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Examenreglement 
 
1 Dit examenreglement is van toepassing op alle namens Nikta Certificatie af te nemen examens. Alle kandidaten dienen zich 

te houden aan de regels zoals zij zijn gesteld in dit examenreglement. 
2 Inschrijving voor de examens kan alleen schriftelijk geschieden met behulp van de door Het examenbureau verstrekte 

inschrijfformulieren of zoals in onderling overleg is afgesproken. Iedere inschrijving dient voorzien te zijn van een duidelijk 
leesbare kopie van het identiteitsbewijs van de examenkandidaat. De annuleringsvoorwaarden zoals vermeld op de 
inschrijfformulieren zijn van toepassing. 

3 De maximale tijd welke men ter beschikking heeft voor het maken van de schriftelijke examens bedraagt 60 minuten. De 
praktijkexamens dienen zodanig ingedeeld te zijn dat er per kandidaat voldoende tijd beschikbaar is om de verplichte 
handelingen correct uit te voeren. 

4 Kandidaten welke aan een voorleesexamen deelnemen krijgen de zelfde vragen voorgelezen als de kandidaten welke aan een 
schriftelijk examen deelnemen. Alle voorleesexamens zullen op een digitale memorecorder worden opgenomen. Het is 
kandidaten niet toegestaan om tijdens de voorleesexamens uitleg te vragen over de gestelde vragen. Wel mag men aangeven 
of een vraag normaals dient te worden voorgelezen.  

5 De kandidaten dienen bij aanvang van het examen te controleren of zijn het juiste examen en de juiste schrapkaart hebben 
gekregen en of het examen volledig is. 

6 Certificaten worden alleen verstrekt na het behalen van een positief resultaat te weten maximaal 5 vragen fout bij de 
schriftelijke examens en minimaal een voldoende voor de te verrichten handelingen bij het praktijkgedeelte van het examen. 
Certificaten worden alleen verstrekt als alle examengelden zijn voldaan. 

7 Alle kandidaten dienen minimaal een half uur voor de aanvang van het examen aanwezig te zijn en zich te identificeren met 
een geldig identiteitsbewijs (zijnde een paspoort, rijbewijs of een identiteitskaart). Het niet kunnen tonen van een geldig 
legitimatiebewijs houdt in dat er niet kan worden deelgenomen aan het examen. Zij dienen voor hun presentie te tekenen. 

8 Het tekenen van de presentielijst, houdt tevens in dat de deelnemer het examenreglement aanvaard en zich daar aan zal 
houden, dat de deelnemer akkoord gaat met de certificatieovereenkomst tussen haar en Nikta Certificatie te Zevenbergschen 
Hoek en dat de deelnemer akkoord gaat met de opname van de persoonsgegevens in een register van gecertificeerden. 

9 Na aanvang van het examen mogen er geen kandidaten meer worden toegelaten tot het examen. Alleen de voorzitter van de 
examenzitting kan hiervan gemotiveerd van afwijken. 

10 Alle kandidaten dienen tijdens het examen te beschikken over een eigen tafel of voldoende ruimte zodat fraude zal worden 
voorkomen. Kandidaten mogen alleen schrijfgerij dat door Het examenbureau ter beschikking is gesteld op hun tafel hebben. 
Eventuele tassen, koffers e.d. dienen afgesloten te zijn en op de grond te staan. 

11 Het is verboden tijdens het examen mobiele telefoons, semafoons e.d. te gebruiken. Deze dienen tijdens het examen uitgezet 
te zijn, zodat zij geen andere kandidaten kunnen storen tijdens het examen. 

12 Het is verboden om uw plaats te verlaten tijdens het examen zonder dat een toezichthouder u daarvoor toestemming heeft 
gegeven. Bij het verlaten van uw plaats zonder toestemming zult u voor het examen worden geschorst. Er zal geen restitutie 
van examengelden plaatsvinden. 

13 Het is de kandidaten niet toegestaan om tijdens het examen zonder toestemming van een toezichthouder zich door andere 
personen te laten helpen of zich met andere personen te onderhouden. 

14 Indien kandidaten vragen hebben, kunnen zij dit d.m.v. handopsteking kenbaar maken aan de toezichthouders. 
15 De voorzitter van de examenzitting is bevoegd kandidaten uit te sluiten voor het examen in het geval van bedrog of fraude 

tijdens de identificatie van de kandidaten of tijdens het examen.  
16 Indien na afloop van het examen blijkt dat kandidaten zich aan bedrog schuldig hebben gemaakt of onregelmatigheden 

worden geconstateerd kan de examencommissie alsnog besluiten kandidaten af te wijzen voor het examen. Alvorens over te 
gaan tot deze beslissing zal de kandidaat worden gehoord door de examencommissie waarvan onverwijld rapport opgemaakt 
zal worden. 

17 Als de kandidaat gereed is met het beantwoorden van de vragen kan hij dit d.m.v. handopsteking kenbaar maken aan de 
toezichthouders. Deze zullen het examen innemen en toestemming geven om de examenlocatie te verlaten. De kandidaten 
dienen dit zo geruisloos mogelijk te doen en onder geen enkele voorwaarden contact zoeken met andere kandidaten die nog 
geen toestemming hebben verkregen de locatie te verlaten dit op straffe van uitsluiting va het examen. 

18 Na afloop van het examen zal het werk worden beoordeeld door de exameninstelling. Onleesbare antwoorden, meerdere 
antwoorden op een vraag en niet-beantwoorde vragen zullen als foutief worden aangemerkt. Men dient duidelijk het vakje 
van het goede antwoord op het antwoordformulier in te kleuren. 

19 Omtrent de uitslag krijgt de kandidaat of in het geval dat zijn werkgever de kandidaat heeft aangemeld, zijn werkgever, 
schriftelijk bericht. Dit bericht wordt uiterlijk 1 maand nadat het examen heeft plaatsgevonden door Het examenbureau 
verzonden. 

20 Een kandidaat die aan het examen heeft deelgenomen en meent bezwaren te kunnen doen gelden kan deze schriftelijk 
voorleggen aan Het examenbureau binnen een maand na verzending van de uitslag (datum poststempel is bindend). Wanneer 
het bezwaarschrift niet naar tevredenheid van de kandidaat wordt afgehandeld kan deze in beroep gaan bij de 
beroepscommissie van Nikta Certificatie. In alle gevallen waarin dit reglement niet in voorziet zal Het examenbureau 
beslissen onder moverende redenen. 

 
 


