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INLEIDING 

Stichting TCI heeft meer dan 16 jaar ervaring in het ontwikkelen, beheren en uitvoeren van examinering in de uiterlijke verzor-

ging.  

De stichting wordt bestuurd door een onafhankelijk bestuur met oog voor kwaliteit, en veel affiniteit met de uiterlijke verzor-

ging. De dagelijkse leiding is in handen van de directie met een ondersteunend secretariaat.  

Stichting TCI heeft voor iedere vakrichting een examencommissie ingericht met deskundigen uit het werkveld en daarbij een pool 

van constructeurs en assessoren. Deze commissies bestaan uit een vast aantal afgevaardigden van scholenveld, werkveld en aan-

palende disciplines en adviseren het bestuur van TCI en stellen de documenten/ procedures vast volgens het handboek examine-

ring. 

Jaarlijks is er overleg met de afnemers (bevoegd gezag van de instellingen en uitvoerende organen van de instellingen) en bekijken 

in welke mate de diensten van TCI aansluiten op het onderwijsaanbod.  

Stichting TCI staat onder toezicht door de onderwijsinspectie voor examinering MBO- diploma’s en onder toezicht van de KIWA/ 

Examenkamer voor examinering branchediploma’s.  

ERKENNINGEN TCI 

Erkenning ministerie van onderwijs; 

Stichting TCI werkt overeenkomstig de regeling standaarden examenkwaliteit, zoals deze zijn gepubliceerd en daarmede behorend 

tot de wet educatie beroepsonderwijs. TCI staat hiervoor geregistreerd als exameninstelling onder nummer 27RA. 

Deze erkenning/ registratie maakt het mogelijk dat onderwijsinstellingen de gehele examinering/ diplomering kunnen uitbeste-

den aan TCI.  

Erkenning branche; 

Voor een aantal vakgebieden in de uiterlijke verzorging bestaan brancheorganisaties die de belangen van de beroepsbeoefe-

naars in het werkveld behartigen.  

TCI voert periodiek overleg met de grootste brancheorganisaties; onder andere Anbos (Brancheorganisatie Schoonheidsverzor-

ging), Anko (kappersbranche), Provoet (brancheorganisatie voor pedicures) en BGN (vereniging voor gewichtsconsulenten). 

De branchediploma’s van de kwalificatie voetzorg wordt geborgd door de kwalificatiedossiers van stichting BRAVO.  

De branchediploma schoonheidsverzorging en gewichtsconsulent geborgd door het kwalificatiedossier van de branchevereni-

ging ANBOS en BGN. .  

Erkenning NRTO;  

De branchevereniging voor private opleiders. Een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, 

opleidings- trainings-, EVC, en examenaanbod. NRTO is lid van VNO-NCW/MKB-Nederland.  

Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk 

voldoet aan hoge kwaliteitseisen. Een onafhankelijke, externe organisatie toetst tijdens een audit of een NRTO-lid voldoet aan 

de geformuleerde kwaliteitseisen.  

De basis van het NRTO-keurmerk bestaat uit acht kwaliteitseisen die van belang zijn voor elke private aanbieder, van klassikale 

opleiders tot aanbieders van (online) opleidingstrajecten en examen- en valideringsinstituten. Een NRTO-lid:  

 Is transparant over zijn product of dienst. 
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 Is helder over de leeruitkomsten van opleidingen en trainingen.  

 Meet de klanttevredenheid. 

 Komt gemaakte afspraken na. 

 Zet deskundige docenten, trainers en adviseurs in. 

 Investeert in de deskundigheid van zijn personeel. 

 Heeft zijn processen op orde. 

 Streeft naar continue verbetering. 

PROCEDURES, ONTWIKKE LING EN AFNAME EXAMENS BIJ TCI  

EXAMENCOMMISSIE;  

Per kwalificatie is er een examencommissie samengesteld, bestaande uit docenten, beroepsbeoefenaars, toetsdeskundige en 

overige of aanpalende disciplines. De taak van de examencommissie is het borgen van de kwaliteit van de examinering en diplo-

mering. De examencommissie stelt de exameninstrumenten vast of besteed de vaststelling uit naar een vaststellingscommissie. 

In de vaststellingscommissie zitten inhoudelijk deskundigen van het vakgebied. Jaarlijks wordt er een jaarverslag opgemaakt 

waarin alle ontwikkelingen en evaluaties in kaart zijn gebracht.  

