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Examen  
 
De volgende 2-daagse trainingen worden 4x per jaar afgesloten met een separaat examen:  
- Basis banden en wielen  
- Banden en wielen voor bedrijfsvoertuigen 
- Banden en wielen voor landbouwvoertuigen 
- Banden en wielen voor intern transport 
- Uitlijnen personenauto’s 
- ADAS kalibratie  
 
De examendata staan vermeld in het trainingsoverzicht.  
 
Voorbereiding 
De leerstof van de training (informatie docent, lesboek, e-learning, presentatie) is leidend voor het 
examen. Als je na de training nog vragen hebt over de leerstof, laat het ons dan weten; we helpen je 
graag verder. De e-learning (indien van toepassing) kan je ook helpen bij je voorbereiding.  
 
Neem in geval van taal- / leesproblemen ruim voor het examen contact op met SVOB via 
svob@kcleiden.nl of 071-568 69 40 
 
Aanmelding en uitnodiging 
Na je aanmelding voor de training wordt je automatisch ingeschreven voor het eerstvolgende examen. 
Ook wanneer je een herkansing gaat doen (met een cijfer >4,5) wordt je automatisch voor het 
volgende examen uitgenodigd. 
Je ontvangt ca. 4 weken voor het examen een uitnodiging met de exacte tijd en inloggegevens per 
mail. Als je voor twee trainingen examen doet, plannen wij deze achter elkaar in. 
Kreeg je de uitnodiging voor de training niet op een privé e-mailadres? Geef die dan alsnog aan ons 
door op svob@kcleiden.nl 
 
Het examen 
Het examen wordt online op de website www.socrative.com afgenomen We verwachten dat je zelf 
zorgt voor een geschikte ruimte en een pc of laptop.  
Een telefoon of tablet is niet geschikt voor het maken van het examen en je mag maar 1x inloggen. 
Als je een afbeelding aanklikt om te vergroten, klik je nogmaals op de afbeelding om ‘m te verkleinen. 
Niet met het kruisje; dan sluit je het hele programma af en kan je het examen niet afmaken! 
 
De examens worden op een middag georganiseerd en bestaan uit 50 meerkeuzevragen. Je hebt hier 
45 minuten de tijd voor en je moet 66% goed beantwoorden voor een voldoende. 
Alleen voor het examen Uitlijnen personenauto’s heb je 75 minuten de tijd.  
 
Tijdens het examen zal SVOB de deelnemers op afstand monitoren. Ook nemen we steekproeven 
door telefonisch contact op te nemen. Examenkandidaten en werkgevers zijn beide verantwoordelijk 
voor een juiste inlog en uitvoering van het examen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mijnbandenbaan.nl/mijn-leerplein/cursusprogramma
mailto:svob@kcleiden.nl
https://www.socrative.com/
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Afhandeling 
Na afloop van het examen is je resultaat niet direct te zien. 
De Examencommissie zal de resultaten bekijken en beoordelen of alle vragen (en antwoorden) 
terecht meetellen voor het eindcijfer. 
 

• Ben je geslaagd, dan ontvang je binnen 3 weken het resultaat met bijbehorend certificaat per 
post (op je zakelijk adres). 
De geslaagden, werkzaam bij een VACO-aangesloten bedrijf, worden vermeld in VACO-Nieuws 
(naam en bedrijf; geen cijfers). Wil je dit niet, stuur ons dan voor het examen een e-mail aan 
svob@kcleiden.nl  

• Ben je niet geslaagd, dan ontvang je je resultaat binnen 2 weken via het bij ons bekende e-
mailadres. 
Als er bij je aanmelding toestemming gegeven is het resultaat te delen, staat je werkgever direct 
in de cc.   Wil je dit niet, stuur ons dan voor het examen een e-mail aan svob@kcleiden.nl 

 
Een andere datum 
In overeenstemming met het SVOB-examenreglement  kan je je inschrijving tot 72 uur voor het 
examen éénmalig kosteloos doorschuiven. Stuur je afmelding (met reden) naar svob@kcleiden.nl 
Examengeld wordt nooit gerestitueerd. 
 
 

mailto:svob@kcleiden.nl
mailto:svob@kcleiden.nl
https://www.mijnbandenbaan.nl/sites/default/files/Examenregelement%20SVOB_0.pdf
mailto:svob@kcleiden.nl

