Periodes
TCI organiseert 4 keer per jaar centrale examens. Hierbij
geldt dat de theoretische examens op vastgestelde data
worden afgenomen. Voor digitale examens gelden andere
regels. De praktische examens worden maandelijks, behalve
in augustus, binnen een periode / tijdvak georganiseerd.
Op deze website wordt een inschatting gegeven hoe lang de periodes voor
praktisch examens kunnen duren.
Een examenkandidaat ontvangt uiterlijk 4 weken voor aanvang van het
examen de examenoproep met daarin de tijd en locatie van het examen.
Let op: Niet alle examens worden in iedere periode afgenomen.

Theorie-data
Alle kwalificaties
De theorie-examens worden digitaal afgenomen. Meer informatie kunt u
vinden op: https://tci-examens.nl/digitaal-examen of zie volgende pagina.

Praktijk-periodes
Alle kwalificaties
vanaf 6 september 2021;
vanaf 4 oktober 2021;
vanaf 1 november 2021;
vanaf 6 december 2021;
vanaf 3 januari 2022;
vanaf 7 februari 2022;
vanaf 7 maart 2022;
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

4
2
6
4

april 2022;
mei 2022;
juni 2022;
juli 2022.

Periodes zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen en duren 2 à 3
weken. De periodes mei, juni en juli kunnen langer zijn.

Digitaal examen
TCI biedt de mogelijkheid om theorie-examens in digitale
vorm af te leggen. Of het voor u mogelijk is om het examen
digitaal af te leggen is (mede) afhankelijk van de keuze van
uw opleidingsinstituut.
Wanneer het opleidingsinstituut examens digitaal laat afnemen, dan kunt u
de voorkeur voor de digitale examinering terugvinden op uw
inschrijfformulier. Digitale examens worden op afspraak ingepland.
Wanneer het voor u mogelijk is om digitaal examen te doen gelden de
volgende regels en mogelijkheden:
▪

▪

▪

▪
▪

Wanneer uw opleidingsinstituut zelf digitale examens organiseert,
kunt u dat op de locatie van uw school doen.
Zo niet, dan is het examen bij TCI in Schoonrewoerd. Het adres is:
Noorderwoerd 56, 4145NV te Schoonrewoerd.
Digitale examens bij TCI kunnen elke werkdag, mits daar ruimte
voor is, op 4 vaste tijden worden ingepland, namelijk om: 10:00
uur, 11.30 uur, 13.00 uur en om 14.30 uur.
Voor een digitaal examen heeft u, in tegenstelling tot een schriftelijk
examen, 15 minuten korter de tijd en zal onder toezicht van een
voorzitter en/of surveillant in een speciale computerruimte worden
afgenomen.
U ontvangt bij (bijna) alle, niet generieke, examens direct na het
afsluiten van het examen de uitslag op uw beeldscherm.
Mocht u onverhoopt wat te vroeg aanwezig zijn dan hebben wij een
heerlijk kopje koffie of thee voor u.

Om u vast een beetje wegwijs te maken in de digitale toetsomgeving kunt u
op de volgende link klikken om een voorbeeldtoets te openen en vast rond te
kijken:
Voorbeeldtoets digitaal examen

