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Examenwerk inzage  

Alleen werk waarvoor kandidaten NIET zijn geslaagd kan op verzoek worden ingezien. Dit is in 
principe op het kantoor van het examenbureau. Een verzoek voor inzage kan ingediend worden 
binnen 30 dagen na de bekendmaking van de uitslag. Dit verzoek moet schriftelijk worden gedaan 
per mail door insturen van een ingevuld inzageformulier met ondertekening. Binnen twee weken 
moet er een datum voor inzage vastgesteld worden.  
 
Inzage 
De inzage betreft het ongecorrigeerde examenwerk, het aantal behaalde punten per vraag en de 
examenopgaven. 
 
Vergoeding 
Voor de inzage vraagt het examenbureau een vergoeding die van te voren moet worden voldaan.  
Als de vergoeding is voldaan neemt het examenbureau contact op met de kandidaat om een afspraak 
te maken. 
 
Onderstaande is altijd van toepassing: 
 

✓ De antwoorden van de examens zijn nooit openbaar. 
✓ Bij de inzage is toezicht van een medewerker van het examenbureau. 
✓ De inzage duurt maximaal 2 uur. 
✓ Er kan niet gediscussieerd worden over de beoordeling. 
✓ Het examen ligt ter inzage voor de kandidaat en maximaal één collega of opleider. 
✓ De inzage vindt plaats op het kantoor van Examenbureau Brandveiligheid. 
✓ Een geldig legitimatiebewijs moet kunnen worden overlegd  bij de inzage. 
✓ Mobiele telefoons of computers mogen niet worden gebruikt. 
✓ De kandidaat mag WEL zijn studiemateriaal meenemen naar de inzage. 
✓ Het is verboden kopieën te maken van het gemaakte werk. 
✓ Wel mag een kandidaat aantekeningen maken tijdens de inzage, maar het overschrijven van 

vragen en antwoorden NIET. We kunnen vragen de aantekeningen te mogen zien. 
✓ Na de inzage moet alles weer ingeleverd worden bij het examenbureau. 
✓ Op het examen zelf mogen geen aantekeningen gemaakt worden. In dat geval vervalt de 

geldigheid. 
 

PRIVACYVERKLARING 

De BV Witlox Brandveiligheid verwerkt persoonsgegevens als u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons 
verstrekt. Uw gegevens worden verwerkt voor levering van diensten en voor onze administratie. Wij zullen uw persoonsgegevens niet 
langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor 
hanteren wij de wettelijke bewaartermijn. Witlox Brandveiligheid BV/Examenbureau Brandveiligheid neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, 
conform de geldende beveiligingsnormen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te 
verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak bij ons. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de 
Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heeft u altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te 
trekken. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien 
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