
Hoe gaat het examen in zijn werk? 
Het examen is webproctored. Dit houdt in dat je het examen aflegt op een zelf  
gekozen tijd en plaats. Met je eigen laptop of pc en onder toezicht van een web- 
proctor (videosurveillant). De webproctor ziet er op toe dat het examen op een  
correcte wijze verloopt.

Om verzekerd te zijn van een soepel verloop van het examen, adviseren we je om 
minimaal 2 dagen van te voren te testen of je laptop of pc de verbinding op de locatie 
waar je het examen wilt doen en de desbetreffende ruimte voldoen aan de vereisten.
Test hier of je laptop/pc geschikt is voor een webproctored examen.  

Examenprocedure AnyTime AnyPlace examens van APMG
Na je boeking ontvang je een voucher van Capgemini Academy en ga je als volgt te werk: 
•	Ga	naar	de	website	van	APMG.
•	Maak	een	profiel	aan	met	behulp	van	je	examenvoucher.
•	 Selecteer	de	datum	en	tijd	voor	het	examen,	beschikbare	tijdstippen	worden	 

weergegeven.
•	 Je	ontvangt	een	e-mail	ter	bevestiging	met	de	details	van	de	examenprocedure.
•	 Surf	op	de	datum	en	tijd	van	je	examen	naar	de	website	in	de	e-mail.
•	 Je	webproctor	neemt	de	examenprocedure	met	je	door.
•	 Je	legt	het	examen	af.
•	 Een	e-mail	informeert	je	op	het	moment	dat	de	officiële	uitslag	bekend	is.

AnyTime AnyPlace examens APMG

Veel examens kun  
je bij Capgemini 
Academy tijd- en 
plaatsonafhankelijk 
doen. Thuis, op je 
werk of op een andere 
plek die voor jou 
geschikt is. Het enige 
dat je hoeft te doen, is 
je examen boeken, je 
registreren en het 
examen doen.

http://www.proctoru.com/testitout/
http://www.proctoru.com/portal/apmg-international


Examenvoorwaarden
Het webproctored examen kun je afleggen als je onder andere aan de onderstaande 
voorwaarden voldoet:
•	 Je	basisbeheersing	van	de	Engelse	taal	is	voldoende	om	te	communiceren	met	de	 

webproctor.
•	 Je	bent	in	het	bezit	van	een	laptop/computer	met	microfoon,	luidsprekers,	webcamera	
en	besturingssysteem	Windows	XP/Mac	OS	X	of	hoger.

•	 Je	beschikt	op	bovengenoemde	laptop/computer	over	een	webbrowser	met	Adobe	
Flash Player.

•	 Je	hebt	internet	toegang	met	voldoende	bandbreedte.
•	 Je	beschikt	over	een	gegarandeerd	ongestoorde	ruimte	waar	je	het	examen	kunt	 

afleggen.
•	De	plek	waar	je	het	examen	doet	moet	leeg,	stil	en	goed	verlicht	zijn.
•	 Je	beschikt	over	een	reflecterend	object	om	de	hoeken	van	je	scherm	te	kunnen	tonen.
•	 Je	hebt	je	ID	gereed.

Het volledige overzicht van alle voorwaarden zijn te vinden in de Algemene Voorwaarden 
van	APMG. 

Algemene voorwaarden APMG
Op	dit	examen	zijn	de	Algemene	voorwaarden	(Terms	and	Conditions)	van	APMG	van	
toepassing. Deze kun je raadplegen op de website	van	APMG. 

Neem ruim de tijd voor het plannen van je examen, de doorlooptijd kan tot 5 werkdagen zijn. 

De informatie in dit document is eigendom van Capgemini. Copyright©2015 Capgemini.  
Alle rechten voorbehouden. Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini.
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Voor meer informatie:
Capgemini Academy
Papendorpseweg	100	
3528	BJ	Utrecht	
Tel.	030	689	66	00
csopl.nl@capgemini.com
www.academy.capgemini.nl

http://www.proctoru.com/portal/apmg-international
http://www.proctoru.com/portal/apmg-international

