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In format ie  inzage  onl ine  examen Assoc ia t ie  
 
U heeft zich aangemeld voor inzage in een door u gemaakt online examen. Naar aanleiding van deze 
inzage kan het zijn dat u bezwaar wilt indienen tegen de beoordeling van uw examen.  
Aan zowel de inzage als het indienen van een bezwaarschrift zijn enkele regels verbonden waar wij u 
vooraf over willen informeren.  
 
Bij inzage vragen wij u om uw uitnodiging voor de inzage en een geldig legitimatiebewijs mee te 
brengen. Tijdens inzage kunt u gebruik maken van de aanwezige rekenmachines,  
dit is een Casio® fx-82MS. 
 
Bij binnenkomst kunt u zich melden bij de receptie. 
 
Inzage in uw online examen 

• U kunt, onder toezicht, de opgaven, het antwoordmodel, uw examenwerk en uw score inzien. 
Het maken van korte aantekeningen ten behoeve van een bezwaarschrift is toegestaan. Het 
letterlijk en/of volledig overschrijven van vragen en/of antwoorden (of combinaties hiervan) is 
niet toegestaan. In het antwoordmodel staat het juiste antwoord op de examenvraag vermeld. 
Als er punten te verdienen zijn voor de argumentatie of de berekening, worden deze gegeven 
in het antwoordmodel. In geval van gesloten vragen wordt alleen de uitkomst en niet de 
toelichting vermeld. Bij invulvragen, zoals deze onder andere voorkomen in de examens 
Financiering niveau 4 en 5, ziet u daarom bij de inzage niet de berekening van het juiste 
antwoord. 

• Van de toezichthouder ontvangt u een formulier ten behoeve van eventuele aantekeningen. 
Aantekeningen mogen alleen op dit formulier worden gemaakt. Na afloop dienen gemaakte 
aantekeningen te worden overlegd aan de toezichthouder. Indien hij/zij bepaalt dat de 
aantekeningen te uitgebreid zijn zal de toezichthouder de aantekeningen innemen. 

• Inzage is voorbehouden aan kandidaat. Enkel na voorafgaande schriftelijke toestemming van 
de Associatie is het eventueel mogelijk om uw opleider mee te nemen. Het is niet toegestaan 
iemand anders mee te nemen naar uw inzage.  

• U krijgt 60 minuten de gelegenheid om het werk in te zien.  
• Op de werkstukken mogen geen aantekeningen worden gemaakt.  
• Over de juistheid van de uitslag kan ter plaatse niet worden gediscussieerd.  
• In verband met de geheimhouding van de itembank worden kopieën van het examenwerk niet 

verstrekt. Het maken van een kopie of foto van uw examenwerk is niet toegestaan.  
• Na afloop van de inzage worden alle documenten weer ingenomen.  
• Het examenwerk blijft eigendom van de Associatie voor Examinering. 
• Het is éénmaal mogelijk om inzage te krijgen in uw examenwerk. 
• U wordt verzocht u tijdens de inzage zo stil mogelijk te houden, zodat alle kandidaten in rust 

kunnen werken.  
• Mocht u toestemming hebben gekregen om met uw opleider te komen, willen wij u er op attent 

maken dat er geen aparte ruimte voor u beschikbaar is, en er dus geen overleg kan 
plaatsvinden, aangezien dit storend is voor de overige kandidaten.  
 

 
Indienen bezwaarschrift 

• Uiterlijk binnen vier weken na de inzagedatum kunt u een bezwaar indienen, mits de inzage is 
aangevraagd binnen vier weken na de examendatum.  

• De kosten voor een bezwaar kunt u terugvinden op onze website: 
https://www.associatie.nl/nl/procedures_regels.html. 
Dit bedrag zal worden teruggestort wanneer het bezwaar gehonoreerd wordt.  

• Meer informatie kunt u vinden in ons examenreglement op onze website: 
https://www.associatie.nl/nl/procedures_regels.html  
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