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1 Doel
Voor u ligt de Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs. In artikel 56 van
het Onderwijs- en Examenreglement (OER) Brandweeronderwijs staat beschreven dat u
bezwaar kunt maken tegen de vaststelling van de uitslag van een toets of examenonderdeel,
tegen overige toets- of examengerelateerde zaken en tegen de afgifte, opschorting,
intrekking of weigering van een diploma of vrijstelling.
Deze uitvoeringsregeling geldt voor die proeven van bekwaamheid waarbij een deel van de
examinering plaatsvindt door en op het opleidingsinstituut.
Deze uitvoeringsregeling is opgesteld door Bureau Toezicht Examinering en Certificering in
samenspraak met de dienst Kennisontwikkeling en onderwijs van het IFV.
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2 Begripsbepalingen
Artikel 1

Begripsomschrijvingen1

In deze uitvoeringsregeling wordt verstaan onder:
Niet-ontvankelijk verklaren
Indien niet is voldaan aan een vereiste voor het indienen/het in behandeling nemen van het
bezwaar (zoals bijvoorbeeld in artikel 6:5 Awb), dan kan het bestuur van het IFV het bezwaar niet-ontvankelijk verklaren. Dat betekent dat het bezwaar niet inhoudelijk wordt beoordeeld en dat de bezwaarprocedure wordt beëindigd.
Indien niet is voldaan aan een vereiste voor het indienen/het in behandeling nemen van het
verzoek om inzage, dan kan het bestuur van het IFV het verzoek om inzage niet-ontvankelijk
verklaren. Dat betekent dat de kandidaat of gemachtigde niet in de gelegenheid wordt gesteld om de betreffende stukken in te zien.
Uitslag
Zie de definitie “Besluit tot vaststelling van de uitslag van een toets en/of examenonderdeel”
in het artikel 1 van het Onderwijs- en Examenreglement (OER) Brandweeronderwijs.

1

Enkel begripsomschrijvingen die niet in artikel 1 van het Onderwijs- en Examenreglement (OER) Brandweeronderwijs zijn
opgenomen, zijn in dit artikel opgenomen.
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3 Uitvoeringsregeling Inzage
en bezwaar Brandweeronderwijs
3.1 Verzoek om inzage
Artikel 2

Procedure

1. Als de op de toets of de op het examenonderdeel betrekking hebbende stukken niet zijn
in te zien in het door het opleidingsinstituut of IFV Examenbureau gehanteerde
administratiesysteem, dan kunt u een verzoek om inzage van die stukken indienen.
2. De termijn voor het indienen van een verzoek om inzage bedraagt twee weken na de
bekendmaking van het besluit tot vaststelling van de uitslag van een toets of
examenonderdeel.
3. U kunt een verzoek om inzage schriftelijk indienen bij het IFV Examenbureau via het
daartoe bestemde formulier op de website van het IFV.
4. Na elke digitaal afgenomen online theorietoets of online examen heeft u de mogelijkheid
om aansluitend aan de door u gemaakte online theorietoets of het online examen,
15 minuten deze online theorietoets of het online examen in te zien. Indien u na de
bekendmaking van het besluit tot vaststelling van de uitslag van een online theorietoets
of online examen deze (nogmaals) wilt inzien, kunt u met inachtneming van het
voorgaande een verzoek om inzage indienen.
5. U kunt zich laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. Indien u
zich door een gemachtigde laat bijstaan of vertegenwoordigen, dient een schriftelijke
machtiging bij het verzoek om inzage te worden gevoegd.
6. Een verzoek om inzage dat wordt ingediend na afloop van de termijn, zoals bedoeld in lid
2, kan niet-ontvankelijk worden verklaard.
7. U wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken nadat het verzoek om
inzage is ontvangen, in de gelegenheid gesteld om de stukken die op de online
theorietoets, het online examen of het examenonderdeel betrekking hebben in te zien ten
kantore van het IFV.

Artikel 3

Plaats en kosten

1. Een verzoek om inzage betreft inzage ten kantore van het IFV. De inzage zal
plaatsvinden te Arnhem of Zoetermeer, afhankelijk van de kortste reisafstand van uw
woonplaats.
2. Er zijn geen kosten verbonden aan inzage.

Artikel 4

Huisregels inzage

1. U dient bij inzage, jas, tas, communicatiemiddelen, andere hulpmiddelen of materialen
achter te laten in de garderobe.
2. U dient zich te legitimeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs.
3. U mag geen toets- of examenvragen overnemen en geen teksten uit de
beoordelingsinstructie of modelantwoorden volledig overnemen. U mag enkel beknopte
aantekeningen maken.
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4. U heeft 1 uur de tijd om de stukken van de toets of het examenonderdeel in te zien.
5. Geen toets- of examenstukken worden aan u meegegeven.

3.2. Bezwaar tegen het besluit tot vaststelling van de uitslag
van een toets of examenonderdeel
Artikel 5

Uitslag toets en/of examenonderdeel

1. Het besluit tot vaststelling van de uitslag van een toets en/of examenonderdeel wordt
genomen door of namens het bestuur van het IFV.
2. Het besluit tot vaststelling van de uitslag van een toets en/of examenonderdeel wordt
bekendgemaakt per e-mail.

Artikel 6

Termijn indienen bezwaar

Tegen het besluit tot vaststelling van de uitslag van een toets en/of examenonderdeel kunt
u binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken.

