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Controle en handelingen vooraf 

◆ Controleer de inzage-envelop op aanwezigheid van presentielijst, proces-verbaal, 

inzagesets en SVPB-aantekeningenformulieren tijdens inzage voor bezwaar 

◆ Houd pennen beschikbaar maar leg deze NIET klaar. 

◆ Leg de inzageset(s) klaar op de betreffende plek(ken). 

 

Aandachtspunten ter voorkoming verspreiding COVID-19 

1. Controleer of bij of voor de ingang van de inzageruimte kandidaten hun handen 

kunnen schoonmaken. 

2. Controleer of bureaus en/of tafels afdoende schoongemaakt zijn of kunnen worden 

(b.v. met alcoholdoekjes). 

 

Ophalen kandidaten 

◆ Kandidaten worden na ontvangst en controle door de receptie meteen doorgestuurd 

naar de inzageruimte. Let op: alleen de kandidaat heeft recht op inzage, geen 

docenten, begeleiders e.d.! 

 

Voer controle identiteitsbewijzen uit volgens de werkinstructie fraudepreventie en 

controle identiteitsbewijzen Corona. 

 

Start inzage 

Mijn naam is <NAAM>, ik begeleid deze inzage en heet u namens de SVPB welkom. 

 

Uit te spreken tekst 

Graag uw aandacht voor het volgende: 

• Het doel van deze inzage is om kennis te nemen hoe uw examen is beoordeeld en te 

leren van gemaakte fouten. 

• Er mogen geen opgaven worden overgeschreven, u kunt geen inhoudelijke vragen 

stellen en er kan niet gediscussieerd worden over de uitslag. 

• Voor u ligt de set met daarin de examenopgaven, uw antwoorden, acties of 

uitwerkingen, de juiste antwoorden en acties of beoordelingsrapport. 

• De inzage duurt maximaal 60 minuten. 

• Als u klaar bent kunt u de stukken weer in het mapje terug doen, laten liggen en 

rustig de ruimte verlaten. 

 

Bezwaar 

Wanneer een kandidaat aangeeft bezwaar te willen indienen, reik dan het ‘SVPB-

aantekeningenformulier tijdens inzage voor bezwaar’ en een pen uit. Meld dat daarop met 

steekwoorden aantekeningen mogen worden gemaakt om later het bezwaar op te baseren. 

Hij kan zijn bezwaar mailen aan: examencommissie@svpb.nl  

Controleer de aantekeningen en zet een paraaf voor akkoord op het formulier dat de 

kandidaat mee naar huis mag nemen. 

 

Administratieve afhandeling na afloop van het examen 

◆ Vul het proces-verbaal in.  

◆ Verzamel de inzagesets in de envelop.  

◆ Sluit de envelop en parafeer de afsluiter. 

◆ Berg de envelop op in de metalen box. 
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