
Toetsformulier cursus NewVote - stembureauleden 

Naam: 

Stembureau (nr.): 

Datum: 

Invulinstructie 
Kruis het antwoord aan dat van toepassing is op de vraag. 

l .  Hoeveel sleutels heeft het NewVotelapparaat? 
D l sleutel: de achterzijde sleutel 

3 sleutels: de beheersslei~tel, de bedie~iingssleiitel en de achterzijde sleutel 

L 3 2 sleutels: de beheerssleutel en de achterzijde sleutel 

2. Hoeveel NewVote apparaten zijn beschikbaar bij elk stembureau en welke 
verkiezing(en) zijn geprogrammeerd op elk apparaat voor 7 maart 2006 ? 
D Twee: Ã©Ã met de gemeenteraad en een  met de deelraad verkiezing 

I Twee: beide met twee verkiezingen (gemeenteraad en deelraad) 

1 Twee: beide met Ã©Ã verkiezing (gemeenteraad) 

3. Wat ziet u achtereenvolgens op het bedieningskastje als een kiezer voor twee 
verkiezingen gaat stemmen? 

Begin, Partijen, Kandidaten, Bevestigen (2x) 

Ã Partijen, Kandidaten, Bevestigen (2x) 

d Begin, Partijen, Kandidaten (2x) 

4. Wat ziet u op het bedieningskastje als een kiezer voor Ã©Ã verkiezing gaat stemmen en 
hij stemt BLANCO? 
D Begin, Partijen, Kandidaten, Bevestigen 

U Partijen, Kandidaten, Bevestigen 

1 Begin, Partijen, Kandidaten 

5. In welke stand dient de bedieningssleutel tijdens de stemming te zijn ? 
verticale stand 

l de sleutel dient uit het bedieningskastje gehaald te worden 

l horizontale stand 



6. Welke sleutel is de beheerssleutel ? 

D linker sleutel (als u het bedieningskastje van vooraf bekijkt) 

D achterzijde sleutel 

J rechter sleutel (als u het bedieningskastje van vooraf bekijkt) 

7. Waneer is de beheerssleutel nodig? 
U 's ochtends: bij het opstarten van het NewVote apparaat 

L !  's ochtends en 's avonds: bij het opstarten en afsluiten van het NewVote apparaat 

U 's avonds bij het afsluiten en bij uitzonderlijk situaties zoals schorsing van de stemming 

8. Welke acties voert een stembureaulid uit om het apparaat vrij te geven voor gebruik? 
! controle rei^ of het bedieningskastje in de "neiitrale stand" staat en selecteren verkiezing(e11) 

l selecteren verkiezing(en) en drukken op "MENU" knop 

LJ controleren of het bedieningskastje in de "neutrale stand" staat, selecteren verkiezing(en) en drukken 
op "START" knop 


