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Voor elke gelegenheid een zaal 

De zalen in ons pand in Nieuwegein zijn voor diverse doelen te gebruiken. Geeft u een training 

aan een grote of juist een kleine groep? Bent u op zoek naar een rustige werkplek voor uzelf of 

een vergaderlocatie voor meerdere personen? Bent u een opleider en wilt u bij ons een 

examen laten afnemen? Wij denken graag met u mee over de opstelling van de zaal, de 

materialen die u nodig hebt en de catering om de dag naar tevredenheid te laten verlopen.  

 

Studio-/webinarruimte 

Examenadviesburo beschikt over een geavanceerde studio van waaruit u live via het internet 

interactieve trainingen kunt geven, vergaderingen kunt houden of een webinar kunt 

organiseren. Na afloop van de presentatie kan deze met beeld en geluid worden opgeslagen 

en via een beveiligde omgeving terug worden gekeken. De softwaresystemen in de studio zijn 

afkomstig uit de Verenigde Staten. Het is een maatwerkpakket met diverse koppelingen tussen 

Cisco WebEx en Moodle. Wanneer u gebruik wilt maken van deze studio, geven wij u eerst 

uitleg en training zodat u alle mogelijkheden van het systeem optimaal kunt benutten. 

 

Vervoer en parkeergelegenheid 

Zalenverhuur Nieuwegein ligt centraal gelegen in Nederland. Vanaf de A2, de A12 en de A27 

kunt u zo de stad binnenrijden. Naast ons pand ligt een parkeerterrein met 30 plaatsen waar u 

gratis kunt parkeren. Wanneer dit terrein vol is, ligt aan de Coltbaan een tweede 

parkeerterrein. Ook met het openbaar vervoer kunt u gemakkelijk naar ons toe komen. Vanaf 

Utrecht Centraal rijdt regelmatig een bus naar Nieuwegein, die naast ons pand stopt.  

 

Professionele examenafnames 

Bij ons in het pand zit examenorganisatie Examenadviesburo. U kunt in onze zalen perfect 

digitale en bijvoorbeeld mondelinge examens afnemen. Bent u een opleider? Huur bij ons in 

de ochtend een zaal om een cursus te geven en in de middag bouwen wij – terwijl uw docent 

en kandidaten gaan lunchen – de zaal om naar een examenzaal.  Ons examenbureau heeft 

veel ervaring met examenafnames en daarom kunnen we u goed ondersteunen. Onze zalen 

zijn voorzien van de technische apparatuur om goede beeld- en geluidsopnames te maken. 

Daarnaast kunnen uw kandidaten zich melden bij onze klantenservicebalie waar 

gecertificeerde toezichthouders uw kandidaten op de juiste manier ontvangen, hun deelname 

registreren, een identiteitscontrole uitvoeren en ervoor zorgen dat alle spullen van de 

kandidaten opgeborgen worden in onze kluisjes. U kunt bij ons toezichthouders inhuren die 

op professionele wijze de examenzaal bewaken. Ook kunnen wij u procesassessoren bieden 

die uw vakinhoudelijke assessor kunnen bijstaan tijdens een mondeling examen. Neem 

contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

 

Landelijk netwerk van examenzalen 

Bent u op zoek naar examenzalen die door het hele land verspreid zitten? Naast onze zalen in 

Nieuwegein beschikken wij over een netwerk van bijna 35 toetslocaties in het land waar u 

digitale examens kunt afnemen. Wij bieden de toezichthouders, computers met beveiligde 

examenomgeving, een toetsafnamesysteem waarin u uw toets kunt zetten en een 

boekingssysteem. Door middel van dit boekingssysteem kunnen kandidaten zelf een examen 

boeken en inplannen waar en wanneer ze willen. Laat ons uw examenprocessen volledig 

automatiseren en neem contact met ons op. 
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Zalenoverzicht 

 

Zaal 1 – Grote zaal: cursussen, trainingen, bijeenkomsten, examens 

Deze zaal wordt op dit moment met name gebruikt voor het geven van cursussen aan grote 

groepen. Ook wordt de zaal gebruikt voor het afnemen van digitale of schriftelijke examens. 

