet toegestaan je eigen exemplaar te gebruiken.   
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Nog enkele laatste opmerkingen 
 
- Als je iets nog niet zeker weet, vraag het dan. Je kunt altijd bij een vakdocent, je 

mentor, de administratie of de schoolleiding terecht. 
 
- Zorg ervoor dat je op tijd op de examenzitting aanwezig bent. Het is verstandig 

om altijd een kwartier voor de aanvang van een examen aanwezig te zijn; de 
examenzaal/ het examenlokaal is dan open. 

 
- Controleer enkele dagen voor aanvang van je examen of je schrijfmateriaal, 

geodriehoek, passer, liniaal en rekenmachine in orde zijn. Koop ook altijd een 
nieuwe batterij voor je rekenmachine. 

 
- Pak voor de hele examenperiode je tas in met alle benodigdheden en mogelijke 

hulpmiddelen. Zo grijp je tijdens je examen nooit mis! 
 
- Ga tijdig na of je weet wat er bij de verschillende vakken van je verwacht wordt. 
 
- Tijdens de examens zijn er vaak bijlagen. Hierop maak je sommige vragen van 

het examen (vaak tekeningen of grafieken). Let erop bij dat je deze bijlagen 
inlevert en niet per ongeluk mee naar huis neemt. Is zo’n bijlage eenmaal buiten 
de examenruimte, dan kun je hem niet meer inleveren; je verspeelt dan een 
aantal punten ! 

 
- Het is toegestaan om iets te drinken (blikje frisdrank) en iets te eten 

(druivensuiker) mee te nemen in de examenzaal. Energy drinks zoals Red Bull 
zijn echter verboden. Het is ook niet toegestaan schriften en/of boeken mee te 
nemen in de examenzaal. Je mag absoluut geen telefoon, i-pod, smartwatch 
o.i.d. bij je dragen. Ook je jas en tas  mogen niet mee naar binnen. 

 
- Zorg dat je uitgerust op het examen verschijnt. Het is niet verstandig om de 

avond voor het examen nog tot heel laat te leren. 
 
 
 

Heel veel succes !!!!!!!!!! 
 
 
Namens alle examendocenten, 
 
 
J.M. Out 
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