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1. Algemeen
Dit examenreglement is van toepassing op alle examens die door of namens WTN Opleidingen
worden afgenomen voor de opleiding Nivre Opleiding Scheepvaart en Techniek.
Kandidaten worden geacht het examenreglement te kennen.
Dit reglement kan op elk moment worden aangepast en opnieuw vastgesteld.
De laatste versie van dit reglement is vastgesteld op 5 november 2020.

2. Het examen en de waardering
Het examen is gebaseerd op de inhoud van het studiemateriaal dat onderdeel uitmaakt van de
opleiding. In geval van twijfel is de inhoud van het studiemateriaal bindend.
De kandidaat wordt door de examinator bevraagt over de inhoud van de cursus.
De kandidaat is geslaagd als uit het gesprek over de stof blijkt dat de kandidaat voldoende blijkt geeft
inhoud van de opleiding te hebben bestudeerd en in de praktijk te kunnen gebruiken.

3. Mondelinge examens
De examens worden afgenomen op het kantoor van WTN Opleidingen te Barendrecht. In overleg kan
een andere locatie worden bepaald.
De kandidaat dient een aanvraag voor het afleggen van een examen in bij WTN Opleidingen. De
datum voor het examen wordt in onderling overleg bepaald. WTN Opleidingen spant zich in om het
de gevraagde datum te plannen, maar kan dat niet garanderen.
Door of namens WTN Opleidingen wordt de identiteit van de kandidaat op de locatie vastgesteld aan
de hand van een geldig Nederlands Identiteitsbewijs.
Het examen duurt maximaal 60 minuten.

4. Problemen op de examendag
Indien het examen op de geplande datum en tijd niet door kan gaan door redenen die volgens WTN
Opleidingen zijn te wijten aan de kandidaat dan vervalt de examenkans en moet de kandidaat een
herexamen aanvragen.
Indien het examen op de geplande datum en tijd niet door kan gaan door reden die aan WTN
Opleidingen zijn te wijten, dan kan de kandidaat zonder verdere kosten een herexamen aanvragen.
Ten aanzien van andere gevolgen voor de kandidaat zijn de algemene leveringsvoorwaarden van
WTN Opleidingen van toepassing.

5. Diploma’s en certificaten
Direct na het examen ontvangt de kandidaat de uitslag.
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Uiterlijk binnen 4 weken na het afleggen van het examen met goed gevolg ontvangt de kandidaat
een diploma thuis.

6. Camera toezicht fraude en onregelmatigheden
Om fraude te voorkomen of te signaleren kan in de examenruimte een camera aanwezig zijn die het
afleggen van het examen registreert. De beelden die worden gemaakt worden uitsluitend bekeken
en veilig gesteld als het vermoeden bestaat van mogelijke fraude. De camerabeelden worden na 30
dagen automatisch verwijderd.
Indien door of namens WTN Opleidingen wordt vastgesteld dat de kandidaat probeert te frauderen,
ongeacht of de kandidaat hier enig voordeel van heeft gehad, dan zal de kandidaat direct worden
verzocht de examenruimte te verlaten. Voordat de kandidaat opnieuw een examen kan aanvragen
zal WTN Opleidingen, als zij dit gewenst achten, met Nivre in overleg treden om te bezien of het
wenselijk is dat de kandidaat tot een nieuw examen wordt toegelaten.

7. Beroep
Een kandidaat die een onvoldoende heeft behaald kan in een gesprek met de examinator aangeven
wanneer hij bezwaren heeft tegen een of meerdere van de gestelde vragen. Van dat gesprek wordt
een kort verslag opgesteld en door beide partijen ondertekend. Dat verslag wordt vervolgens in
behandeling genomen als beroepschrift. Binnen 4 weken na de inzage ontvangt de kandidaat de
definitieve beslissing op het beroep.
Als de kandidaat niet akkoord gaat met de beslissing op het beroep kan hij een herbeoordeling
vragen die zal worden uitgevoerd door de heer E. Toren. Hij beslist binnen 4 weken op de
herbeoordeling van het beroep. Zijn uitspraak is bindend.

8. Geheimhouding
De kandidaat en andere bij het examen betrokkenen zijn verplicht tot geheimhouding van alle
gegevens die benodigd zijn voor het afleggen van het examen of het uitvoeren van de taak in
verband met het examen, behalve wanneer een wettelijke plicht tot bekendmaking bestaat.

9. Examencommissie
De examencommissie bestaat uit de heer W.T. Neggers en kan zo nodig door een externe deskundige
worden aangevuld.

10. Onvoorzien en hardheid
In situaties die niet zijn voorzien in dit reglement voorziet de examencommissie.
Indien strikte toepassing van dit reglement leidt tot onredelijke situaties voor de kandidaat, dan kan
de examencommissie in het voordeel van de kandidaat van het reglement afwijken.
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