TOETSCONSTRUCTEURS/ ONTWIKKELAARS 

Per kwalificatie zijn er meerdere toetsconstructeurs die in opdracht van TCI en de examencommissie exameninstrumenten ont-

wikkelen. Zij volgen hierbij het toetsbeleid van TCI en staan onder controle van de toetsdeskundige van TCI.  

KWALITEITSZORG 

Kwaliteitzorgcoördinatoren van TCI houden verzamelen gegevens volgens de PDCA cyclus (plan-do-check-act) en leggen deze 

voor aan de betreffende examencommissie, verantwoordelijk TCI, bestuur en directie van TCI. Periodieke onderzoeksgegevens 

zijn onder andere:  

- ToetsItemanalyses,  

- Tevredenheidsonderzoeken deelnemers,  

- Tevredenheidsonderzoeken onderwijsinstellingen,  

- Tevredenheidsonderzoeken beroepenveld,  

- Steekproeven kwaliteit examinering,  

- Klachten en verbeterpunten,  

- Cijferanalyses toetsen,  

- Ontwikkelingen branche,  

Jaarlijks wordt er een kwaliteitszorgverslag opgemaakt en een zelfevaluatie uitgevoerd op de gestelde kwaliteitscriteria, be-

schreven in het handboek examens.  
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SCOOP AANBOD EXAMENS KWALIFICATIES EN VOORWAARDEN 

Om onderwijs te kunnen verzorgen voor MBO opleidingen dient de onderwijsinstelling hiervoor geregistreerd te zijn in het 

centraal register beroepsopleidingen. In de Wet educatie beroepsonderwijs is opgenomen aan welke criteria de 

onderwijsinstelling, de opleiding en de examinering dient te voldoen. 

De opleider kan de examinering uitbesteden aan TCI en draagt dan de verantwoordelijkheid voor examineren en diplomeren 

over aan de examencommissie van TCI. TCI is geregistreerd in het centraal register beroepsopleidingen, onder noemer 

‘exameninstelling’ onder nummer 27RA.  

Het toezicht op het onderwijs en examens ligt bij de onderwijsinspectie. Zij publiceren hiertoe het toezichtskader 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderzoekskaders/documenten/rapporten/2016/06/13/onderzoekskader-

2017-voor-het-toezicht-op-het-middelbaar-beroepsonderwijs  

De publiek en privaat bekostigde scholen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), zoals vertegenwoordigd in respectievelijk 

de MBO raad en NRTO, en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben afspraken gemaakt over de 

verdere verbetering van de kwaliteit van de examinering in het mbo in de Examenagenda mbo 2015-2020. 

https://www.mboraad.nl/sites/default/files/documents/examenagenda_mbo_2015-2020.pdf  

In mei 2016 is het advies ‘Drie routes naar een valide examenproduct’ aangeboden aan de minister van OCW. De minister heeft 

het advies overgenomen en het startsein gegeven om te bouwen aan een oplossing voor valide exameninstrumenten.  

TCI handhaaft deze afspraken, als lid van NRTO, in de functie van exameninstelling en in de functie van examenleverancier. De 

producteisen uit de norm voor valide exameninstrumenten als ook de norm proces- en organisatie-eisen worden hierbij in acht 

genomen. http://www.valideringexamens.nl/publication/proces-en-organisatie-eisen-norm-valide-exameninstrumenten/  

 

MBO DIPLOMA’S:  

MBO KWALIFICATIES IN  HUIDIG AANBOD TCI: 

- Pedicure    kwalificatie 25406 

- Medisch Pedicure   kwalificatie 25405 

- Schoonheidsspecialist   kwalificatie 25404 

- Allround Schoonheidsspecialist  kwalificatie 25403 

- Kapper     kwalificatie 25400 

- Allround kapper    kwalificatie 25399 

- Salon manager    kwalificatie 25401 

- Allround grimeur   kwalificatie 25402 

- Onderwijsassistent   kwalificatie 25473 

- Assistent verkoop/retail   kwalificatie 25261 

- Verkoper    kwalificatie 25167 

 