Mogelijke opstellingen: 

 Theater (rijen zonder tafels: 50 personen) 

 Dubbele U-vorm (met tafels, ruimte voor 28 

personen) 

 Digitale examens (2 personen per tafel, met 

laptop: 20 personen + toezichthouderstafel) 

 Schriftelijke examens (1 persoon per tafel: 10 

personen + toezichthouderstafel) 

 Groepen (5 groepen tafels voor 6-8 personen) 

 Carré (1 groot met tafels, lege ruimte in het 

midden, ruimte voor max 28 personen) 

Faciliteiten, optioneel in gebruik: 

 Vaste beamer met geluid, wordt geprojecteerd op de muur 

 Flip-over 

 Laptop voor docent/spreker 

 Laptops voor deelnemers 

 Airco 

 Wifi 

 

Zaal 2 – Middenzaal: Cursussen, trainingen, webinars, vergaderingen 

De middenzaal van Examenadviesburo biedt ruimte voor het geven van cursussen en 

trainingen aan groepen tot 15 personen. Omdat hier een smartboard hangt met 

videocamera’s en de juiste software, kan deze ook gebruikt worden voor het geven van 

webinars. Hiervoor gelden andere tarieven dan voor het huren van de zaal. 

Mogelijke opstellingen: 

 Theater (rijen zonder tafels: 25 personen) 

 Kring (alleen stoelen, geen tafels: 15 personen) 

 U-vorm (met tafels, ruimte voor 12 personen) 

 Groepen (2 groepen tafels voor 6-8 personen) 

 Carré (1 groot vierkant met tafels, lege ruimte 

in het midden voor 16 personen) 

Faciliteiten, optioneel in gebruik: 

 Smartboard: kan worden gebruikt als beamer 

en als whiteboard 

 Flip-over 

 Laptop voor docent/spreker 

 Laptops voor deelnemers 

 Airco 

 Wifi 
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Zaal 3 – Kleine zaal: presentaties, vergaderingen 

Deze zaal wordt met name gebruikt voor besprekingen of presentaties met maximaal 6 

personen waarbij iets gedemonstreerd moet worden. Aan de wand hangt een TV-scherm 

welke aan een computer gekoppeld kan worden.  

Mogelijke opstellingen: 

 Theater (rijen zonder tafels: 15 personen) 

 Kring (alleen stoelen, geen tafels: 10 personen) 

 Blok (met tafels, ruimte voor 12 personen) 

 Presentatie met tafel bij scherm (2 tafels, 6 

personen) 

Faciliteiten, optioneel in gebruik: 

 TV-scherm 

 Flip-over 

 Laptop voor docent/spreker 

 Laptops voor deelnemers 

 Wifi 

 

Zaal 4 – Kleine zaal: trainingsruimte/vergaderruimte 

In zaal 4 worden trainingen gegeven voor groepen tot 

4 personen. Ook kan deze zaal gebruikt worden als 

vergaderruimte voor maximaal 10 personen. 

Mogelijke opstellingen: 

 Blok (met tafels, ruimte voor 10 personen) 

 Kring (alleen stoelen, geen tafels: 8 personen) 

Faciliteiten, optioneel in gebruik: 

 Flip-over 

 Laptop voor docent/spreker 

 Laptops voor deelnemers 

 Wifi 

 

Zaal 5 – Kleine zaal: spreekkamer 

Op dit moment wordt zaal 5 veelal gebruikt voor assessmentkandidaten die zelfstandig een 

examenonderdeel moeten uitwerken. Ook wordt de zaal gebruikt voor besprekingen met 

maximaal 2 personen. 

Mogelijke opstellingen: 

 Examenplek (1 persoon) 

 Werkruimte (1 persoon) 

 Spreekkamer (2 personen) 

Faciliteiten, optioneel in gebruik: 

 Flip-over 

 Losse monitor 

 Laptops  

 Wifi 
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Zaal 6 – Kleine zaal: spreekkamer 

In zaal 6 staat een kleine ronde tafel, waardoor deze ruimte het geschiktst is voor een 

informele bespreking met een klein aantal personen. Ook is het een rustige ruimte waar één 

persoon goed kan werken. 

Mogelijke opstellingen: 

 Werkruimte (1 persoon) 

 Spreekkamer (tot 4 personen) 

Faciliteiten, optioneel in gebruik: 

 Flip-over 

 Laptops  

 Wifi 

 

Zaal 7 – Kleine zaal: presentaties, vergaderingen 

Deze zaal wordt met name gebruikt voor besprekingen of presentaties met maximaal 6 

personen waarbij iets gedemonstreerd moet worden. Er kan een TV-scherm in de ruimte 

worden geplaatst waaraan een laptop kan worden gekoppeld. 

