Modaliteiten van het toelatingsexamen
op digitale wijze via elektronisch platform
-

De kandidaat heeft de deelname aan het toelatingsexamen sessie 2017/2
bevestigd door betaling van administratieve kosten.

-

De kandidaat heeft toegang tot het reservatieportaal via het informatie en
uitwisselingsplatform (https://eloket.iec-iab.be), om de af te leggen examens te
reserveren op één of meerdere examenmomenten gedurende de opengestelde
examenperiode. Voor 2017/2 loopt de examenperiode van 18 oktober 2017 tot en
met 10 november 2017.

-

De kandidaat gebruikt de handleiding van het reservatieportaal voor een goed
gebruik van deze tool. De kandidaat kan de handleiding raadplegen via de website
www.iec-iab.be onder de rubriek Stage> Hoe word ik
stagiair?>Toelatingsexamen>Reservatieportaal

-

De kandidaat verbindt zich ertoe om alle opleidingsinhouden (vakken) te
reserveren waarvoor hij/zij een examen dient af te leggen gedurende de
opengestelde examenperiode.

-

De kandidaat kan enkel via het reservatieportaal de af te leggen examens
reserveren en bevestigen.

-

De kandidaat kan slechts éénmaal de af te leggen examens reserveren per
examenperiode/sessie.

-

De kandidaat verbindt zich ertoe om de reservaties van de examens nauwgezet te
volgen en zich aan bieden op het IAB voor de gekozen examenmomenten.

-

Annulatie of aanpassing van reservaties is niet meer mogelijk na de bevestiging.

-

Indien de kandidaat zich niet aanbiedt op een gereserveerd examenmoment, kan
de kandidaat de gereserveerde examens op het gekozen examenmoment niet
meer afleggen tijdens deze examenperiode.

-

Niet afgelegde examens worden gelijkgesteld aan “niet geslaagd”.

-

De administratieve kosten worden niet terugbetaald en zijn niet overdraagbaar.

-

De kandidaat is er van op de hoogte dat na de afsluitdatum van het
reservatieportaal (8 november 2017) er geen reservaties meer uitgevoerd kunnen
worden.

-

Reservatie ter plaatse is niet mogelijk.

-

Kandidaten die wegens overmacht niet aanwezig kunnen zijn op een gereserveerd
examenmoment, dienen onmiddellijk contact op te nemen met het IAB en dienen
de nodige bewijsstukken over te maken.

-

De kandidaat schikt zich strikt naar de reglementen van het IAB.

-

De kandidaat verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden van het
reservatieportaal.

Waar en wanneer gaan de examens door?
De examens worden georganiseerd op de zetel van het IAB, Renaissance
Building, Emile Jacqmainlaan 135/2 te 1000 Brussel ( 6de verdieping).
De examenperiode/sessie 2017.2 loopt van 18 oktober 2017 tot en met 10
november 2017 en enkel op werkdagen.
Voormiddag van 9.00 -12.30 u.
Namiddag van 13.00 -16.30 u.
-

U meldt biedt zich aan de balie van het IAB ( 6de verdieping) met uw
identiteitskaart, zoniet wordt u de toegang tot het examen geweigerd.

-

Aan de balie wordt u een persoonlijke code overhandigd.

-

Met de persoonlijke code krijgt de kandidaat toegang tot het examenlokaal en kan
de kandidaat inloggen in het examenportaal.

-

Het IAB zal de kandidaat een computer in het examenlokaal aanduiden. De
kandidaat is verplicht de aangeduide plaats in te nemen.

-

De kandidaat is verplicht om zijn identiteitskaart en de code zichtbaar op de hoek
van de tafel te leggen tijdens het examen.

-

Indien de kandidaat op dezelfde dag twee examenmomenten reserveert
(voormiddag en namiddag), dan zal de kandidaat zich voor het tweede
examenmoment opnieuw moeten aanmelden aan de balie. De kandidaat ontvangt
opnieuw een persoonlijke code voor het tweede examenmoment.

-

De beschikbare tijd voor het gekozen examenmoment is 3u30.

-

Per af te leggen examen is er geen tijdslimiet. De kandidaat dient zelf zijn tijd te
verdelen over de verschillende af te leggen examens gedurende het gekozen
examenmoment.

-

Per af te leggen examen worden er minimum 5 tot maximum 15 examenvragen
gesteld.

-

Na het verstrijken van de toegestane tijd wordt het examenportaal afgesloten.

-

Bij het verlaten van het examenlokaal dient de kandidaat zich uit te checken
vooraan in het lokaal bij een personeelslid van het IAB.

-

Het gebruik van een GSM, tablet, smartwatch en laptop zijn tijdens het examen
strikt verboden.

-

Bij een niet tijdig te herstellen technisch probleem van het examenplatform kan er
beslist worden om het examen op een papieren versie af te leggen.
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