
Handleiding afname schriftelijk examen Chinees 
 
Het schriftelijke examen voor Chinees bestaat uit drie onderdelen. 
 
Deel 1 - Schrijfvaardigheid op de computer 
Deel 2 - Schrijfvaardigheid met de hand 
Deel 3 - Leesvaardigheid 
 
Voor het gehele examen staan 150 minuten. Kandidaten worden geacht zelf de tijd in 
de gaten te houden. Surveillanten geven de tijd aan na 
 
75 minuten – de eerste helft van de tijd is verstreken. 
145 minuten – nog vijf minuten tot het einde van de examentijd. 
150 minuten – einde examentijd 
 
Voorafgaand aan het examen  

- Controleer of de kandidaten een eigen computer hebben meegebracht.  
- Laat alle kandidaten hun eigen computer opstarten, een tekstverwerker 

openen en het toetsenbord op “Chinees – vereenvoudigd” instellen.  
- Bij elk onderdeel van het examen hoort een eigen examenboekje. Kandidaten 

krijgen aan het begin van het examen alle examenboekjes, een antwoordvel, 
een lijntjes A4-tje en een USB-stick uitgereikt. 

 
Let op: Bij het surveilleren van Deel 1 – schrijfvaardigheid op de computer  is het 
aan te raden voor surveillanten om achterin het examenlokaal plaats te nemen. Het 
is voor kandidaten niet toegestaan een ander programma dan een tekstverwerker 
(bijvoorbeeld Word of Pages) op hun computer open te hebben staan.  
 
Start schriftelijk examen 
De kandidaten krijgen alle drie de examenboekjes en een USB-stick tegelijk 
uitgereikt, waarbij heel duidelijk vermeld wordt dat kandidaten alleen aan het 
volgende onderdeel mogen beginnen, wanneer het eerdere onderdeel is afgerond en 
ingeleverd. De opgavenboekjes blijven dus dicht totdat er daadwerkelijk met dat 
onderdeel wordt gestart. 
 
Alle kandidaten beginnen tegelijkertijd met Deel 1 - Schrijfvaardigheid op de 
computer . Dit onderdeel wordt geheel op de computer gemaakt. Als de kandidaat 
klaar is, slaat deze het bestand op als PDF op een USB-stick onder zijn of haar voor- 
en achternaam. Daarna sluit de kandidaat de computer. Dat is het teken voor de 
surveillant om de USB-stick met het gemaakte werk op te halen. Tegelijkertijd mag 
de kandidaat verder gaan met Deel 2 - Schrijfvaardigheid met de hand . 
 

� Let op! Kandidaten bepalen zelf wanneer zij aan Deel 2 beginnen, ze 
beginnen dus niet  tegelijkertijd aan Deel 2 – Schrijfvaardigheid met de hand . 

 
Deel 2 - Schrijfvaardigheid met de hand  wordt met de hand geschreven op een 
lijntjes a4tje. Wanneer de kandidaat het tweede onderdeel heeft afgerond, wordt dit 
deel opgehaald door de surveillant. Daarna overhandigt de surveillant het van de 
USB-stick geprinte exemplaar van Deel 1, zodat de kandidaat dit kan nakijken en 



ondertekenen. Zodra dit is gebeurd mag de kandidaat verder met Deel 3 – 
Leesvaardigheid met behulp van het bijbehorende antwoordblad. 
 

� Let op! Kandidaten bepalen zelf wanneer zij aan Deel 3 beginnen, ze 
beginnen dus niet  tegelijkertijd aan Deel 3 – Leesvaardigheid . 

 
NB bij het schriftelijke examen zal een deel van de vakgroep Chinees ook aanwezig 
zijn om te assisteren. 
 
