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 De onderwijsinstelling waar de kandidaat is ingeschreven is eindverantwoordelijke voor het 

opleidingstraject. 

 Door de onderwijsinstelling is de uitvoering van de vakvaardigheidstoets ingekocht bij het 

Expertisecentrum Meubel. 

 Het Expertisecentrum Meubel is gedelegeerd verantwoordelijke voor de uitvoering van de 

vakvaardigheidstoets. 

 Het vaststellen of een kandidaat in aanmerking komt voor diplomering valt onder de 

verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling. 

 De kandidaat wordt aangemeld voor de vakvaardigheidstoets door de onderwijsinstelling waar de 

kandidaat staat ingeschreven. 

 De kandidaat dient tijdig op de aangewezen examenlocatie aanwezig zijn. Indien een kandidaat 

zich na 09.45 uur meldt bij de secretaris van de vakvaardigheidstoets kan de kandidaat pas 

deelnemen aan de vakvaardigheidstoets na toestemming van de secretaris van de 

vakvaardigheidstoets. 

 Indien een kandidaat de vakvaardigheidstoets niet op de aangewezen dag en locatie aflegt zal de 

onderwijsinstelling daarvan op de hoogte worden gesteld. Restitutie van de kosten van de 

vakvaardigheidstoets kan alleen plaatsvinden indien door het Expertisecentrum Meubel tijdig, dat 

wil zeggen minimaal 7 werkdagen voorafgaande aan de dag waarop de vakvaardigheidstoets zal 

worden afgelegd, schriftelijk bericht van verhindering is ontvangen. De administratie van het 

Expertisecentrum Meubel is hierbij bepalend. Indien de kandidaat niet aan bovenstaande bepaling 

voldoet, zal de kandidaat opnieuw aangemeld dienen te worden door de onderwijsinstelling en 

zullen de kosten voor de vakvaardigheidstoets opnieuw aan het Expertisecentrum Meubel moeten 

worden voldaan. 

 De examinatoren zijn niet gerechtigd om tijdens of na de vakvaardigheidstoets op enige wijze dan 

ook uitspraken te doen omtrent de voorlopige resultaten van de vakvaardigheidstoets. 

 De examinatoren zullen direct na de vakvaardigheidstoets de eindbeoordeling vaststellen en deze 

binnen drie werkdagen na de vakvaardigheidstoets ter beschikking stellen aan  het 

Expertisecentrum Meubel. 

 Het Expertisecentrum Meubel zal de eindscore binnen vier werkdagen na ontvangst van de 

eindbeoordeling van de vakvaardigheidstoets ter beschikking stellen aan de desbetreffende 

onderwijsinstelling. 

 Het Expertisecentrum Meubel zal na iedere vakvaardigheidstoets een examenverslag ter 

beschikking stellen aan de onderwijsinstelling. 

 Indien de kandidaat bezwaar wil aantekenen tegen de gang van zaken tijdens de 

vakvaardigheidstoets dient deze dit binnen twee weken na de vakvaardigheidstoets schriftelijk met 

redenen omkleed kenbaar te maken aan het Expertisecentrum Meubel. De kandidaat dient tevens 

een kopie daarvan ter beschikking te stellen aan de onderwijsinstelling waar de kandidaat staat  

ingeschreven en de praktijkbiedende organisatie. 

 Indien het Expertisecentrum Meubel binnen twee weken na de vakvaardigheidstoets een schriftelijk 

bezwaar met redenen omkleed heeft ontvangen, zal het Expertisecentrum Meubel een onderzoek 

instellen. Binnen vier weken na dagtekening van het bezwaarschrift zal het Expertisecentrum 

Meubel de resultaten van het onderzoek schriftelijk rapporteren aan de onderwijsinstelling. Een 

kopie van deze zal aan de kandidaat en praktijkbiedende organisatie ter beschikking worden 

gesteld. 

 Indien het examenreglement niet voorziet zal het Expertisecentrum Meubel de onderwijsinstelling 

adviseren in welke tot een passende oplossing gekomen kan worden. 

 