Mogelijke opstellingen: 

 Theater (rijen zonder tafels: 15 personen) 

 Kring (alleen stoelen, geen tafels: 10 personen) 

 Blok (met tafels, ruimte voor 12 personen) 

 Presentatie met tafel bij scherm (2 tafels, 6 personen) 

Faciliteiten, optioneel in gebruik: 

 TV-scherm 

 Flip-over 

 Laptop voor docent/spreker 

 Laptops voor deelnemers 

 Wifi 

 

Zaal 8 of 9 – Middenzaal: cursussen, trainingen, bijeenkomsten, examens 

Deze middenzaal van Examenadviesburo biedt ruimte voor het geven van cursussen en 

trainingen aan groepen tot ongeveer 20 personen.  

Mogelijke opstellingen: 

 Theater (rijen zonder tafels: 25 personen) 

 Kring (alleen stoelen, geen tafels: 15 personen) 

 U-vorm (met tafels, ruimte voor 12 personen) 

 Groepen (2 groepen tafels voor 6-8 personen) 

 Carré (1 groot vierkant met tafels, lege ruimte in het 

midden voor 16 personen) 

Faciliteiten, optioneel in gebruik: 

 Vaste beamer met geluid, wordt geprojecteerd op de 

muur 

 Flip-over 

 Laptop voor docent/spreker en laptops voor deelnemers 

 Airco en Wifi 
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Zalen 8 en 9 gecombineerd – Grote zaal: cursussen, trainingen, bijeenkomsten, examens 

Deze zaal wordt op dit moment met name gebruikt voor het geven van cursussen aan grote 

groepen. Ook wordt de zaal gebruikt voor het afnemen van digitale of schriftelijke examens. 

Mogelijke opstellingen: 

 Theater (rijen zonder tafels: 50 personen) 

 Dubbele U-vorm (met tafels, ruimte voor 28 

personen) 

 Digitale examens (2 personen per tafel, met laptop: 

20 personen + toezichthouderstafel) 

 Schriftelijke examens (1 persoon per tafel: 10 

personen + toezichthouderstafel) 

 Groepen (5 groepen tafels voor 6-8 personen) 

 Carré (1 groot vierkant met tafels, lege ruimte in het midden, ruimte voor max 28 

personen) 

Faciliteiten, optioneel in gebruik: 

 Vaste beamer met geluid, wordt geprojecteerd op de muur 

 Flip-over 

 Laptop voor docent/spreker 

 Laptops voor deelnemers 

 Airco 

 Wifi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

* De catering wordt exclusief door Examenadviesburo verzorgd. Het organiseren/regelen van 

eigen catering is niet toegestaan. 

 

 

 

 

Tarieven zalenverhuur Nieuwegein Tarief 

excl. 21% 

btw 

Zalen 

Spreekkamers en vergaderzalen - 1 tot 10 personen 

- per dagdeel € 44,00 

- twee dagdelen € 74,00 

- drie dagdelen € 108,00 

Middenzaal - max. 25 personen 

- per dagdeel € 89,00 

- twee dagdelen € 165,00 

- drie dagdelen € 249,00 

Grote zaal - max. 50 personen 

- per dagdeel € 148,00 

- twee dagdelen € 215,00 

- drie dagdelen € 298,00 

Digitaal klaslokaal/studioruimte 

- eenmalige opstartkosten per nieuwe klant (o.a. uitleg en implementatie) € 750,00 

- uurtarief eerste 2 uur € 350,00 

- uurtarief 3e uur en meer € 175,00 

Catering per persoon* 

Kannen koffie/thee/water + snack, per dagdeel € 6,05  

Lunch € 12,50 

Warme maaltijd € 21,00 

GRATIS PARKEERGELEGENHEID 

Apparatuur en overige tarieven (inbegrepen en naar beschikbaarheid) 

Smartboard (Middenzaal) € 37,00 

Beamer + laptop (Grote zaal en Middenzaal) € 15,00 

Flipover € 15,00 

TV-scherm € 15,00 

Wifi Gratis 

Toezichthouder, 1e examenuur en opbouw/afbouw € 150,00  

Toezichthouder, per extra examenuur € 75,00 

Laptop voor deelnemers (per stuk) € 25,00 

Kopieerkosten, per pagina € 0,25 


