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Inleiding 
Deze Algemene Voorwaarden vormen samen met het invulblad de 
overeenkomst examendeelname.  
 
Artikel 1   examenonderdeel/-onderdelen 
Een examendeelnemer is iemand die niet (meer) staat ingeschreven 
als student bij MBO Amersfoort, dus geen onderwijs incl. bpv (meer) 
volgt en die wil deelnemen aan één of meer examenonderdelen. De 
examendeelnemer wordt ingeschreven voor deelname aan een 
examenonderdeel of examenonderdelen zoals vermeld op het 
invulblad. Examens kunnen betrekking hebben op de kwalificatie, 
keuzedelen of de generieke eisen voor taal en rekenen. 
 
Artikel 2   eisen 
1. Een examendeelnemer kan pas een examenovereenkomst 

sluiten met MBO Amersfoort nadat de examencommissie aan de 
hand van een of meer schriftelijke bewijsstukken, die door de 
examendeelnemer desgevraagd zijn overlegd, heeft vastgesteld 
dat deelname aan examens kansrijk en verantwoord is.  

2. Indien de examendeelnemer niet binnen de door MBO 
Amersfoort gestelde termijn aan de voorwaarden heeft voldaan, 
kan niet worden deelgenomen aan het examen.  

 
Artikel 3   wijze en inrichting van examinering 
1. Gezien het speciale karakter van de ‘overeenkomst 

examendeelname’ beslist de examencommissie over de wijze 
van examineren.  

2. De bepalingen van het examenreglement MBO Amersfoort en 
andere documenten m.b.t. examineren zijn onverminderd van 
kracht voor examendeelnemers. Deze documenten zijn te vinden 
op de website van MBO Amersfoort. 

 
Artikel 4   examenkosten 
Door ondertekening van het invulblad verplicht de examendeelnemer 
zich tot betaling van de verschuldigde kosten zoals vermeld op het 
invulblad.  
De kosten bestaan behalve uit inschrijfgeld ook uit kosten behorende 
bij het soort examen en eventuele noodzakelijk te gebruiken 
materiaal.  
 
Artikel 5   faciliteiten 
De examendeelnemer heeft het recht gebruik te maken van de 
examenfaciliteiten voor zover die zijn overeengekomen. De 
examendeelnemer mag géén gebruik maken van enige  
onderwijsfaciliteit, noch in de zin van materiële faciliteiten, noch in de 
zin van begeleidingsfaciliteiten. 
 
Artikel 6   aanbiedingsverplichting examen(onderdelen) 
1. De onderwijsinstelling verplicht zich het examen, dan wel de 

onderdelen van het examen, behorende bij de opleiding en zoals 
opgenomen in het invulblad, aan te bieden. 

2. De onderwijsinstelling informeert de examendeelnemer over het 
examen, inclusief de uitnodiging, via het schoolmailadres. 

3. De examendeelnemer is zelf verantwoordelijk om de informatie 
over de examens tot zich te nemen. 

 
Artikel 7   instellingsvoorschriften 
De examendeelnemer houdt zich in de gebouwen van de 
onderwijsinstelling en de daaraan verbonden terreinen aan de 
gedragsregels die voor de onderwijsinstelling gelden. Deze 
gedragsregels zijn te vinden op de website van MBO Amersfoort. 
 
Artikel 8   verwijdering examendeelnemer uit examenactiviteit 
Een medewerker van de onderwijsinstelling (of daartoe aangewezen 
externe medewerker) kan de examendeelnemer uit de 
examenactiviteit verwijderen indien deze een examenactiviteit naar 
zijn/haar oordeel verstoort, de voorschriften overtreedt en/of zich 
schuldig maakt aan ernstig wangedrag.  

a. De examendeelnemer wordt meegedeeld dat de situatie 
gemeld wordt aan de examencommissie en dat deze na 

zorgvuldige afweging een besluit neemt en dit kenbaar maakt 
aan de examendeelnemer..  

b. De gepleegde onregelmatigheid wordt op een proces-verbaal 
genoteerd en gemeld aan de examencommissie. De 
examencommissie neemt na zorgvuldige afweging een 
besluit. Daarbij wordt ook de examendeelnemer gehoord. De 
examendeelnemer kan zich laten bijstaan door een adviseur; 
de minderjarige examendeelnemer laat zich in ieder geval 
vergezellen door een wettelijk vertegenwoordiger.  

c. De examencommissie kan o.a. de volgende maatregelen 
nemen:  

• het ongeldig verklaren van het reeds afgelegde examen. 
• het opnieuw afnemen van het examen. 
d. De betrokken partijen worden van de maatregel schriftelijk in 

kennis gesteld. Indien de examendeelnemer minderjarig is, 
wordt de maatregel in afschrift ook toegezonden aan de 
wettelijke vertegenwoordigers. 

e. De examendeelnemer kan tegen de beslissing van de 
examencommissie in beroep gaan bij de Commissie van 
Beroep voor de examens 

 
Artikel 9 restitutie bijdrage 
1.   In beginsel wordt de bijdrage zoals overeengekomen niet 

gerestitueerd. In bijzondere gevallen kan de directeur op 
aanvraag van de examendeelnemer beslissen dat de bijdrage 
geheel of gedeeltelijk wordt gerestitueerd. 

2.   Indien de examendeelnemer heeft deelgenomen aan een 
examen(onderdeel) kan geen restitutie meer plaatsvinden. 

 
Artikel 10 einde overeenkomst 
Deze overeenkomst en daarmee de inschrijving van de 
examendeelnemer eindigt: 

a. indien de einddatum van de examenovereenkomst bereikt is; 
b. indien de examendeelnemer niet aan de desbetreffende 

examengelegenheden heeft deelgenomen; 
c. door de definitieve verwijdering van de examendeelnemer als 

bedoeld in artikel 8; 
d. met wederzijds goedvinden van de examendeelnemer en de 

onderwijsinstelling, nadat dit door beiden schriftelijk is 
bevestigd; 

e. door het overlijden van de examendeelnemer; 
f. in het geval de onderwijsinstelling door aantoonbare 

overmacht niet langer in staat is de examinering aan te 
bieden. 

g. Indien de in het voorblad beschreven einddatum is 
verstreken.     

 
Artikel 11 aansprakelijkheid onderwijsinstelling 
1. Indien om verwijtbare redenen de onderwijsinstelling haar 

verplichtingen niet is nagekomen met betrekking tot de verzorging 
van examens, heeft de onderwijsinstelling de plicht deze 
examens alsnog aan te bieden. 

2. De aansprakelijkheid van de onderwijsinstelling is beperkt tot 
maximaal een bedrag ter hoogte van het in deze overeenkomst 
overeengekomen bedrag. 

3. De onderwijsinstelling is niet aansprakelijk voor schade die de 
examendeelnemer lijdt indien hij/zij met toepassing van artikel 8 
definitief uit de examenactiviteit wordt verwijderd. De 
examendeelnemer heeft dan geen recht op terugbetaling van 
door hem/haar reeds betaalde kosten. 

4. Behoudens opzet en grove schuld is de onderwijsinstelling niet 
aansprakelijk voor diefstal, verduistering, verlies en/of 
beschadiging van eigendommen of bezittingen van de 
examendeelnemer. 

 
Artikel 12 slotbepaling 
1. In de gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet beslist de 

onderwijsinstelling na overleg met de examendeelnemer. 
2. Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden 

voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden 
Nederland. 

3. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht 
van toepassing. 


