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Artikel 1. Werkingsgebied en geldigheid  

 
1.1 Dit reglement is van toepassing op het examen plaatsingsproef M01 dat wordt uitgevoerd door 

IBEX, Instituut voor Beroepsexamens. 
 

1.2 Het examenreglement is opgesteld door IBEX. 
 

1.3 Het examenreglement wordt gebruikt door IBEX, de examenkandidaten, examinatoren en 
toezichthouders. 
 

1.4 Dit examenreglement kan op verzoek schriftelijk toegezonden worden en is tijdens elk examen 
ter inzage aanwezig.  

 
Artikel 2. Toegangstermen 

 
2.1 IBEX examineert enkel de kandidaten welke zijn aangeleverd door DBDMH. 
 
Artikel 3. Definities 

 
3.1 Examenvoorzitter 
 

De persoon die door IBEX is aangesteld en verantwoordelijk is voor het gehele 
verloop van het examen. De voorzitter geeft leiding aan het examenpersoneel. De 
voorzitter ziet toe op de naleving en uitvoering van het  
examenreglement en de uitvoeringseisen. 

 
3.2 Toezichthouder theorie examen 
 

De persoon die door IBEX is aangesteld om theorie-examens af te nemen. Een 
toezichthouder theorie-examen draagt zorg voor de naleving en uitvoering van 
het examenreglement en de uitvoeringsvoorschriften voor het afnemen van het 
theorie-examen. 

 
3.3 Kandidaat 
 Deelnemer aan het examen/herexamen. 

 
Artikel 4. Examinering 

 
4.1 Het examen wordt afgenomen volgens de in dit examenreglement vastgelegde specificaties. Het 

examenreglement is op de examenlocatie aanwezig bij de voorzitter van het examen.  
 
4.2  Alle examenopgaven en/of opdrachten die gebruikt worden voor het examen zijn vooraf 

goedgekeurd door DBDMH.  
 
4.3 Het examen wordt afgenomen door IBEX. 
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Artikel 5. Aanmelden 

 
5.1 De kandidaat die het examen wil afleggen, meldt zich hiervoor aan bij de DBDMH. Enkel 

kandidaten die bij IBEX aangemeld worden door Firebru kunnen deelnemen aan het examen.  
 
5.2 De kandidaten ontvangen van de DBDMH een uitnodiging voor het examen. IBEX stuurt 

minimaal een week van tevoren een mail naar de kandidaten met extra informatie over het 
examen. 

  
5.3 De kandidaat of diens werkgever dient het verschuldigde examengeld te betalen volgens de 

algemene voorwaarden van IBEX. 
 
5.4 Restitutie van het examengeld is niet mogelijk, tenzij hiervoor dringende redenen bestaan, dit 

ter beoordeling van IBEX. 
 
5.5 Aanwezigheid en identificatie 

De kandidaat dient zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs (Paspoort, rijbewijs of 
verblijfsvergunning), en dient tijdig voor aanvang van het examen aanwezig te zijn. 

 
5.6 Onderdelen examen 

Het theoretisch bestaat uit 3 onderdelen en duurt maximaal 75 minuten. 
1. Planningstest B; 
2. Analyse wetenschappelijke tekst; 
3. Situationele beoordelingstest.  

 
5.7   Duur en cesuur theoretische examen per onderdeel: 

- Planningstest B 
o Het onderdeel Planningstest B duurt maximaal 25 minuten; 
o Het onderdeel Planningstest B bestaat uit 24 vragen; 

- Analyse Wetenschappelijke tekst: 
o Het onderdeel Analyse Wetenschappelijke tekst duurt maximaal 20 minuten; 
o Het onderdeel Analyse Wetenschappelijke tekst bestaat uit 10 vragen; 

- Situationele beoordelingstest: 
o Het onderdeel Situationele beoordelingstest duurt maximaal 20 minuten; 
o Het onderdeel Situationele beoordelingstest bestaat uit 10 vragen; 

 
Een kandidaat is geslaagd voor het totale theoretische examens als hij/zij 50 % of meer behaald 
heeft op elk van de drie onderdelen. 
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Artikel 6. Examenafname 

 
6.1  Het examen wordt afgenomen conform de eisen uit het examenreglement.  
 
6.2  Locatie-eisen: 

• Uitgangspunt bij het examen is dat de locatie beschikt over plaatsen in een overzichtelijke 
examenopstelling met voldoende ruimte tussen de kandidaten en voldoende loopruimte voor 
de toezichthouder en voor de kandidaten.  

• Geborgd wordt dat iedere kandidaat individueel het examen af kan leggen en voldoende 
ruimte heeft om in alle rust en ongestoord het examen te kunnen maken. Kandidaten moeten 
geen fysiek contact met elkaar kunnen hebben.  

