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Inzage en beroep 

 

Een kandidaat die een onvoldoende heeft behaald maar minimaal een 4, heeft het recht het examen 

persoonlijk in te zien op de locatie van WTN Opleidingen in Barendrecht. Een aanvraag tot inzage 

moet binnen drie weken na het afleggen van het examen worden ingediend. Inzage kan plaats 

vinden in onderling overleg en uiterlijk binnen 4 weken nadat de betaling van de kosten op rekening 

van WTN Opleidingen is bijgeschreven.  

De inzage duurt maximaal 60 minuten. De kandidaat mag uitsluitend aantekeningen maken op het 

ter beschikking gestelde papier. De kandidaat mag geen persoonlijke zaken meenemen in de ruimte 

waar inzage plaats vindt. De aantekeningen van de kandidaat worden na de inzage vernietigd. 

Na afloop van de inzage kan de kandidaat persoonlijk in een gesprek 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. 

De inhoud van de vragen staat tijdens de inzage niet ter discussie. 

De kosten verbonden aan de inzage en het eventuele beroep inclusief de herbeoordeling daarvan 

bedragen € 65,-. Dit bedrag moet vooraf worden voldaan. Als de kandidaat na het indienen van een 

beroepschrift in het gelijk wordt gesteld, wordt het betaalde bedrag binnen 14 dagen teruggestort.  

 