De documenten omtrent kwalificaties zijn te vinden bij www.s-bb.nl . 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderzoekskaders/documenten/rapporten/2016/06/13/onderzoekskader-2017-voor-het-toezicht-op-het-middelbaar-beroepsonderwijs
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderzoekskaders/documenten/rapporten/2016/06/13/onderzoekskader-2017-voor-het-toezicht-op-het-middelbaar-beroepsonderwijs
https://www.mboraad.nl/sites/default/files/documents/examenagenda_mbo_2015-2020.pdf
http://www.valideringexamens.nl/publication/proces-en-organisatie-eisen-norm-valide-exameninstrumenten/
http://www.s-bb.nl/
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KEUZEDELEN MBO 

 

Overzicht TCI keuzedelen en koppeling Haarverzorging 
Make-up 

Art (gewij-
zigd 2016) 

Schoonheidsverzorging 
(gewijzigd 2016) 

Voetzorg (gewijzigd 2016) 

Keuzedeel K-Code 

release-da-
tum exa-
men-pro-

ducten 

Weging Kapper (2) 
Allround 
Kapper 

(3) 

Salonma-
nager (4) 

Allround 
grimeur 

(4) 

Schoon-
heidspe-
cialist (3) 

Allround 
Schoon-

heidsspe-
cialist (4) 

Pedicure (3) 
Medisch Pedi-

cure (4) 

Barbier K0252 1-9-2018 480 Nee Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee 

Coaching bij voe-
ding en beweging in 
de wellness K0612 1-6-2018 240 Nee Nee Nee Nee Nee Ja Nee Ja (1-4-17) 

Cosmetische ca-
mouflage K0390 beschikbaar 240 Nee Nee Nee 

aange-
vraagd  Ja Ja Nee Nee 

Digitale vaardighe-
den Basis K0022 beschikbaar 240 Ja Ja Nee Nee Ja Nee Ja Nee 

Digitale vaardighe-
den gevorderd K0023 beschikbaar 240 Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Engels in de Be-
roepscontext B1 K035 toa/facet 240 Ja Ja Nee Nee Ja Nee Ja Nee 

Hairstyling K0613 beschikbaar 240 Nee Nee Nee Nee Ja Nee Nee Nee 

Imagestyling K0206 beschikbaar 240 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee 

Lean en Creatief K0512 beschikbaar 240 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Nagelstyling K0070 beschikbaar 240 Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Nee 

Nederlands 3F K0071 toa/facet 480 Ja Ja Nee Nee Ja Nee Ja Nee 
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Ondernemend ge-
drag (niveau 1+2) K0211 beschikbaar 240 Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 

Ondernemend ge-
drag (niveau 3+4) K0072 beschikbaar 240 Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Ondernemerschap 
MBO K0165 beschikbaar 480 nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Oriëntatie op onder-
nemerschap K0080 beschikbaar 240 Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee 

Pedicure behande-
lingen uitvoeren K0511 beschikbaar 480 Nee Nee Nee Nee Ja Ja Nee Nee 

Rekenen 3F K0089 toa/facet 480 Ja Ja Nee Nee Ja Nee Ja Nee 

Sportmassage K0102 In overleg 240 Nee Nee Nee Nee Ja Ja Ja Ja 

Visagie K0120 beschikbaar 240 Ja Ja Ja Nee Ja Ja Nee Nee 

Wellness en sauna K0617 beschikbaar 240 Nee Nee Nee Nee Nee Ja Nee Nee 

Een aantal keuzedelen zijn nog in ontwikkeling. Tevens mogelijk om keuzedelen naar wens aan te vragen en ontwikkelen. 

Vindplaats kwalificatiedossiers MBO: www.s-bb.nl   

 

http://www.s-bb.nl/
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VAKDIPLOMA’S:  

Vakdiploma’s zijn herkenbaar in de beroepspraktijk, maar hebben geen grote actieve vereniging voor individuele beroepsbeoe-

fenaars die aanvullende eisen stellen aan onderwijs of diplomering.  

TCI heeft voor deze vakgebieden eigen kwalificaties beschreven of sluit aan bij aanpalende MBO of Branche kwalificaties. Voor 

het behalen van het TCI vakdiploma zijn er geen erkenningen door Branches, vervolgonderwijs of vakgroepen van toepassing.  

