
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Associatie voor Examinering 
  

In format ie  inzage  onl ine  examen Assoc ia t ie  
 
Je hebt je aangemeld voor inzage in een door jou gemaakt online examen. Naar aanleiding van deze 
inzage kan het zijn dat je een bezwaar wilt indienen tegen de beoordeling van het examen. Aan zowel 
de inzage als het indienen van een bezwaarschrift zijn enkele regels verbonden waar wij je vooraf 
over willen informeren.  
 
 
Belangrijk! Neem de volgende documenten/benodigdheden zelf mee: 

 
• een geldig legitimatiebewijs; 
• je uitnodiging voor de inzage; 
• een pen; 
• een rekenmachine; 
• indien gewenst hulpmiddelen of lesmateriaal.  

 
 
 
Inzage in jouw online examen 

 
• Meld je bij binnenkomst bij de receptie. Om de andere kandidaten niet te storen, kunnen we je 

niet meer toelaten als je je 15 minuten na aanvang van de inzage bij de receptie meldt. De 
genoemde eindtijd wordt in verband met de beschikbaarheid van de zaal strak gehanteerd. 

• Je krijgt, wanneer je tijdig aanwezig bent, 60 minuten de gelegenheid om het werk in te zien.  
• Een mobiele telefoon mag niet als rekenmachine worden gebruikt. Alleen een aparte zelf 

meegenomen rekenmachine is toegestaan.  
• Je kunt, onder toezicht, de opgaven, het antwoordmodel, je examenwerk en je score inzien. 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, zie je daarom bij de inzage niet de berekening van het juiste antwoord. 

• Het is toegestaan om bij inzage gebruik te maken van hulpmiddelen en lesmateriaal. Het is 
niet toegestaan om aantekeningen te maken in de meegenomen stukken. De toezichthouder 
heeft het recht jouw meegenomen hulpmiddelen te controleren en deze in te nemen als er wel 
aantekeningen in gemaakt zijn.  

• Inzage is voorbehouden aan de kandidaat. Het is niet toegestaan iemand anders mee te 
nemen naar jouw inzage.  

• In verband met de geheimhouding van de itembank worden kopieën van het examenwerk niet 
verstrekt. Het maken van een kopie of foto van jouw examenwerk is niet toegestaan.  

• Na afloop van de inzage worden het examenwerk en eventuele bijlagen weer ingenomen, 
deze documenten blijven eigendom van de Associatie voor Examinering. 

• Het is éénmaal mogelijk om inzage te krijgen in jouw examenwerk. 
• Je wordt verzocht je tijdens de inzage zo stil mogelijk te houden, zodat alle kandidaten in rust 

kunnen werken.  
• Eventuele audio(visuele) fragmenten kun je bij jouw inzage niet naluisteren/inzien (m.u.v. 

Beroepscommunicatie niveau 5). Je krijgt beschikking over een papieren kopie van jouw 
online toets.   

• Over de juistheid van de uitslag kan ter plaatse niet worden gediscussieerd.  
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• Als de inzage is afgelopen hoef je niet te wachten, maar mag je gelijk het gebouw verlaten via 
de trap in de centrale hal. 

• Alle instructies van de toezichthouder en overige medewerkers dienen opgevolgd te worden. 
 

 
 
Notities t.b.v. bezwaarschift  

 
• Korte aantekeningen/steekwoorden ten behoeve van een bezwaarschift kun je noteren op het 

hiervoor bestemde formulier. Er mogen géén aantekeningen op de examenbladen geschreven 
worden.  

• Het is niet toegestaan om (delen van) vragen en/of antwoorden over te schrijven.  
• Wil je naar aanleiding van jouw inzage geen bezwaar indienen, dan deponeer je jouw 

examenwerk en (eventuele) notities in de hiervoor bestemde bak “Niet in bezwaar”.  
 
 
 
Indienen bezwaarschrift 

 
• Na afloop van de inzage controleert de toezichthouder de door jou gemaakte aantekeningen. 

Als deze te uitgebreid worden bevonden kunnen de aantekeningen ingenomen worden. In dat 
geval kan je per mail (klantenservice@associatie.nl) het verzoek indienen om de 
gecorrigeerde aantekeningen alsnog te ontvangen. Doe dit binnen vier werkdagen na de 
inzage. Hierna worden ingenomen aantekeningen vernietigd. 

• Uiterlijk binnen vier weken na de inzagedatum kun je via je account op Mijn Associatie een 
bezwaar indienen, mits de inzage is aangevraagd binnen vier weken na de examendatum.  

• Ons examenreglement en de kosten van een bezwaar kun je terugvinden op onze website. 
De bezwaarkosten zullen worden teruggestort wanneer het bezwaar gehonoreerd wordt.  
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