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INSTRUCTIES CENTRAAL EXAMEN  ENERGIEDESKUNDIGE TYPE D  

 

Gelieve aandachtig te luisteren naar de instructies over het verloop van het Centraal Examen voor 

Energiedeskundige (type D). Met deze instructies kunt u steeds het onderwerp dat u niet goed of 

onvolledig begrepen heeft opnieuw bekijken. U kunt ook altijd vragen over het verloop van het 

examen stellen aan de medewerkers die tijdens het examen de zaal controleren. Vragen over de 

inhoud van het examen worden niet beantwoord.  

 DISKWALIFICATIE 

 
Praten is strikt verboden tijdens het examen.  

 

Het gebruik van een smartphone, tablet of andere elektronische apparatuur is strikt verboden tijdens het 

examen.  

 

Afkijken of fraude leidt automatisch tot diskwalificatie.  

 

Het kopiëren van examenvragen of het meenemen van kladpapier is strikt verboden.  

  

 DUUR VAN HET CENTRAAL EXAMEN 

 
Het centraal examen duurt in totaal maximaal 4 uur.  

 

Noot: Binnen de beschikbare tijd van het centraal examen is het niet mogelijk om alle vragen in het 

inspectieprotocol op te zoeken. Een grondige kennis van het toepassingsgebied en het inspectieprotocol is 

vereist. 

 INSPECTIEPROTOCOL, REKENMACHINE EN KLADPAPIER 

 
Het is niet toegestaan eigen kladpapier, rekenmachine of inspectieprotocol te gebruiken. Deze worden ter 

beschikking gesteld. 

 PRAKTIJK  

 
Voor de praktische vragen kan u gebruikmaken van de webapplicatie EPC NR. Om deze applicatie te openen, 

gaat u als volgt te werk: 

Open de browser “Google Chrome”. Open daar een nieuwe tab,  ga naar de leeromgeving: https://leer-

epcnietresidentieel.veka.vlaanderen.be/ en log in als student type D.  
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Vergeet niet regelmatig uw oefening op te slaan. 

 

BELANGRIJK: het centraal examen neemt enkel de ingevulde parameters op het antwoordformulier in 

rekening voor de berekening van de resultaten, NIET de oefening (en resultaten) die in de webapplicatie is 

opgeslagen. De opgeslagen oefening wordt na het examen automatisch verwijderd. 

 BEOORDELING 

 
Om te slagen moet u op het gehele examen minstens 60% behalen, en minstens 50% voor elk van volgende 

modules: 

1) Regelgevend kader en toepassingsgebied 

2) De energiescore, als indicator voor de theoretische energieprestatie 

3) Het aandeel hernieuwbare energie, op basis van metingen. 

Het examen bestaat uit meerkeuzevragen, waarbij geen giscorrectie wordt toegepast.  

 START EN EINDE VAN UW EXAMEN 

 
Zodra de instructies zijn voorgelezen, kunt u aan uw examen beginnen.  

De eerste vraag is een dummy vraag, die niet meetelt voor het eindresultaat, maar die als doel heeft u 

vertrouwd te maken met het systeem.  

U kan vrij heen en weer navigeren tussen de vragen (u kan dus terugkeren naar al beantwoorde vragen) zolang 

de tijd loopt. Om een vraag die al ingevuld is toch open te laten moet rechtsboven op ‘Reset’ worden geklikt.  

Bij de laatste vraag kan u op ‘Beëindigen” klikken om het examen op eigen initiatief te beëindigen. Dit is 

onomkeerbaar. Als de tijd op is wordt het examen automatisch beëindigd.  

 EVALUATIE 

 
Om de organisatie en het beheer van het Centraal Examen te verbeteren, wordt na het examen een enquête 

elektronisch naar alle kandidaten verzonden. Indien gewenst, kunt u de verschillende aspecten van het 

examen quoteren en opmerkingen doorgeven.  

 

 

Veel succes met uw examen! 

 


