
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 
 

 

      

 

 

 

 

 

Examenreglement Van Empel Opleidingen en Training BV 
 

1. Algemeen 

a. Dit reglement borgt een ordelijk verloop van de examens ten behoeve van de 

examenorganisatie Van Empel Opleidingen en Training BV en de examenkandidaten. 

b. Indien uw toelating tot het examen of verdere deelname aan het examen, op grond van dit 

examenreglement wordt geweigerd resp. beëindigd, heeft opdrachtgever geen recht op 

restitutie van examengelden. Uw deelname aan het examen wordt tevens ongeldig verklaard. 

 

2. Examen 

a. Aanmelding voor het examen geschiedt door een volledig ingevuld formulier op onze website. 

U ontvangt binnen 5 werkdagen een bevestiging hiervan. Uiterlijk 2 weken voor het examen 

ontvangt u een definitieve oproep. 

b. Aan het examen kan eenieder deelnemen die zich daarvoor inschrijft en die tenminste aan de 

voorwaarden voldoet die SCIOS heeft vastgelegd in de certificatieregeling. 

c. De factuur voor het examen dient binnen 14 dagen te worden voldaan, in ieder geval 5 

werkdagen voor de examendatum. 

d. Annulering van het examen kan alleen per mail gebeuren. Bij annulering binnen 4 weken voor 

de examendatum is de opdrachtgever 50% van het examengeld verschuldigd. Bij annulering 

binnen 2 weken voor de examendatum is opdrachtgever 100% van het examengeld 

verschuldigd. 

e. De kandidaat dient uiterlijk 15 minuten voor aanvang van het examen op de examenlocatie 

aanwezig te zijn. De surveillant en/of examinator ontvangt de kandidaten, ziet toe op het 

opbergen van persoonlijke eigendommen van kandidaten en controleert de identiteit van 

kandidaten voor het examen.  

f. U wordt enkel toegelaten tot het examen op vertoon van een geldig, origineel en niet verlopen, 

erkend legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of ID-kaart). 
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3. Tijdens het examen 

a. U dient tijdens het examen de instructies van de surveillant en/of examinator strikt op te 

volgen. Informatie- en telecommunicatieapparatuur zoals smartphones, iPads en laptops 

mogen niet worden gebruikt. 

b. U mag pas met het examen beginnen, nadat de surveillant en/of examinator hiertoe het sein 

heeft gegeven.  

c. Tijdens het examen mogen op uw tafel geen andere zaken aanwezig zijn dan de aan u 

uitgereikte examenbenodigdheden en een rekenmachine. Zelf meegebracht kladpapier is niet 

toegestaan. 

d. Het is toegestaan om tijdens het praktijkexamen, indien van toepassing, een zelf meegebracht 

meetinstrument te gebruiken. Ook eigen PBM’s mogen gebruikt worden. 

e. Het is niet toegestaan zonder toestemming van de surveillant en/of examinator de 

examenruimte te verlaten. 

f. Na het verstrijken van de maximaal toegestane tijdsduur wordt het examen automatisch 

beëindigd, ongeacht of u gereed bent met het beantwoorden en / of uitvoeren van de 

examenopgaven. 

g. Indien u tijdens het examen fraude en/of bedrog pleegt, bijvoorbeeld door het maken van 

notities of foto’s of het overschrijven van vragen, wordt uw deelname aan het examen 

beëindigd. Het examenresultaat wordt ongeldig verklaard. 

 

5. Ná het examen 

a. Het resultaat van het examen zal uiterlijk twee weken na het examen per mail bekend worden 

gemaakt. 

b. Indien u bent gezakt, kunt u zich aanmelden voor een herexamen. Het resultaat van een toets 

waarvoor een voldoende is behaald, blijft geldig gedurende de aangegeven termijn in het 

betreffende certificatieschema. U dient, om in aanmerking te komen voor een certificaat, 

binnen deze termijn met succes een herexamen voor de betreffende toets af te leggen. 

c. Tegen de uitslag en/of organisatie van een examen kan binnen 2 werkweken na het examen 

door u bezwaar worden aangetekend. Dit bezwaar dient, voorzien van motivatie, schriftelijk bij 

ons te worden ingediend. 

d. Als u bent gezakt kunt u inzage krijgen in de leerdoelen (KBE’s) waaraan niet is voldaan. U heeft 

geen recht op inzage van de vragen en/of antwoorden.  
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