Deelnamevoorwaarden
Examen CCSE
ALGEMEEN
Deelname aan de examens van de Stichting Certificering CCSE (CCSE) is
voorbehouden aan degenen die een opleiding CCSE volledig hebben gevolgd. Dit
voorbehoud is gemaakt om de kwaliteit te bewaken en een ieder in staat te stellen
het examen met goed gevolg af te leggen.
INSCHRIJVING, GEGEVENS, EXAMENGELD
De inschrijving wordt door de kandidaat zelf gedaan via de webshop van Sdu
jurdische opleidingen. Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk één week voor het
examen. Een inschrijving wordt alleen gehonoreerd als er nog plaats is. Per
examen geldt een maximum van 15 personen. Plaatsing geschiedt op volgorde
van inschrijving. Door de aanmelding ontstaat de betalingsverplichting van de
examenkosten
Voor een voltooide inschrijving zijn de volgende gegevens van de kandidaat nodig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

organisatie
functie
voor- en achternaam
adres
geboortedatum en -plaats
telefoonnummer en evt. extra (mobiel) nummer
e-mailadres
de gewenste examenlocatie met datum
Indien een kandidaat na het verzenden van de elektronische inschrijfformulier
geen automatische bevestiging heeft ontvangen, dient hij/zij onverwijld
contact op te nemen met de Stichting Certificering CCSE.

Na inschrijving ontvangt de kandidaat een factuur voor het examengeld.
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LOCATIE
De locatie is bij inschrijving bekend. In geval van een wijziging van locatie heeft
de kandidaat het recht zijn inschrijving kosteloos te annuleren en/of te wijzigen
naar bijvoorbeeld een reeds geplande online examen. In geval van annulering zal
restitutie van het examengeld plaatsvinden.
Uiterlijk één week voor de examendatum wordt een oproep gestuurd aan
kandidaten aan wie een bevestiging van aanmelding is toegestuurd. Hierin staat
onder meer aangegeven:
het tijdstip waarop de kandidaat verwacht wordt aanwezig te zijn en waarop het
examen begint;
informatie over het verloop van het examen en de totale duur van het examen;
informatie over de gegevens en hulpmiddelen die door de kandidaat dienen te
worden meegebracht.
Indien een kandidaat 6 dagen voor de desbetreffende examendatum de vermelde
oproep niet heeft ontvangen, dient hij/zij onverwijld contact op te nemen met de
Stichting Certificering CCSE.
WIJZIGING
Wijzigen in examendatum is kosteloos mogelijk tot 3 weken voorafgaand aan het
desbetreffende examen. Tot één week voor het examen tegen tarief van € 75,-.
Vanaf één week kan niet meer gewijzigd worden.
Wanneer een kandidaat door ziekte of om andere, tijdig gemelde, gewichtige
redenen ter beoordeling van de Stichting Certificering CCSE, niet op de het
examen kan verschij/zijnen, zal zo mogelijk een alternatieve locatie/datum worden
aangeboden. Voorbeelden van gewichtige redenen zijn het overlijden van één van
de ouders of schoonouders, partner, kind, broer of zus, als het examen viel in de
periode beginnend bij de overlijdensdag tot en met de begrafenis c.q. crematie;
– bij het overlijden van zwager of schoonzus, grootouders of kleinkind, als het
examen is gepland op de dag van overlijden of de dag van de begrafenis of
crematie; ziekte van familieleden in de 1e graad en/of echtgeno(o)/t(e) of partner
waarbij mantelzorg wordt verleend. Voorbeelden van geen gewichtige redenen zijn
vakantie of werkgerelateerde verplichtingen.
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ANNULERING
Annulering van het examen tot 7 dagen na inschrijving is kosteloos.
Bij annulering tot 3 weken voor examen vindt 50% restitutie plaats.
Volledige restitutie vindt plaats:
• in geval van het overlijden van één van de ouders of schoonouders, partner,
kind, broer of zus, als het examen viel in de periode beginnend bij de
overlijdensdag tot en met de begrafenis c.q. crematie;
• bij het overlijden van zwager of schoonzus, grootouders of kleinkind, als
het examen is gepland op de dag van overlijden of de dag van de begrafenis of
crematie. Restitutie vindt plaats onder inhouding van administratiekosten
à € 35,-.
HET EXAMEN
Het examen duurt 3 uren. Het examen wordt schriftelijk afgenomen in de vorm van
open vragen.
De schriftelijk uitgewerkte examenopgaven zijn het onvervreemdbaar eigendom
van de Stichting Certificering CCSE.
De kandidaat ontvangt binnen 3 weken na het afleggen van het examen schriftelijk
de uitslag. De kandidaat kan tot 15 dagen na dagtekening van de uitslag een
klacht indienen over de organisatie van de examens en/of over het examen of
examenvraag.
Een examen dat met goed gevolg is afgelegd leidt tot het Certificaat CCSE.
Het Certificaat CCSE biedt de mogelijkheid voor de kandidaat om ingeschreven
te worden in het register CCSE. Daartoe dient de kandidaat in bezit van genoemd
certificaat een verzoek te doen via de site www.ccse.nl.
De kandidaat is bekend en gaat akkoord met hetgeen is gesteld in deze
voorwaarden.
HERKANSING
Voor de herkansing gelden dezelfde voorwaarden als voor een eerste inschrijving
zoals hierboven uiteen is gezet.
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