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Registratievereisten praktijkexamenruimtes Basisbekwaamheid boa 
 

De registratievereisten hebben betrekking op de afname van het praktijkexamen Boa Basis Praktijk, 

onderdeel van het examen Basisbekwaamheid boa.  

 

Het doel is praktijkexamens af te kunnen nemen in regionaal gesitueerde, en door Examencommissie 

(EC) van ExTH gecertificeerde en geregistreerde  praktijkexamenruimtes. 

  

Om voor certificering en registratie in aanmerking te komen dienen de examenruimtes op de locatie 

aan de hierna volgende eisen te voldoen. Dit zijn minimale eisen, een positieve afwijking voor wat 

betreft afmetingen kan en mag binnen redelijkheid. Bij de afmetingen van de ruimte gaat het om de 

bruikbaarheid om examens af te nemen. 

 

 

Bouwkundige aspecten 

• De locatie beschikt over drie afsluitbare lokalen én een ontvangstruimte die dicht bij elkaar 

gelegen zijn. 

o Lokaal 1 Ten behoeve van de afname van de casussen  

- minimale oppervlakte van 30 m2, voorzien van drie tafels,  

vijf stoelen (of 3 stoelen en een bankje) 

- een camera op statief waar een SDHC-kaart 32 GB in geplaatst kan 

worden. 

- een scherm/wand waarachter de rollenspeler vandaan kan komen 

- minimaal één stopcontact                                      

o Lokaal 2+3:  Ten behoeve van het uitwerken van het Proces-Verbaal 

- minimale oppervlakte van 10 m2 voor uitwerken PV 

- gesitueerd op dezelfde verdieping en in de nabijheid van lokaal 1 en 

voorzien van bureau, computer voor uitwerking PV, stoel en klok 

o Ontvangstruimte:  Ten behoeve van wachtende kandidaten 

- in deze ruimte is koffie/thee verkrijgbaar 

- gescheiden van maar in de nabijheid van lokaal 1, 2 en 3  

o Receptie  Ten behoeve van  

- het aannemen van de examenkoffer 

- het ontvangen van de examinator, rollenspeler en kandidaten  

 

 

• De examenruimtes zijn: 

o Gelegen op een rustige locatie waar geen (geluids-)hinder wordt ondervonden van externe 

factoren die niet samenhangen met de afname van het examen. 

o Hebben een minimale inkijk voor mogelijke passenten 

o Voldoen in algemene zin aan de actuele Arbo-eisen.   
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Organisatorische en technische aspecten 

• Tijdens examens wordt het door ExTH opgestelde examenreglement gehanteerd, deze zijn te 

downloaden via de website van ExTH. Wijzigingen in het reglement worden schriftelijk 

bekend gemaakt.  

• De examenruimtes zijn vanaf 08.00 uur ingericht volgens de hierboven beschreven eisen en 

zijn tot 18.00 uur beschikbaar. 

• Op de examenruimtes is duidelijk zichtbaar dat het een examenruimte betreft met het 

verzoek om stilte in acht te nemen.   

• De receptie is bemand tussen minimaal 08.00 uur en uiterlijk 18.00 uur. De examenkoffer zal 

hier door een koerier ’s ochtends om 08.00 uur worden afgegeven en hier na afloop van de 

examendag door een koerier worden opgehaald.   

• De examinator en de rollenspeler kunnen vanaf 08.00 uur de examenruimtes betreden. 

• Er is vanuit de locatie een contactpersoon aangewezen die zich om 08.00 uur meldt bij de 

examinator en gedurende de gehele examendag bereikbaar is in geval van vragen of 

calamiteiten.  

• De kandidaten kunnen vanaf 08.00 uur in de ontvangstruimte zitting nemen. 

Diversen 

 

• In de nabijheid van de locatie is gelegenheid tot parkeren en de locatie is met het openbaar 

vervoer bereikbaar.   

• Indien er sprake is van betaald parkeren stelt de locatie de examinator en de rollenspeler 

gratis uitrijkaarten beschikbaar.  

• Indien een examen tot na 13.00 uur duurt, verzorgt de instelling een lunch voor de 

examinator en rollenspeler.  

• De kosten voor registratie bedragen éénmalig € 500,00 (excl. btw). 


