
De voordelen
• Vertrouwde omgeving voor 

kandidaten
• Opleiding en examen  

gecombineerd aanbieden
• Complete ontzorging  

in het hele proces

EP-examen op uw eigen 
locatie: wel zo makkelijk! 
Bedankt voor uw interesse in een incompany-afname van het EP-examen.  
Het maken van een examen brengt voor uw cursisten vaak de nodige spanning 
met zich mee. Om de omstandigheden zo aangenaam mogelijk te maken,  
kan het helpen om uw cursisten in een voor hun vertrouwde omgeving  
examen te laten doen. Dit kan ervoor zorgen dat de cursist met minder stress  
het examen in gaat. 

Als u een EP-examen op uw eigen locatie wilt afnemen, dan 
faciliteren we dit graag en ontzorgen we u bij het complete 
proces. Zo zorgen wij voor alle communicatie met de kandidaten 
en wordt de afname in goede banen geleid door een bekwame 
examenleider. Een incompany-examen geeft u als opleider een 
mooie gelegenheid om EP-opleiding en examen gecombineerd 
aan te bieden aan uw cursisten.

Voorwaarden voor examenlocatie 
Voor een incompany-examen geldt een minimum van 8 en een 
maximum van 30 kandidaten. Het maximum aantal 
deelnemers voor een software-examen is 14. Mocht dit aantal 
hoger liggen, dan kunnen we samen met u de dagplanning 
hierop aanpassen. Om te bepalen of uw locatie en ruimte 
geschikt zijn om het examen te kunnen afnemen, kunt u de 
volgende checklist aanhouden: 

 ✓ Afmetingen
De examenruimte moet voldoende groot zijn voor het 
aantal kandidaten, de examenleider en eventueel 
surveillant (per examenleider/surveillant mogen  
maximaal 20 kandidaten deelnemen)



Wij zijn Cito
Cito helpt u richting te geven aan uw toekomst. Wij geloven in de ontwikkeling van mensen. Daar hoort 
inzicht in mogelijkheden en in grenzen bij. Door kennis, vaardigheden en competenties objectief meetbaar 
te maken en de ontwikkeling ervan te volgen, kunt u het beste uit uzelf halen, verantwoorde keuzes maken 
en beter richting geven aan uw toekomst. Wij dragen daaraan bij door wereldwijd werk te maken van goed 
en eerlijk toetsen, vanuit de kernwaarden kundig, toonaangevend, integer, innovatief en betrokken.

 ✓ Inrichting 
• De examenruimte moet voldoende tafels en stoelen bevatten, ook voor de examenleider en  

eventueel surveillant
• De tafels moeten in examenopstelling zijn opgesteld (apart staande tafels met 2 meter tussenruimte)

 ✓ Ligging 
De omgeving van de examenruimte moet rustig zijn (bijvoorbeeld niet gelegen naast het 
bedrijfsrestaurant)

Zijn alle bovenstaande voorwaarden in orde? Dan kan het examen worden afgenomen.  
Wanneer de voorwaarden niet op orde zijn, kan Cito besluiten het examen niet af te nemen. 

Kosten
De examentarieven zoals vermeld op de website van Cito zijn van kracht. Wanneer u een groep kandidaten 
heeft die meerdere toetsen gaat maken, zijn de volgende kortingen van toepassing per afnamemoment:

Aantal kandidaten meerdere EP-toetsen Korting op examentarief per kandidaat

8-12 €10,-

13-17 €15,-

18-22 €25,-

23-30 €30,-

Voorafgaand aan het examen ontvangt u één factuur voor het totaal aantal opgegeven kandidaten. 

Wanneer u besluit een EP-examen te organiseren nemen we het complete proces met u door en ontvangt u 
de bijbehorende documenten. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op via 
energielabel@cito.nl of (026) 352 11 11.

Cito maakt onderwijs krachtiger
We geloven in de waarde van objectieve meetinstrumenten die goed en eerlijk inzicht geven in ontwikkeling 
en mogelijkheden, ongeacht iemands afkomst, status of geld. En dat we daarmee leraren, ouders en 
werkgevers ondersteunen en leerlingen, studenten en beroepsbeoefenaars vooruit helpen. Samen met 
onderwijsprofessionals, klanten en stakeholders zetten we onze unieke expertise en ervaring in om de 
toekomst van het onderwijs mee vorm te geven. Samen voor krachtig onderwijs!
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