Uitdelen bij de start van het examen 
3 opgavenboekjes 
1 lijntjes A4-tje 
1 antwoordblad 
1 USB-stick 
 
Problemen met de computer tijdens het examen  
Bij vastlopen van het examen of bij storing van een computer waarschuwt de 
kandidaat een surveillant. Deze bepaalt of de computer opnieuw moet worden 
gestart. Van het vastlopen of de storing wordt schriftelijk melding gemaakt op een 
proces verbaal. De verloren tijd mag de kandidaat inhalen.  
 
Er zijn geen reservecomputers beschikbaar. Mocht de door de kandidaat 
meegebrachte computer niet (meer) werken, dan kan alleen niet worden 
deelgenomen aan Deel 1 – schrijfvaardigheid op de computer . De kandidaat kan 
dan meteen door met Deel 2 – schrijfvaardigheid met de hand . 
 
Taken surveillant: 

- Computers checken: Kandidaten mogen enkel en alleen een tekstverwerker 
open hebben staan op hun computer. Het lettertype moet ingesteld staan op 
Chinees – vereenvoudigd. 

- Uitdelen: 3 examenboekjes, 1 lijntjes A4-tje, 1 antwoordvel en 1 USB-stick. 
- Opletten dat kandidaten de boekjes van de volgende onderdelen gesloten 

houden tot ze daadwerkelijk beginnen aan dat onderdeel. 
- USB-sticks ophalen wanneer kandidaten klaar zijn met Deel 1. 
- Werk van kandidaten uitprinten. 
- Geprint werk, na afronding Deel 2, teruggeven aan kandidaat ter 

ondertekening. 
- Deel 2 ophalen bij de kandidaten. 
- Deel 3 ophalen bij de kandidaten. 
- Tijd omroepen (75 / 145 / 150 minuten) 

 
 
 
  



Graag voorafgaand aan het examen de volgende tekst voorlezen 
 
Welkom bij het College-examen schriftelijk Chinees. Dit examen bestaat uit drie 
onderdelen. Voor het gehele examen heb je 150 minuten, waarbij moet worden 
opgemerkt dat bij het ontwerpen van de examens Schrijfvaardigheid rekening is 
gehouden met een tijdsduur van 75 minuten. Ook voor het examen Leesvaardigheid 
is rekening gehouden met een tijdsduur van 75 minuten. Je dient echter wel zelf de 
tijd in de gaten te houden. Een surveillant zal aangeven wanneer 75, 145 en 150 
minuten zijn verstreken.  
 
Deel 1 van het examen 
Deel 1 van dit examen wordt gemaakt op de computer. Er mag alleen gebruik 
worden gemaakt van een tekstverwerker, alle andere programma’s moeten worden 
afgesloten. Zorg ervoor dat de computer is ingesteld op het kunnen typen van 
Chinees – vereenvoudigd. Waarschuw een van de surveillanten bij vastlopen of 
storing van de computer. De surveillant zal dan inschatten hoe het examen verder 
gemaakt zal worden. 
 
Wanneer je klaar bent met Deel 1, sla je het bestand op de uitgereikte USB-stick op 
als PDF onder je voor- en achternaam. Hierna sluit je de computer. De surveillant zal 
de USB-stick ophalen. Zodra de computer dicht is, en absoluut niet eerder, mag je 
beginnen met Deel 2 van dit examen. 
 
Deel 2 van het examen 
Deel 2 van dit examen wordt gemaakt op een lijntjes A4-tje. Wanneer je Deel 2 hebt 
afgerond, zal een surveillant naar je toekomen met het gemaakte werk van Deel 1. 
Je hebt dan tijd om te checken dat het daadwerkelijk jouw werk is, waarna je het 
ondertekent en teruggeeft aan de surveillant. Wanneer dit is gebeurd, kun je 
beginnen aan Deel 3. 
 
Deel 3 van het examen 
Deel 3 van dit examen wordt gemaakt op het antwoordblad. Wanneer je Deel 3 hebt 
afgerond, is het examen klaar. 
 
Let op dat alle opgavenboekjes gesloten blijven tot je daadwerkelijk aan dat 
onderdeel mag beginnen!  
 
Heel veel succes! 
 
 
 
 