Artikel 7

Wijze indienen bezwaar

1. U kunt bezwaar maken bij het bestuur van het IFV via het elektronische
bezwaarformulier.
2. Indien u bezwaar wenst te maken tegen het besluit tot vaststelling van de uitslag van een
toets, dan dient u bezwaar te maken via het elektronische bezwaarformulier in het door
uw opleidingsinstituut gehanteerde administratiesysteem.
3. Indien u bezwaar wenst te maken tegen het besluit tot vaststelling van de
uitslag van een examenonderdeel, dan dient u bezwaar te maken via het
elektronische bezwaarformulier in het door het IFV Examenbureau gehanteerde
administratiesysteem.

Artikel 8

Eisen bezwaar

1. Het bezwaar bevat ten minste de gronden/motivering van het bezwaar, een omschrijving
van het besluit tot vaststelling van de uitslag van de toets of het examenonderdeel
waartegen het bezwaar is gericht en uw naam en adresgegevens.
2. Indien niet voldaan is aan lid 1, dan dient u binnen twee weken nadat u daartoe in de
gelegenheid bent gesteld het verzuim te herstellen.
3. Het bezwaar kan niet-ontvankelijk worden verklaard indien niet is voldaan aan lid 1 en 2
of een andere vereiste zoals bedoeld in artikel 6:5 en 6:6 Awb.

Artikel 9

Ontvangstbevestiging en hoorzitting

1. De ontvangst van het bezwaar wordt elektronisch bevestigd, met een verwijzing
naar deze Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs.
2. In de ontvangstbevestiging wordt u tevens verzocht om binnen twee weken per e-mail
aan te geven of u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om uw bezwaar toe te
lichten tijdens een (mondelinge) hoorzitting.
3. Indien u tijdig heeft aangegeven dat u van de mogelijkheid om uw bezwaar toe te
lichten tijdens een (mondelinge) hoorzitting gebruik wenst te maken, dan wordt u
vervolgens uitgenodigd voor een hoorzitting.
4. Tot tien dagen voor de hoorzitting kunt u nadere stukken indienen.
5. Indien u niet binnen twee weken heeft gereageerd op het verzoek zoals bedoeld in lid 2,
dan wordt ervan uitgegaan dat u geen gebruik wenst te maken van een hoorzitting. U
ontvangt vervolgens een datum tot wanneer u eventuele nadere stukken kunt indienen.
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Artikel 10

Besluit op bezwaar

1. Bureau TEC neemt namens het bestuur van het IFV een besluit op uw bezwaar tegen het
besluit tot vaststelling van de uitslag van een examenonderdeel, online theorietoets of
online examen. De Commissie TLT neemt namens het bestuur van het IFV een besluit
op uw bezwaar tegen het besluit tot vaststelling van de uitslag van een toets.
2. Een besluit op bezwaar wordt genomen binnen zes weken na de dag waarop de termijn
voor het indienen van het bezwaar is verstreken. De termijn voor het besluit op bezwaar
kan worden verdaagd voor ten hoogste zes weken.
3. De termijn zoals bedoeld in lid 2 wordt opgeschort vanaf de dag na die waarop aan u is
verzocht om een verzuim zoals bedoeld in artikel 8 te herstellen, tot de dag waarop het
verzuim is hersteld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
4. De termijn zoals bedoeld in lid 2 wordt eveneens opgeschort vanaf de dag na die waarop
u bent aangemeld voor een herkansing van de betreffende toets of het
examenonderdeel, tot de dag waarop het besluit tot vaststelling van de uitslag van de
herkansing aan u is bekendgemaakt. Het bezwaar wordt niet-ontvankelijk verklaard
indien u hangende het bezwaar voor de betreffende herkansing een voldoende scoort.
5. Het besluit op bezwaar wordt per e-mail aan u bekendgemaakt.

Artikel 11

Overige bepalingen

1. U kunt zich laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. Indien u
zich door een gemachtigde laat bijstaan of vertegenwoordigen, dient een schriftelijke
machtiging bij het bezwaar te worden gevoegd.
2. Indien het bezwaar betrekking heeft op de relatie tussen de uitslag en het feitelijke
toets- of examenverloop, dan kan de betrokken beoordelaar of de examencommissie
voorafgaand aan het besluit op bezwaar om een schriftelijke reactie verzocht worden.

3.3 Bezwaar tegen overige toets- of examengerelateerde
zaken
Artikel 12

Bepalingen

De bepalingen uit hoofdstuk 3.2 zijn, voor zover mogelijk, van overeenkomstige toepassing
op een bezwaar tegen overige toets- of examengerelateerde zaken.

3.4 Bezwaar tegen een besluit tot afgifte, opschorting, intrekking of weigering van een diploma of vrijstelling
Artikel 13

Bepalingen

De bepalingen uit hoofdstuk 3.2 zijn, voor zover mogelijk, van overeenkomstige toepassing
op een bezwaar tegen een besluit tot afgifte, opschorting, intrekking of weigering van een
diploma of vrijstelling.

3.5 Slotbepalingen
Artikel 14

Nadere uitvoeringsregels

Het dagelijks bestuur van het IFV kan nadere uitvoeringsregels vaststellen.
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Artikel 15

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 9 juli 2020.

Artikel 16

Citeernaam van de regeling

Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar
Brandweeronderwijs.
De Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs is vastgesteld door de directie van het Instituut Fysieke Veiligheid.
Arnhem, 9 juli 2020
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4 Bijlage
Bijlage 1. Wijzigingstabel
Overzicht wijzingen Uitvoeringsregeling Inzage en Bezwaar Brandweeronderwijs versie 1.1
(9 juli 2020) ten opzichte van de versie 1.0 (12 september 2016).
Plaats van wijziging

Wijziging

Paragraaf 3.3

Het bezwaar tegen overige toets- of
examengerelateerde zaken is opgenomen.

Paragraaf 3.4

Het bezwaar maken tegen het afgeven van
een vrijstelling is opgenomen.
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