- Kapper 

- Allround kapper 

- Salon Manager 

- Fotografie 

- Nagelstyling 

- Visagie 

- Grime 

- Parfumerie 

BRANCHEDIPLOMA’S  

SCHOONHEIDSVERZORGING:  

Voor het TCI branchediploma schoonheidsspecialist en allround schoonheidsspecialist organiseert en ontwikkelt TCI de examine-

ring. Branchevereniging ANBOS is eigenaar van de branchekwalificatiedossiers Schoonheidsspecialist en Allround Schoonheids-

specialist. Deze dossiers zijn ingeschaald op Europees niveau in het NLQF.  

In opdracht van ANBOS voert een externe certificerende autoriteit controle uit op de examinering bij exameninstellingen. De 

uitvoering van deze autoriteit is de Examenkamer. De BRL;  een norm voor examinering vastgesteld door bestuur van de 

ANBOS, wordt toegepast door de stichting Examenkamer in het kader van de examinering van de examens op de vakgebieden 

van Schoonheidsspecialist en Allround schoonheidsspecialist.  

Externe aanvullende eisen omtrent examinering maken deel uit van de eisen zoals stichting TCI deze handhaaft en uitvoert. Zie 

document beoordelingsrichting Examinering (Allround) Schoonheidsspecialisten.  

- Schoonheidsspecialist  kwalificatiedossier  

- Allround Schoonheidsspecialist kwalificatiedossier  

Documenten BRL en Branchekwalificatiedossier zijn opvraagbaar bij www.anbos.nl.  

- Specialisaties Schoonheidsspecialist: servicedocument/ exameneisen Anbos  

o Acne 

o Elektrische ontharen 

o Shiatsu 

o Camouflage 

o Huidverbeterende massage 

Exameneisen voor de specialisaties zijn opvraagbaar bij www.anbos.nl.  

 

 

http://www.anbos.nl/
http://www.anbos.nl/
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VOETZORG: 

Voor het Bravodiploma pedicure en medisch pedicure organiseert en ontwikkelt TCI de examinering. Stichting Bravo is eigenaar 

van het branchekwalificatiedossier pedicure en medisch pedicure. Deze branchekwalificaties zijn ingeschaald op Europees ni-

veau in het NLQF.  

In opdracht van stichting BRAVO voert een externe certificerende autoriteit controle uit op de examinering bij exameninstellin-

gen. De uitvoering van deze autoriteit is de examenkamer.  

In opdracht van TCI verzorgt de examenkamer ook de diplomering en registratie van de diploma’s voor stichting BRAVO.  

Externe aanvullende eisen omtrent examinering maken deel uit van de eisen zoals stichting TCI deze handhaaft en uitvoert. Zie 

document beoordelingsrichting Examinering (Medisch) Pedicure.  

- Pedicure   Kwalificatiedossier 

- Medisch pedicure Kwalificatiedossier 

- Medisch pedicure sport Kwalificatiedossier  

Documenten BRL en Branchekwalificatiedossier zijn opvraagbaar bij www.stichtingbravo.nl. 

Toegang tot de examens voor het branchediploma geldt voor onderwijsinstellingen die door stichting BRAVO zijn aangewezen te 

voldoen aan de kwaliteitscriteria.  

Een erkend opleidingsinstituut, is een instituut wat aantoonbaar voldoet aan de kwaliteitseisen die de branche aan opleiders 
stelt. De kwaliteitseisen zijn: 

1. De opleider zorgt voor zorgvuldigheid en transparantie in contacten met (toekomstige) cursisten 
2. De opleider garandeert kwaliteit van onderwijs en outillage 
3. De opleider zet zich in om de kwaliteit in de branche te optimaliseren 
4. De opleider verklaart gebruik te maken van bekwame docenten. 

 
Hoe maakt een opleider aantoonbaar dat hij voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen? 
 

a. Door overlegging van een door ProVoet afgegeven erkenning niet ouder dan 3 jaar 
b. Door overlegging van een audit rapport, niet ouder dan 3 jaar, van CPION waaruit onomstreden blijkt dat er met een posi-

tief resultaat getoetst is op de kwaliteitseisen, zoals door de branche gesteld. 
c. Door overlegging van een audit rapport, niet ouder dan 3 jaar, anders dan afkomstig van CPION, doch wel afkomstig van 

een extern, onafhankelijke organisatie (gecertificeerd door de Raad van Accreditatie) waaruit onomstreden blijkt dat er 
met een positief resultaat is getoetst op de kwaliteitseisen, zoals door de branche gesteld. 

d. Indien het bestuur van Bravo redenen ziet om een audit rapport terzijde te schuiven, waardoor de opleider geen erken-
ning verkrijgt, en derhalve niet mag opleiden voor het Bravo branchediploma, zal zij hiervan gemotiveerd afschrift doen 
naar Exameninstellingen. 