• Er dienen voldoende tafels en stoelen aanwezig te zijn voor de kandidaten. 

• De toezichthouder dient te beschikken over een eigen tafel en stoel. 

• De opstelling van de tafels dient zodanig te zijn dat, met voldoende tussenruimte, de 
kandidaten niet op elkaars scherm de vragen en/of antwoorden kunnen lezen/herkennen. 

• De examenruimte dient voldoende verlicht te zijn. 
 
6.3 Voor elk theoretische examen geldt: 

• er mag niets op de tafels liggen buiten de computer en inloggegevens van de kandidaat en 
het originele ID-bewijs; 

• de kandidaten mogen geen consumpties meenemen naar de examenruimte; 

• de kandidaten mogen geen pet/hoed/muts e.d. dragen in de examenruimte; 

• de kandidaten mogen geen oordoppen of koptelefoon dragen; 

• de kandidaten dienen hun mobiele telefoon en/of andere communicatieapparatuur in de 
examenruimte uit te schakelen. 

• Blijkt tijdens het examen dat de kandidaat de apparatuur niet heeft uitgeschakeld, dan 
wordt zijn/haar examen ongeldig verklaard. 

 
6.4 Als de locatie niet aan de eisen (artikel 6.2) voldoet, dan dient dit zo snel mogelijk door de 

examenaanvrager aan IBEX gemeld te worden. In overleg kan dan naar een passende oplossing 
worden gezocht. 

 
6.5 De examenmomenten zijn niet openbaar; behalve de kandidaten mogen alleen door IBEX 

aangewezen personen bij de examenafname aanwezig zijn. Een uitzondering geldt voor 
vertegenwoordigers van IBEX en voor de vertegenwoordigers van de vakorganisaties. 

 
6.6 Kandidaten die niet op de deelnemerslijst van het examen staan zijn uitgesloten van deelname. 
 
6.7 Kandidaten mogen examenvragen of delen van examenvragen niet op papier overschrijven of 

kopiëren. 
 
6.8 De kandidaat dient alle aanwijzingen van de examinator op te volgen. 
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6.9 De kandidaat moet zich voorafgaand aan en tijdens het examen identificeren bij de examinator. 
Identificatie gebeurt op vertoon van een algemeen geaccepteerd en geldig identiteitsbewijs. Een 
algemeen geaccepteerd identiteitsbewijs is een paspoort, een Belgisch/Europees identiteitskaart 
of een rijbewijs. Kandidaten die geen origineel identiteitsbewijs kunnen overleggen worden van 
deelname aan het examen uitgesloten.  

 
6.10 De examinator dient onafhankelijk te zijn van de kandidaat en geen belang te hebben bij de 

uitslag van het examen. Mocht bij het examen blijken dat er toch een relatie is tussen de 
examinator en de kandidaat, dan dient de examinator dit te melden bij IBEX. IBEX probeert 
hiervoor een passende oplossing te vinden. Indien er geen oplossing gevonden wordt, dan wordt 
aan de kandidaat een ander examenmoment voorgesteld. 

 
6.11 De kandidaat die te laat komt wordt van deelname uitgesloten. Deelname is alleen dan nog 

toegestaan zolang nog geen enkele kandidaat de examenruimte heeft verlaten tot uiterlijk een 
half uur na aanvang van het examen. 

 
6.12 Voor een kandidaat die later aan het examen begint is en blijft de eindtijd van het examen gelijk 

aan de officiële eindtijd van het examen.  
 
6.13 De kandidaat mag tijdens het examen zijn/haar plaats in de examenzaal niet verlaten 

zonder toestemming van de examinator. Het tijdelijk verlaten van de examenzaal is 
niet toegestaan, ook niet voor toiletbezoek. 

 
6.14 Wanneer de kandidaat alle vragen heeft beantwoord dient hij dit aan te geven bij de examinator. 

De examinator sluit het examen af. Daarna mag de kandidaat de examenzaal verlaten.  
 
6.15 De examinator mag tijdens het examen geen vragen over de inhoud van het examen 

beantwoorden. 
 
6.16 Indien een kandidaat zich voor of tijdens het examen schuldig maakt aan enige onregelmatigheid 

of fraude, is de examinator bevoegd om de kandidaat de verdere deelname aan het examen te 
ontzeggen. IBEX kan op grond van een onregelmatigheid het door de kandidaat afgelegde 
examen ongeldig verklaren en de kandidaat voor een bepaalde tijd uitsluiten van deelname aan 
een volgend examen. Fraude wordt in alle gevallen gemeld aan het IBEX. 

 
6.17 Het is niet toegestaan om de geheimhouding van de opgaven op enigerlei manier te schenden.  
 
6.18 Pogingen tot fraude dienen door de examinator te worden vermeld op het proces-verbaal met 

vermelding van de naam van de kandidaat en de aard van de fraude. 
 
