DIGITAAL TENTAMEN
Je wilt je aanmelden voor een digitaal tentamen. Hiervoor maken wij gebruik van het examencentrum
Lamark. Lamark zit verspreid over heel Nederland waardoor je zelf een tentamenmoment kunt
plannen op één van de locaties van Lamark. Hoe eerder je een boeking maakt, des te meer keuze je
hebt in de locatie, datum en het tijdstip. Het plannen van deze afspraak verloopt digitaal. In dit
document wordt per stap uitgelegd hoe dit proces werkt. Mocht je na het lezen nog vragen hebben,
neem dan gerust contact op met Wateropleidingen.
Tentamenuitnodiging
Je wordt automatisch aangemeld voor het eerste tentamenmoment. Hiervoor ontvang je een
tentamenuitnodiging per mail. In deze uitnodiging staat de periode beschreven waarin het tentamen
dient te worden gemaakt. Verder vind je in de mail een inschrijflink met een persoonlijke
toegangscode. Deze code heb je nodig om bij Lamark een tentamenboeking te maken. Plan je examen
zo snel mogelijk na het ontvangen van deze mail!
Hertentamen
Wil je deelnemen aan een hertentamen, dan kun je je hiervoor aanmelden door het daarvoor
bestemde online formulier in te vullen. Na het aanmelden ontvang je net als bij het reguliere tentamen,
een tentamenuitnodiging per mail met onder andere de inschrijflink en een persoonlijk toegangscode.
Met deze uitnodiging kun je net zoals bij het reguliere tentamen, een boeking maken bij Lamark.
Tentamen met extra tijd
Mocht je recht hebben op extra tijd, dan kun je hier schriftelijk een verzoek voor indienen bij
Wateropleidingen. Voeg hierbij jouw verklaring voor extra tijd toe. Nadat jouw verzoek is
goedgekeurd, zal een medewerker van Wateropleidingen telefonisch contact met jou opnemen om bij
Lamark een boeking met extra tijd te maken.
INSCHRIJVEN BIJ LAMARK
Door te klikken op de link in de uitnodigingsmail, kom je op de website van Lamark. Zie Afbeelding 1.

Afbeelding 1: Lamark startscherm

Controleer in dit scherm bij punt 1 de titel van het tentamen dat je wilt maken en vul vervolgens jouw
voorkeurlocatie in bij punt 2 en de voorkeursdatum bij punt 3. Bij punt 4 staat de periode weergegeven
waarin het tentamen plaatsvindt. In dit voorbeeld kan het tentamen gemaakt worden in de periode
van 10 mei tot en met 14 mei. Verder is het van belang dat je jouw persoonlijke toegangscode uit de
uitnodigingsmail invult bij stap 5. Mocht je dit zijn vergeten, keer dan terug naar de eerste pagina. De
boeking kan niet worden voltooid wanneer de toegangscode niet op deze pagina is ingevuld. Is alles
ingevuld, klik dan op de knop ‘verder’, weergegeven bij stap 6.
In het volgende scherm krijg je de Lamark locaties te zien die het dichtst bij jouw voorkeurslocatie
bevinden. De opbouw van het scherm zal er vergelijkbaar uitzien als in Afbeelding 2. De tijden, locaties
en datums zijn weergegeven op basis van jouw eerder ingevulde gegevens. In het overzicht kun je zien
welke tentamenmomenten nog beschikbaar zijn. Vervolgens klik je één moment naar keuze aan en ga
je naar de volgende stap.

Afbeelding 2: Lamark locaties

Na het gekozen moment, kun je vervolgens jouw persoonlijke gegevens invullen. Vul deze nauwkeurig
in en bevestig jouw ingevulde gegevens en ga door naar de volgende stap.

Afbeelding 3: Persoonlijke gegevens

BEVESTINGSMAIL LAMARK
Nadat de boeking is gemaakt, ontvang je van Lamark binnen 24 uur de bevestigingsmail. Vanuit
Wateropleidingen worden geen bevestigingen voor een tentamen bij Lamark verzonden. Mocht je
binnen 24 uur geen bevestiging van Lamark hebben ontvangen, neem dan contact op met
Wateropleidingen. Zonder deze bevestiging is je boeking namelijk niet geldig en kan je geen tentamen
maken. Wil je de stappen in één overzicht nog eens langslopen? Volg dan de onderstaande stappen.

Tentamen

Hertentamen

Automatisch aangemeld

Meld je hiervoor aan bij
Wateropleidingen

Tentamenuitnodiging
ontvangen?

Klik op de inschrijflink
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SUCCES!
Figuur 1: Stappenplan inschrijving