GEWICHTSCONSULENT:  

Voor het TCI diploma gewichtsconsulent is er een branchekwalificatiedossier. Dit dossier is eigenaar van beroepsvereniging  

Gewichtsconsulenten Nederland (BGN).  

Toegang tot de examens bij TCI voor het onderdeel gewichtsconsulent geldt voor onderwijsinstellingen die hiertoe zijn geaccre-

diteerd door de BGN.  

- Gewichtsconsulent  Kwalificatiedossier  

Documenten branchekwalificatiedossier en servicedocumenten zijn opvraagbaar bij http://www.gewichtsconsulenten.nl/  

http://www.stichtingbravo.nl/
http://www.gewichtsconsulenten.nl/
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TOEPASSING 1 – UITBESTEDING VAN EXAMINERING EN DIPLOMERING 

De examencommissie van TCI is verantwoordelijk voor de examinering en diplomering.  

MBO DIPLOMA’S:  

De opleider leidt op voor het MBO diploma, volgens de Wet Educatie Beroepsonderwijs en is hiertoe geregistreerd in het centraal 

register beroepsopleidingen (CREBO).  

Stichting TCI werkt overeenkomstig de regeling standaarden examenkwaliteit, zoals deze zijn gepubliceerd en daarmede behorend 

tot de wet educatie beroepsonderwijs. TCI staat hiervoor geregistreerd onder nummer 27RA. 

Onderwijsinstellingen, geregistreerd in het CREBO kunnen de examinering uitbesteden aan exameninstelling TCI. Op basis van 

uitbesteding kan een onderwijsinstelling (verplicht of vrijwillig) het recht op examinering van een kwalificatie uitbesteden aan TCI. 

De examencommissie van de exameninstelling TCI is dan verantwoordelijk voor de examinering.  

De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs bij de onderwijsinstelling, maar wendt zich voor de kwali-

teit van examinering tot de exameninstelling. U kunt de rapportage van het onderzoek van de onderwijsinspectie naar de Staat 

van de instelling van TCI, nalezen middels deze link: https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rappor-

ten/2016/10/27/staat-van-de-instelling-tci-exameninstelling-te-schoonrewoerd  

BRANCHE DIPLOMA’S:  

De opleider leidt op voor het branchediploma, zoals de branchevereniging stelt aan eisen aan opleiders, beschreven in de BRL, 

beoordelingsrichtlijn of branchekwalificatiedossiers. 

TCI werkt overeenkomstig de eisen die de branchevereniging stelt aan de examinering.  

 

 

https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2016/10/27/staat-van-de-instelling-tci-exameninstelling-te-schoonrewoerd
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2016/10/27/staat-van-de-instelling-tci-exameninstelling-te-schoonrewoerd
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WERKWIJZE BIJ UITBESTEDING 

Samen met TCI bepaalt u de werkwijze, organisatie en locatie van examinering. 

 

De werkwijze en mogelijkheden heeft TCI samengevat in twee afname pakketten.  

1. Complete pakket,  

 

 Werkwijze tussen TCI, onderwijsinstelling en examendeelnemer 

 TCI voert voor iedere examendeelnemer een inschrijfprocedure uit 

 Betaling per iDeal examendeelnemer  

 Examendeelnemer heeft desgewenst contact met TCI 

 

2. Test only pakket, 10 % korting op het examengeld.  

 

 

 Werkwijze tussen TCI en de onderwijsinstelling  

 TCI voert geen inschrijfprocedure uit met de examendeelnemer 

 Betaling examengeld per factuur onderwijsinstelling 

 Examendeelnemer geen rechtstreeks contact met TCI 

 

 

 

 

 

Bij het ‘complete pakket’ voert TCI per examendeelnemer en per examen een inschrijfprocedure uit. Hierbij int 

TCI de examengelden bij de examendeelnemer middels een idealbetaling met de deelnemer. Verder voert TCI 

alle examencorrespondentie rechtstreeks met de examendeelnemer.  

