SVPB
De SVPB bevordert de professionele en duurzame ontwikkeling van aankomende en zittende
beroepsbeoefenaren in de sector Particuliere Beveiliging en neemt onder meer examens af.
https://www.svpb.nl

Inzage
Een kandidaat kan alleen het laatst gemaakte examenwerk inzien van examenonderdelen
waarvoor een onvoldoende cijfer is behaald. De kandidaat richt hiertoe, binnen twee weken
nadat de definitieve uitslag is meegedeeld, een schriftelijk verzoek tot inzage in bij de
examencommissie van de SVPB met het aanvraagformulier inzage. Let op: er mag geen sprake
zijn van openstaande facturen.
Een inzage kan aangevraagd worden tot uiterlijk 1 week voor de inzagedatum. Inzage wordt
niet toegestaan als de kandidaat, op de datum waarop de inzage zal plaatsvinden, al een
herexamen heeft afgelegd voor het betreffende examenonderdeel.
De inzage vindt in principe plaats van 09:30 uur tot 10:30 uur bij de SVPB in Amersfoort en
duurt maximaal 60 minuten. De kandidaat ontvangt een oproep per e-mail met datum en het
definitieve tijdstip. De kandidaat dient zich voor aanvang van de inzage te identificeren.
Een inzage is bedoeld om de kandidaat in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van zijn
fouten, ter voorbereiding op zijn herexamen. Tijdens de inzage kunt u uw examenwerk alleen
inzien, er kan niet gediscussieerd worden over scores of cijfers of bezwaar worden gemaakt en
er kunnen geen inhoudelijke vragen worden beantwoord. Examenwerk mag niet worden
overgeschreven of gekopieerd. Opnameapparatuur, telefoons, of andere digitale apparaten zijn
niet toegestaan.
Wij wijzen erop dat de examens van de SVPB zijn gebaseerd op exameneisen en niet op
lesmateriaal. Voor fouten en onvolledigheden in lesmateriaal is de SVPB niet verantwoordelijk.
U hebt zelf het recht op inzage, u mag zich niet laten bijstaan door derden of anderen in uw
plaats sturen.
De inzage kan uitsluitend via e-mail geannuleerd worden (info@svpb.nl). De annulering dient
uiterlijk 24 uur voor de inzage ontvangen te zijn. Indien de kandidaat niet tijdig annuleert of niet
op de inzage verschijnt, zal de SVPB € 20,00 (ex. btw) administratiekosten bij de kandidaat in
rekening brengen.
Voor het Reglement Examencentrum Amersfoort verwijzen wij u naar onze website.
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Alle data zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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