Formulier voor beroep tegen het examenresultaat
De IBLCE® beoordeelt beroepen tegen negatieve beslissingen van examenkandidaten Tegen
een negatieve beslissing kan ALLEEN om de volgende redenen beroep worden aangetekend:
(1) vermeende ongepaste procedures bij het afnemen van het examen, en (2)
omgevingscondities gedurende het examen die ernstig genoeg waren dat deze een belangrijke
verstoring van het examen veroorzaakten en/of andere onregelmatigheden. Elk beroep tegen het
resultaat van het examen moet zo nauwkeurig mogelijk beschreven zijn, met vermelding van de
reden van het beroep.
Elk beroep tegen het resultaat van een examen moet worden ingediend bij de IBLCE binnen
30 dagen na de datum dat de resultaten van het examen werden verspreid. De
beroepscommissie van de IBLCE zal geen beroepen beoordelen die verband houden met (1) het
besluit van de bepaling van de score om te slagen, (2) het examen of individuele
examenonderdelen, of (3) de geldigheid van de exameninhoud.
Naam van de kandidaat (in blokletters)
Kandidaat ID nummer(niet het L-nummer)
Adres
Telefoonnummer:
E-mailadres (de e-mail van uw IBLCE-account)
Datum waarop de
examenresultaten werden ontvangen

Examendatum
Examenlocatie

Stad

Provincie

Heeft u het testcentrum van het incident op de hoogte gebracht?

Land
Ja

Nee

Ja

Nee

Zo ja, heeft u een incidentnummer?
Heeft u de IBLCE op de hoogte gebracht van het incident?

Heeft dit beroep te maken met de exameninhoud, onderwerpen of geldigheid? Ja
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Nee
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Heeft dit beroep te maken met de bepaling van de score om te slagen?

Ja

Nee

Geef een specifieke feitelijke basis voor het beroep:

Ondersteunende documentatie
Verstrek ondersteunende informatie voor het onderbouwen van de omgevingscondities tijdens het examen.
Alle ondersteunende documenten moeten in chronologische volgorde worden vermeld, verstrek ook een korte
omschrijving van elk document:

Algemene voorwaarden: Door ondertekening van dit formulier erken en begrijp ik dat de
beslissing van de Beroepscommissie van de IBLCE definitief en vertrouwelijk is. Ik
verklaar dat naar mijn beste kennis en overtuiging, alle informatie in het bovenstaande
formulier juist en volledig is. Ik erken verder dat een gunstig resultaat van het beroep leidt
tot het doorschuiven van het examengeld naar een toekomstig examen dat met een gepaste
kennisgeving is vastgesteld.
Handtekening

Datum

Voor het indienen van uw beroep bij de beroepscommissie van de IBLCE, moet u het ingevulde
beroepsformulier met de ondersteunende documentatie uploaden naar de volgende link.

Upload en indienen

Als u vragen heeft over dit beroepsproces, neem dan contact op met uw regionale vestiging. De contactgegevens
kunnen hier worden gevonden: https://iblce.org/contact-2/
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