BIJLAGE: VERZOEK AAN EXAMENCOMMISSIE
In te vullen door de school

Waar dient dit formulier voor?
Wil je een verzoek indienen bij de vestigingsexamencommissie,
bijvoorbeeld omdat je vrijstelling voor een examenonderdeel wilt?
Vul dan onderstaand formulier digitaal in.

Datum ontvangst:

Waar lever je het formulier in?
Stuur dit formulier samen met de bijbehorende bewijsstukken naar de examencommissie van jouw
opleiding of lever het in bij de administratie. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in
behandeling genomen.
Persoonlijke gegevens
1. Vul je persoonlijke gegevens in:
voornaam
achternaam
straat en huisnummer
postcode en woonplaats
telefoonnummer
gsm-nummer
e-mailadres
naam opleiding
klas/groep
Verzoek aan examencommissie
2. Kruis hieronder of op de volgende bladzijde aan welk verzoek je wilt indienen en geef uitleg
als daar om gevraagd wordt in het formulier:
Verzoek om een of meer vrijstellingen te verlenen voor:
Nederlands Lezen, niveau: niveau: 2F / 3F*
Nederlands Luisteren, niveau: 2F / 3F*
Rekenen Getallen, niveau: 2F / 3F*
Rekenen Verhoudingen, niveau: 2F / 3F*
Rekenen Meten en meetkunde, niveau: 2F / 3F*
Rekenen Verbanden, niveau: 2F / 3F*
*S.v.p. aanvinken wat van toepassing is.
Verzoek om toestemming te verlenen voor terugtrekking van het examen, omdat:

Verzoek tot een aangepaste wijze van examineren in verband met een handicap of chronische
ziekte, omdat:

Verzoek om toegelaten te worden tot een herexamen in verband met het missen van de eerste
gelegenheid vanwege verhindering door ziekte of overmacht.
Gemiste eerste gelegenheid betrof examenonderdeel / deelexamen:

Reden verhindering:

Verzoek om toegelaten te worden tot een extra herexamen, omdat:

Let op: de kosten voor een extra herexamen kunnen in rekening worden gebracht aan de examenkandidaat, zie
Examenregeling paragraaf 5.7.

de inschrijving als extraneus te verlengen tot maximaal het einde van het schooljaar.
tot uitschrijving als extraneus en alsnog inschrijving voor reguliere deelname aan het
onderwijs- en examenprogramma van het examenjaar.
Let op: dit kan gevolgen hebben voor het te betalen examengeld en voor studiefinanciering, zie
Examenregeling paragraaf 5.10.1.

Een ander verzoek, namelijk:

Bij te voegen bewijsstukken
Voeg bij dit formulier een kopie van alle bewijsstukken die relevant zijn voor je verzoek. Zorg ervoor
dat je voor jezelf een kopie makt van alle documenten die je inlevert!
3. Hoeveel bijlagen heb je bij dit formulier gevoegd?
bijlagen
Ondertekening
4. Vul onderstaande verklaring in. Laat ook een ouder/verzorger ondertekenen als je op de
datum van het indienen van het verzoek nog geen 18 jaar bent.
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld
datum:

dag

Handtekening student:

maand

jaar
Handtekening ouder/verzorger:

