EXAMENREGLEMENT
DSI Integriteit

Toepassing
Artikel 1
1. Dit examenreglement is van toepassing op de volgende examenonderdelen:
• Examen integriteitsmodule
o Retail
o Institutioneel
o Algemeen
• Examen workshop
o Retail
o Institutioneel

Examencommissie
Artikel 2
Ieder examen komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de examencommissie, die wordt benoemd
door de directie van het NCI.

Beroepscommissie
Artikel 3
De examencommissie heeft een beroepscommissie aangesteld, die het beroep van de kandidaat in
behandeling zal nemen.

Fraude
Artikel 4
1. Onder fraude wordt verstaan ieder bedrieglijk handelen van de kandidaat dat erop is gericht het
vormen van een juist oordeel over de kennis of vaardigheid van de kandidaten of van één van de
andere kandidaten geheel of gedeeltelijk onmogelijk te maken.
2. Wanneer er fraude wordt geconstateerd, dan wordt dit aan de kandidaat medegedeeld en vervolgens
wordt hiervan melding gemaakt bij de examencommissie.
3. De examencommissie stelt de kandidaat in de gelegenheid zijn versie van de gebeurtenissen uiteen te
zetten alvorens tot een beslissing te komen.
4. De examencommissie kan bij geconstateerde fraude één of meer van de volgende sancties opleggen
• het examen ongeldig verklaren;
• een lager cijfer toekennen dan het cijfer waar de kandidaat op grond van het ingeleverde werk
recht op zou hebben;
• uitsluiten van toekomstige examens en herexamens voor de examenonderdelen van het NCI.
• melding maken bij DSI.
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5.

De getroffen maatregelen worden schriftelijk en gemotiveerd aan de kandidaat bekend gemaakt.

Examenopgaven
Artikel 5
De examens Integriteitsmodule en Workshop bestaan uit multiple choice vragen en group learning. De
examenopgaven blijven eigendom van het NCI. Het is de kandidaat niet toegestaan de examenopgaven
zonder uitdrukkelijke toestemming van het NCI openbaar te maken.

Beoordeling
Artikel 6
Het gemaakte examen wordt onder verantwoordelijkheid van de examencommissie beoordeeld conform
het toetsingskader.
Artikel 7
De einduitslag van de DSI Integriteitsmodule wordt bepaald aan de hand van de volgende normering.
Voor diegenen die alleen de Integriteitsmodule volgen:
Het cijfer voor het examen Integriteitsmodule weegt voor 100% mee in het eindcijfer.
Voor diegenen die de Integriteitsmodule en de Workshop volgen:
- Het cijfer voor de Integriteitsmodule weegt voor 50% mee in het eindcijfer.
- Het cijfer voor de Workshop weegt voor 50% mee in het eindcijfer.
- Participatie tijdens group learning dient geaccordeerd te zijn door docent.
- Alle onderdelen dienen met voldoende resultaat te worden afgelegd.

Bekendmaken uitslag
Artikel 8
1. De uitslag van het gehele examen wordt binnen 2 weken na het afronden van het laatste
examenonderdeel door het NCI aan de kandidaat verstuurd.
2. De resultaten worden tevens gedeeld met DSI ten behoeve van het register.

Bezwaar
Artikel 9
1. Indien de kandidaat het niet eens is met het vastgestelde eindcijfer, dan kan hij hiertegen gemotiveerd
bezwaar maken bij de examencommissie.
2. Het indienen van bezwaar is mogelijk tot uiterlijk 6 weken na bekendmaking van de examenuitslag.
Indien er tijdig en op de juiste wijze bezwaar is ingediend, zal er een herbeoordeling plaatsvinden.
3. De examencommissie bekijkt het bezwaar en de motivering en beoordeelt of deze gegrond is.
4. De examencommissie stelt het cijfer na behandeling van het bezwaar vast.
5. Indien de kandidaat het niet eens is met de uitspraak van de examencommissie kan deze beroep
aantekenen.
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Beroep
Artikel 10
1. De kandidaat die niet akkoord gaat met het resultaat van de herbeoordeling kan hiertegen bij de
beroepscommissie in beroep gaan. De beroepscommissie1 wordt benoemd door de directie van het
NCI.
2. De mogelijkheid tot het indienen van een beroepschrift bestaat tot 6 weken na het versturen van het
resultaat van de herbeoordeling.
3. Het beroepschrift mag uitsluitend betrekking hebben op hetgeen in het bezwaarschrift aan de orde is
gekomen.
4. De beroepscommissie zal toetsen of de examencommissie in redelijkheid tot haar oordeel is kunnen
komen.
5. Binnen een termijn van 8 weken na ontvangst van het beroepschrift doet de beroepscommissie een
schriftelijke uitspraak over het in behandeling genomen beroep. Deze uitspraak doet zij zowel aan de
kandidaat als aan de examencommissie toekomen.
6. Uiterlijk 2 weken na ontvangst van de uitspraak van de beroepscommissie neemt de
examencommissie een beslissing over het uitreiken van een diploma of een certificaat en deelt dit de
kandidaat schriftelijk mee.
7. De uitspraak van de beroepscommissie is bindend voor het NCI.

Herkansing
Artikel 11
1. De kandidaat wordt bij een onvoldoende resultaat in de gelegenheid gesteld de afzonderlijke
deelexamens te herkansen.
2. De kandidaat kan het examen voor de integriteitsmodule kosteloos eenmalig herkansen.
3. Indien de kandidaat na het examen en herkansing de integriteitsmodule niet met een voldoende heeft
afgerond dient hij een nieuwe inlog aan te schaffen om een nieuw examen te kunnen maken.
4. De kosten voor de herkansing examen workshop bedragen € 135,- (vrijgesteld van btw).
5. De herkansing examen workshop dient tijdens één van de geplande examenmomenten in Capelle aan
den IJssel (kantoor NCI) afgelegd te worden.

Bewaring examengegevens
Artikel 12
1. Alle examens en praktijkopdrachten evenals eventuele beroep- en bezwaarschriften worden na afloop
van het volledige examen gedurende 5 jaar door het NCI in bewaring gesteld. Deze gegevens worden
strikt vertrouwelijk behandeld en na de bewaarperiode vernietigd.
2. Examenresultaten worden gedeeld met DSI ten behoeve van het register.
3. Van de kandidaten die met goed gevolg het examen hebben afgelegd worden de volgende gegevens
permanent opgeslagen in onze database:
• naam, voornamen en eventueel titulatuur;
• geboortedatum;
• laatst bekende adres;
• laatst bekende werkgever;
• inschrijvingsdatum;
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•
•
•
•

groepsnummer;
lesdata;
examendata;
resultaat van de deelexamens en het totale examenresultaat.

Slotbepaling
Artikel 13
In alle gevallen waarin dit examenreglement niet voorziet beslist de directie van het NCI.
Artikel 14
Dit herziene examenreglement is op 1 januari 2018 in werking getreden. Alle voorgaande
examenreglementen komen te vervallen.
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