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PRAKTIJKEN BIJ HET CDFD
Noord-Koreaanse

ij de onderdelen ‘kennis en begrip’ en 
‘professioneel gedrag’ had ik de maximale 
score behaald. Bij vaardigheden kwam 
ik echter één punt te kort. De volgende 

keer nog harder leren dus. De volgende dag heb ik gelijk 
inzage gevraagd. Dat kon alleen per e-mail. Een ant-
woord liet lang op zich wachten en na twee weken heb 
ik weer een mailtje gestuurd. Nog een week later kreeg ik 
een datum door waarop ik langs mocht komen om mijn 
examen in te zien. Die datum was maar liefst acht weken 
na mijn eerste aanvraag. Naar mijn mening een veel te 
lang traject.

Horloge inleveren
Aangekomen bij het CDFD reageerde men zeer verrast 
op mijn verschijning. De meeste mensen die inzage aan-
vragen, komen nooit opdagen, vertelde men mij. Nadat ik 
telefoon en zelfs mijn horloge, moest inleveren, kreeg ik 
twintig minuten de tijd om de vragen en mijn antwoor-
den in te zien. Omdat ik geen klok meer had, kwam 
iemand na tien minuten vertellen dat de helft van de tijd 
verstreken was. Het was niet toegestaan om aantekenin-
gen te maken, ik mocht enkel steekwoorden opschrijven. 
Al snel viel mij een antwoord op dat fout was gerekend. 
Ik had het gevoel dat mijn antwoord wel degelijk goed 
was. Er stond nergens dat het verboden was om iets uit 
je hoofd te leren, dus ik besloot de twintig minuten te 
gebruiken voor een korte studie en vraag en antwoord uit 
mijn hoofd te leren. Tijdens deze studie kwam de dame 
van het CDFD vijf keer door het raampje kijken. Dit ging 
ten koste van mijn concentratie. Ik kreeg nog wel vijf 

B
minuten extra inzagetijd omdat ik niet 
alle documenten digitaal kon openen. 

Beroepsprocedure
Terug in de auto heb ik de vraag 
en mijn antwoord direct helemaal 
uitgeschreven. Op kantoor heb ik de 
casus aan diverse mensen voorge-
legd en ook de voorwaarden van de 

Nationale Hypotheek Garantie erbij 
gepakt. Al snel wist ik het zeker. 
Mijn antwoord was goed. Ik was 
geslaagd! Snel een beroepsproce-
dure starten. Maar wat schetst mijn 
verbazing? Bij het CDFD kun je niet 
in beroep gaan! Hè? Ieder profes-
sioneel examenbureau heeft toch 
de mogelijkheid tot beroep? Zeker 
als mensen er hun boterham mee 
verdienen en een negatief resultaat 
kan betekenen dat je je beroep niet 
meer mag uitoefenen, verwacht je 
niet anders.

Op de website van het CDFD staat 
het volgende: ‘U kunt niet in beroep 
gaan tegen de examenuitslag. Uw per-
soonlijke examenuitslag wordt nooit 
aangepast. In de beoordeling van uw 
examen is al rekening gehouden met 
een correctiefactor, in uw voordeel, 
en u ontvangt geen individuele, 
inhoudelijke reactie.’ Dit zou in een 

dictatoriaal regime als Noord-Korea 
logisch zijn, maar hier in Nederland? 
Ik heb de teksten dan ook genegeerd 
en ben in beroep gegaan tegen mijn 
examenuitslag en ik heb verzocht 
om een inhoudelijke reactie. Ik heb 
echter na vier weken nog steeds niets 
gehoord. Ik kies nu voor de minder 
hoffelijk route met het schrijven van 
dit artikel. 
Ik vind dat een zichzelf respecterend 
exameninstituut het niet kan maken 
om geen mogelijkheid tot beroep aan 
te bieden.  

‘U kunt niet in 
beroep gaan tegen 
de examenuitslag’

Maar wat schetst 
mijn verbazing? Bij 
het CDFD kun je 
niet in beroep gaan! 
Hè? Ieder professio-
neel examenbureau 
heeft toch de moge-
lijkheid tot beroep? 
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Om met de deur in huis te vallen: ik ben niet geslaagd 
voor het examen Wft-hypotheken bij het CDFD 

(College Deskundigheid Financiële Dienstverlening). 
Ik had hard geleerd, had na het examen ook een 

goed gevoel, maar was toch gezakt. 


