
 
 

Addendum 
Bij Examenreglement MBO 2020-2021 
 
 
 
Artikel 1.6 Beoordeling examen 
 
Artikel 1.6 lid 3: 
 
De uitslag van het examen wordt als volgt vastgesteld en gepubliceerd: 
a. binnen 10 dagen na het afleggen van het examen is een voorlopige uitslag zichtbaar in het 

studentenportaal1; 
b. binnen 30 dagen na het afleggen van het examen is een definitieve uitslag, welke door de 

examencommissie is vastgesteld, zichtbaar in het studentenportaal2. De uitslag is dan definitief, 
tenzij er sprake is onregelmatigheden zoals bedoeld in artikel 1.7. 

 
Voor het vaststellen en publiceren van de uitslag van een Centraal Examen (CE) Nederlands, Engels 
en rekenen geldt de regelgeving van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). 
 
 
 
Artikel 1.8 Bezwaar 
 
Studenten kunnen tegen de definitieve uitslag van een examenbeoordeling (zoals bedoeld in art. 1.6 
lid 3 onder b) bezwaar aantekenen (zie verder hoofdstuk 4 voor het aantekenen van bezwaar en 
beroep). 
 
 
 
Artikel 2.5 Bezwaartermijn, inzagerecht, recht op bespreking  
 
artikel 2.5 lid 2:  
 
De student heeft, indien de aard van het examen dat toelaat recht op inzage van het werk. De student 
moet hiervoor binnen 20 dagen na het afleggen van het examen (eventueel na kennisneming van de 
voorlopige uitslag zoals bedoeld in artikel 1.6 lid 3 onder a)  een schriftelijke aanvraag indienen bij het 
examenbureau.  
 
Voor inzage van een Centraal Examen (CE) Nederlands, Engels en rekenen geldt de regelgeving van 
het College voor Toetsen en Examens (CvTE). 
  

 
1 Bij NCVB Bedrijfsopleidingen gebeurt dit via publicatie in het NCVB-web. 
2 Bij NCVB Bedrijfsopleidingen gebeurt dit via publicatie in het NCVB-web. 



 
 

Artikel 2.5 lid 3: 
 
Indien de student gebruik maakt van het recht op inzage3 organiseert het examenbureau de 

gelegenheid, waarbij de student onder toezicht zijn/ haar examenwerkstuk kan inzien en vergelijken 

met het correctie- en normeringsmodel.  

Het is de student niet toegestaan om beoordelingen te kopiëren, te fotograferen of op andere wijze 

beeldopnamen van de beoordeling te maken en aantekeningen te maken. 

Als de student n.a.v. de inzage een bepaalde wijziging verlangt, neemt de medewerker 

examenbureau dit op in een aantekening en meldt dit aan de examencommissie.  

 De examencommissie neemt de notitie in behandeling en besluit binnen 30 dagen na het afleggen 
van het examen of de zienswijze van de student gegrond wordt verklaard. De student wordt via het 
studentenportaal4 op de hoogte gesteld van het besluit. De student kan tegen dit besluit desgewenst 
bezwaar aantekenen. 
 
 
Hoofdstuk 5 Begrippenlijst 
 
Week 
Week waarin de betreffende school onderwijs kan (laten) verzorgen op basis van het vastgestelde 
“rooster schooljaar ROC Tilburg” (exclusief NCVB Bedrijfsopleidingen). Voor NCVB 
Bedrijfsopleidingen geldt dat onder een week een kalenderweek wordt verstaan. 
 
Dag 
Schooldag waarop de betreffende school onderwijs kan (laten) verzorgen op basis van het 
vastgestelde “rooster schooljaar ROC Tilburg” (niet zijnde het rooster van NCVB Bedrijfsopleidingen). 
Voor NCVB Bedrijfsopleidingen geldt dat onder een dag een schooldag op basis van het vastgestelde 
lesplanning schooljaar NCVB Bedrijfsopleidingen wordt verstaan. 
 
 
 
 
Vastgesteld door College van Bestuur, d.d. 15 maart 2021 

 
3 Bij NCVB Bedrijfsopleidingen vindt inzage plaats op de instellingslocatie. 
4 Bij NCVB wordt de student schriftelijk op de hoogte gesteld. 


