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Protocol II inzage centraal examenwerk 2019 
 
 
 

1. Het examenwerk wordt door twee daartoe bevoegde docenten nagekeken, de 

examinator en een onafhankelijke tweede corrector. Zij stellen in onderling 

overleg de score vast. Dit is een definitief oordeel waartegen geen 

rechtsmiddel binnen de schoolorganisatie (bezwaar of beroep) openstaat. 

Discussies over de juistheid van de toegekende score kunnen niet tot een 

andere beoordeling leiden. 

2. Inzage van gemaakt CE-werk tijdvak I dient direct na bekendmaking van de 

uitslag 12  juni 2019 schriftelijk bij de secretaris van de Examencommissie 

(e.vanwesten@vavorijnmondcollege.nl) aangevraagd te worden. Deze inzage 

vindt plaats op vrijdag 14 juni 2019 tussen 9:00 en 12:30 uur. 

3. Inzage van gemaakt CE-werk tijdvak II dient direct na de bekendmaking van 

de uitslag op 28 juni 2019 schriftelijk bij de secretaris van de 

Examencommissie (e.vanwesten@vavorijnmondcollege.nl) aangevraagd te 

worden. Deze inzage vindt plaats op dinsdag 2 juli 2019 tussen 9:00 en 12:30 

uur. 

4. Indien een afspraak op bovengenoemde data niet gerealiseerd kan worden, 

wordt een afspraak ingepland na de zomervakantie. 

5. In de aanvraag dienen vermeld te worden: telefoonnummer en e-mailadres 

van de kandidaat, de opleiding, locatie (dag of avond), het vak, het tijdvak en 

de docent.  

6. De kandidaat ontvangt per e-mail een bevestiging met datum en tijdstip van 

zijn/haar inzage. Met het niet verschijnen op deze afspraak verspeelt de 

kandidaat het recht op inzage. 

7. De kandidaat brengt zelf, indien gewenst, een exemplaar van de 

examenopgaven en correctievoorschrift mee. 

8. Het werk mag alleen door de kandidaat ingezien worden en niet door 

anderen. 

9. Er is geen vakdocent bij de inzage aanwezig. 

10. Er kunnen geen inhoudelijke vragen gesteld worden.  

11. Er mag absoluut niet geschreven worden, noch op het werk noch op een 

ander papier. 

12. Er mogen geen kopieën/foto’s van het werk gemaakt worden. 

13. De inzage duurt maximaal 20 minuten. 

 


