Informatie inzage en bezwaar SEU Examens
(inclusief coronamaatregelen)
Aanmelden voor inzage kan via je MijnSEU account. Nadat deze aanmelding is goedgekeurd ontvang
je een definitieve oproep per mail. Bij inzage vragen wij je de uitnodiging voor de inzage en een
geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Per examenmoment kan slechts eenmaal inzage worden
aangevraagd. Aan de inzage zijn geen kosten verbonden, maar opgave is niet vrijblijvend. Nadat wij
een bevestiging hebben gestuurd, rekenen wij op je komst.
Mocht je onverhoopt toch verhinderd zijn, dan kan je dit tot 2 werkdagen voor de inzagedatum
doorgeven via info@seu.nl. Als de afmelding door ons later wordt ontvangen of als je zonder bericht
niet aanwezig bent, dan vervalt de inzagemogelijkheid voor dit examenmoment.
Coronamaatregelen
•

Het examencentrum valt onder publieke ruimtes. Daarom is het dragen van een mondkapje bij
het betreden van het examencentrum verplicht. Wij verzoeken je vriendelijk doch dringend zelf
een mondkapje mee te nemen naar de inzagelocatie.
Tijdens de inzage zelf kan het mondkapje af; zodra je je gaat verplaatsen moet het weer op.
Als je (minimale) klachten hebt, kom je niet naar de inzage. Onder minimale klachten verstaan
we: (lichte) verkoudheidsklachten: niezen, (lichte) keelpijn, loopneus, (licht) hoesten, koorts.
Als je twijfelt: blijf thuis. De toezichthouder mag bij twijfel kandidaten de toegang tot de inzage
weigeren. We vragen je het zo snel mogelijk aan ons te laten weten als je afziet van de inzage.
Wij kunnen je plek dan nog aan een andere kandidaat toebedelen.
Kandidaten zitten minimaal 2 meter van elkaar vandaan. Houd zelf ook afstand bij binnenkomst
en vertrek.
Alle instructies van de toezichthouder en overige medewerkers dienen opgevolgd te worden.
Een pen en rekenmachine dienen zelf meegenomen te worden. Wij verstrekken deze niet, ook
niet als je deze vergeten bent. Een mobiele telefoon mag niet als rekenmachine worden
gebruikt, alleen een aparte rekenmachine is toegestaan.
Na afloop van de inzage deponeer je je examenwerk en evt. aantekeningen (tenzij je bezwaar
wilt indienen, zie hieronder) in de hiervoor aangewezen vernietigingsbak.
De start- en eindtijd worden strikt gehanteerd, zodat er voldoende tijd is om de ruimte schoon
te maken voor de volgende groep de ruimte betreedt. Zorg dus dat je op tijd aanwezig bent.
Als je te laat komt, is toegang helaas niet meer mogelijk. Als de inzage is afgelopen, verlaat je
direct het gebouw via de aangegeven route.
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Inzage in het SEU-examen
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Je kunt, onder toezicht, de opgaven, het antwoordmodel, je examenwerk en je score inzien.
Het maken van korte aantekeningen/feedback ten behoeve van een bezwaarschrift is
toegestaan. Het letterlijk en/of gedeeltelijk overschrijven van vragen en/of antwoorden is niet
toegestaan.
Van de toezichthouder ontvang je een formulier ten behoeve van eventuele aantekeningen.
Deze aantekeningen moeten direct na afloop van de inzage worden ingeleverd, deze mogen de
inzageruimte niet verlaten.
Je geeft bij de toezichthouder aan of je van plan bent bezwaar in te dienen.

Over de juistheid van de uitslag kan ter plaatse niet worden gediscussieerd.
Het maken van een kopie of foto van je examenwerk is niet toegestaan.
Na afloop van de inzage worden alle documenten weer ingenomen.
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Indienen bezwaarschrift
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Eventueel bezwaar kan worden ingediend tot 8 weken na de examendatum, mits binnen 4
dagen na de inzage per mail naar info@seu.nl wordt aangegeven dat je in bezwaar wilt gaan.
Onze toezichthouder beoordeelt of je niet te veel aantekeningen hebt gemaakt, en streept
waar nodig aantekeningen weg. Wij zullen je daarna binnen 4 werkdagen een scan van je
aantekeningen per mail toesturen, zodat je je aantekeningen verder kunt uitwerken.
Het indienen van een bezwaarschrift kan uitsluitend door de deelnemer en via een volledig
ingevuld en voldoende gemotiveerd bezwaarformulier. Dit formulier kan gedownload worden
op onze website www.seu.nl
Bij het invullen van het bezwaarformulier noteer je ten minste de volgende punten:
o vraagnummer - het nummer van de vraag in je examen.
o duidelijke motivering van je bezwaar.
De examencommissie beslist binnen zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift.
De examencommissie heeft het recht een bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren, reden
hiervoor kan zijn:
o de gestelde termijn is verstreken.
o het bezwaar is onvolledig ingevuld, onvoldoende gemotiveerd of onleesbaar.

Voor verdere details omtrent inzage en bezwaar verwijzen wij je naar ons infoblad en ons
reglement Bezwaar en Beroep. http://www.seu.nl/voorwaarden-en-reglement.html
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