Gebruik naslagwerken
en rekenmachine
Bij een aantal ondernemersexamens kunt u gebruikmaken van digitale
naslagwerken en een rekenmachine. Hieronder een korte toelichting hoe
u deze hulpmiddelen kunt gebruiken.
Bekijk ook het filmpje hulpmiddelen bij CCV theorie-examen op onze website.

1. Oproepen naslagwerken/rekenmachine
Tik rechtsboven in het scherm op Hulpmiddelen en daarna op Naslagwerk
of Rekenmachine.

2. Slepen en vergoten naslagwerken
1
3

2
Slepen
U kunt het naslagwerk naar een andere plek op het scherm slepen. Dit doet u door
uw vinger op de witte balk 1 te plaatsen en deze te slepen naar de gewenste plek.
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1. Oproepen naslagwerken/rekenmachine
2. Slepen en vergroten naslagwerken

Vergroten en verkleinen
U kunt de naslagwerken vergroten door het driehoekje rechtsonder het naslagwerk 2
naar beneden te slepen. Sleept u het driehoekje terug naar boven dan wordt het
weer kleiner.

3. Bladeren in het documenten
4. Zoeken naar woorden of woordgroepen
5. De rekenmachine
6. Vragen?

Door op een ander tabblad 3 te tikken, gaat u naar een ander naslagwerk.
Het naslagwerk dat u op het scherm ziet, heeft een blauwe knop.

3. Bladeren in het document
U kunt in het document bladeren door te scrollen. Dit doet u door in het
tekstgedeelte met uw vinger omhoog (naar volgende pagina) of omlaag (naar
vorige pagina) te swipen.

4. Zoeken naar woorden of woordgroepen
Tik op het icoontje om het toetsenbord op te roepen.

Tik in het scherm van het naslagwerk één keer in het zoekveld zodat er een blauw
bolletje verschijnt.
Typ daarna het woord dat u wilt zoeken. Tik daarna op Enter.
Het eerstvolgende woord dat aan uw zoekterm voldoet, wordt groen gemarkeerd.
Een woord kan meerdere keren in het naslagwerk voorkomen. Door op het blokje
voor Alles markeren te tikken, worden alle overige woorden die aan uw zoekterm
voldoen, roze gemarkeerd.
Door op het pijltje naar rechts te tikken, gaat u naar het volgende woord dat aan
uw zoekterm voldoet. Via het pijltje naar links gaat u terug naar het vorige woord.
U kunt dan ook door het document scrollen om te zien welke woorden allemaal
gemarkeerd zijn.
Wilt u een nieuwe zoekopdracht geven, tik dan opnieuw in het zoekveld, verwijder
de vorige zoekterm en tik een nieuwe zoekterm in. Tik dan op Enter. Het eerstvolgende woord dat aan uw zoekterm voldoet, wordt groen gemarkeerd.
Als u naar de volgende vraag in het examen gaat, verdwijnt het naslagwerk en/of
rekenmachine van het scherm. Indien nodig, kunt u dit opnieuw oproepen. Het
systeem opent het naslagwerk op de laatste positie waar u bij de vorige vraag hebt
gezocht.
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5. De rekenmachine
1. Oproepen naslagwerken/rekenmachine
2. Slepen en vergroten naslagwerken

U kunt de rekenmachine slepen naar een andere plek op het scherm. Ook dit
doet u via de witte balk. De rekenmachine kunt u niet vergroten.

3. Bladeren in het documenten
4. Zoeken naar woorden of woordgroepen
5. De rekenmachine
6. Vragen?

Als u naar de volgende vraag in het examen gaat, verdwijnt de rekenmachine
van het scherm. Indien nodig, kunt u dit opnieuw oproepen.

6. Vragen?
Als u vragen heeft over de werking van het scherm, kunt u deze aan de medewerker van het CBR stellen.
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