6.19 Onmiddellijk na afloop van het examen wordt door de examinator een proces-verbaal 

opgemaakt over de gang van zaken tijdens het examen. Dit proces-verbaal dient te worden 
bekrachtigd door de examenvoorzitter.  
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Artikel 7. Uitslag examen 

 
7.1 Het eindresultaat wordt door Firebru aan de kandidaten kenbaar gemaakt.  
 

Artikel 8. Inzien niet geslaagd examen 

 
8.1 Indien een kandidaat voor één of meer onderdelen van zijn examen niet geslaagd is kan hij/zij 

uiterlijk tot 4 weken na schriftelijke bekendmaking van het definitieve resultaat voor zijn/ haar 
examen de examenstukken inzien. 
 

8.2  Uitsluitend de kandidaat zelf kan inzage verkrijgen in het door hem/haar gemaakte examen. Er 
is geen inzage recht voor kandidaten die geslaagd zijn en voor onderdelen waarvoor de 
kandidaat geslaagd is. 

 
8.3 Bij de inzage krijgt de kandidaat alleen inzage in zijn/haar foutief beantwoorde vragen. Vragen 

die juist zijn beantwoord zijn tijdens de inzage niet inzichtelijk. 
 
8.4  Indien de kandidaat van het inzagerecht gebruik wenst te maken dient hij/zij vooraf een verzoek 

te richten aan Firebru. Binnen 2 weken nadat het verzoek is binnengekomen wordt een datum 
bepaald waarop de kandidaat zijn/haar examenstukken kan inzien. 

 
8.5  De kandidaat dient zich bij inzage te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs en mag tijdens 

het inzien geen aantekeningen of opnames maken van de examenstukken. Mobiele telefoons en 
andere elektronische apparatuur dient tijdens de inzage uitgeschakeld te zijn. 

 
8.6  Het is niet toegestaan om tijdens het inzien de geheimhouding / vertrouwelijkheid van de 

opgaven op enigerlei manier te schenden.  
 
8.7  Het ter discussie stellen van de beoordeling van het examen is ter plaatse niet toegestaan. Wel is 

er de mogelijkheid om ter plaatse een schriftelijk verzoek tot herziening van beoordeling in te 
dienen. Dit verzoek wordt conform het examenreglement afgehandeld. 

 
8.8  Na inzage dient het examen, inclusief alle ter inzage verstrekte materialen, in zijn geheel weer 

ingeleverd te worden. 
 
8.11  Indien blijkt dat tijdens de inzage aantekeningen zijn gemaakt op de ter inzage uitgereikte 

documenten, dan vervalt per direct de volledige geldigheid van het complete examen. 
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Artikel 9. Klachten en bezwaren 

 
9.1 Klacht over het verloop van het examen 

Kandidaten kunnen een klacht indienen over het verloop van het examen. Uitsluitend 
schriftelijk ingediende klachten worden behandeld. 
Klachten worden door IBEX geregistreerd in het klachtenregister. IBEX informeert de 
klager binnen 10 werkdagen over de ontvangst van de klacht en geeft daarbij aan op 
welke termijn een terugkoppeling plaats zal vinden. 

 
9.2 Klachten over de inhoud of beoordeling van het examen 

Als een kandidaat het niet eens is met de inhoud van examenvragen of de beoordeling 
van het examen, dan kan de kandidaat hierover een ‘verzoek tot herziening’ opstellen. 
Dit kan middels het formulier ‘verzoek tot herziening’ welke bij elk examen aanwezig 
is en op verzoek wordt verstrekt. 
Het ‘verzoek tot herziening’ dient een motivatie van het verzoek te bevatten. Het ‘verzoek 
tot herziening’ dient binnen 14 kalenderdagen na schriftelijke bekendmaking van de 
uitslag of na inzage in het examen te worden ingediend. Te laat ingediende verzoeken 
worden niet ontvankelijk verklaard, tenzij de indiener kan aantonen dat de overschrijding 
van de termijn hem/haar niet verwijtbaar is. 

 
IBEX informeert de kandidaat over de beoordeling binnen 10 werkdagen na ontvangst van 
het verzoek.  

 
Wanneer een kandidaat, in afwachting van de beoordeling van zijn/haar herzieningsverzoek, 
herexamen doet, dan komen de kosten van dat herexamen voor rekening van de kandidaat, 
ook als zijn/haar herzieningsverzoek gegrond wordt verklaard.  

 
Artikel 10. Slotbepalingen  

 
10.1 IBEX bewaart persoons- en examengegevens met in acht neming van de voorwaarden uit 

de Algemene verordening gegevensbescherming tot maximaal 3 jaar na examenafname.  
 
10.2 In bijzondere gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist IBEX in overleg met het bevoegd 

gezag. 
 
 
 
 


