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Algemeen
• Het examen wordt schriftelijk afgenomen en duurt drie klokuren.
• Op de uitgereikte vellen met de opgaven is voldoende ruimte om er de uitwerkingen in op
te schrijven of te tekenen. Alleen deze vellen mogen worden ingeleverd en worden ook
nagekeken.
• Vóór het examen dient de examenkandidaat alle elektronische apparaten (laptops, tablets,
smartwatches, smartphones, andere telefoons etc.) in te leveren bij de surveillant, dan wel
zichtbaar buiten het bereik van de examenkandidaat neer te leggen, zulks ter beoordeling
van de surveillant. Ook gewone horloges moeten worden ingeleverd, omdat het verschil
met elektronische soms niet helder is. Alle ingeleverde dan wel buiten bereik neergelegde
apparaten worden na afloop van het examen weer meegegeven aan de examenkandidaat.
• De surveillant zal de voortgang van de tijd tijdens het examen bewaken en deze tijd in ieder
geval op hele uren en het laatste halfuur melden.
• De examenopgaven zijn in het Engels gesteld. De examenkandidaat mag naar believen
antwoorden in het Nederlands of het Engels.
• De examenkandidaat mag Woordenboeken Engels, Engels-Nederlands en NederlandsEngels meenemen en tijdens het examen raadplegen.
• Aan de examenkandidaat wordt geteld kladpapier ter beschikking gesteld, dat na het
examen weer bij de surveillant dient te worden ingeleverd en daarna zal worden vernietigd.
• De kandidaat dient zelf te zorgen voor schrijfmateriaal (blauwe of zwarte balpen of vulpen).
Invullen met potlood is niet toegestaan.
Toegestane materialen bij examen DEMO Bachelor (alleen papieren versies!)
De examenkandidaat mag meenemen en tijdens het examen raadplegen:
• boek: Red Garden Gnomes Don't Exist (RGGDE)
• boek: The Essence of Organisation (TEOO)
• De handouts van de cursuslides, inclusief eigen daarin gemaakte aantekeningen.
• Uitwerkingen van oefeningen en huiswerkopgaven.
Toegestane materialen bij examen DEMO Master (alleen papieren versies!)
De examenkandidaat mag meenemen en tijdens het examen raadplegen:
• boek: Enterprise Ontology – Theory and Methodology
• boek: Red Garden Gnomes Don't Exist (RGGDE)
• boek: The Essence of Organisation (TEOO)
• De handouts van de cursuslides, inclusief eigen daarin gemaakte aantekeningen.
• Uitwerkingen van oefeningen en huiswerkopgaven.