Bij het ‘test only’ pakket geldt de aanmelding van de examens door de onderwijsinstelling als definitieve inschrijving voor het 

examen per deelnemer. TCI factureert aan de onderwijsinstelling en de examencorrespondentie voert TCI alleen met de onder-

wijsinstelling.  

Aanmelding

•De 
examendeelnemers 
worden 
geregistreerd bij TCI

Inschrijving

•De deelnemer wordt 
ingeschreven voor 
examens

Examenplanning/ 
afname/ uitslag

• inroosteren van de 
examens, organisatie 
afname en registratie 
examenuitslag

Diplomering

•Beslissing 
examencommissie 
Certificaat, bewijs 
van bekwaamheid, 
diploma

TCI Onderwijsinstelling

TCI

OnderwijsinstellingExamendeelnemer



 

Werkwijze en mogelijkheden examinering                                                                                                                        

 

- Aanbod TCI-examens-2018- 2019  - 

 

 

9 

OPTIE 1- COMPLETE PAKKET  

 

STAP 1 AANMELDING 

1.1 De onderwijsinstelling meldt de deelnemers aan voor examens door deze middels het door TCI aangeleverde format volle-
dig ingevuld in te sturen naar aanmelding@tci-examens.nl. 

1.2 Iedere aanmelding wordt bevestigd per email door TCI.  
1.3 Een aanmelding is pas definitief indien TCI de mail heeft beantwoord met een ontvangstbevestiging.   
1.4 Aanmeldingen dienen uiterlijk 8 weken voor aanvang van de examenperiode te worden gemaild naar  

aanmelding@tci-examens.nl.   
1.5 Aanmeldingen die later komen dan 8 weken voor aanvang van de examenperiode zullen worden voorgelegd aan de betref-

fende afdeling om te bekijken of deze alsnog kunnen worden ingepland voor de gewenste examenperiode.  
1.6 Door TCI bevestigde aanmeldingen dienen te worden voltooid door een kopie basisdiploma te sturen, die is vereist voor 

desbetreffende vervolgopleidingen.  

STAP 2 INSCHRIJVING 

2.1 Voor de werkwijze ‘complete pakket’ zal TCI na aanmelding van de deelnemers, de volledige inschrijfprocedure uitvoeren. 
De inschrijving van het examen voor de deelnemer is pas definitief indien TCI een succes melding van inschrijving via het 
deelnemer portaal heeft ontvangen of bij uitzondering een door de deelnemer ingevuld en ondertekend inschrijfformulier 
heeft ontvangen.  

2.2 Indien een deelnemer geen inschrijving en betaling via het deelnemer portaal doet of bij uitzondering het inschrijfformulier 
niet retourneert, zal TCI het betreffende examen de volgende examenperiode opnieuw aanbieden tezamen met de overige 
examens welke volgens het toetsplan aangegeven zijn bij de aanmeldingsprocedure.  

2.3 Examens waar een deelnemer zich niet voor inschrijft worden maximaal 3 keer aangeboden. Na drie keer dient de deelne-
mer zichzelf weer te melden bij de onderwijsinstelling om meldingen via het deelnemer portaal of inschrijfformulieren te 
ontvangen per mail.  

2.4 Indien TCI een dyslexieverklaring heeft geregistreerd ontvangt de deelnemer een inschrijfformulier met de mogelijkheid om 
in te schrijven voor een mondeling examen.  

2.5 Voor theorie-examens hebben deelnemers de mogelijkheid om de optie ‘digitaal’ aan te geven. Men kan zich via het deelne-
mer portaal bij TCI in Schoonrewoerd zelf inplannen op een gewenste datum en tijd. Ontvangt de leerling een fysiek in-
schrijfformulier dan kan men een voorkeursdatum en tijd opgeven op het inschrijfformulier. 

2.6 Deelnemers kunnen zich kosteloos afmelden voor examens tot 4 weken voor de examendatum.  
2.7 Nadat TCI de examenoproepen heeft verstuurd is het examen definitief en is kosteloos afmelden voor examens niet meer 

mogelijk.  
2.8 Examenoproepen worden 4 weken voor de examendatum verzonden of direct na inplannen van digitale examens.  

STAP 3 EXAMENPLANNING/ AFNAME/ UITSLAG 

3.1 Na inschrijving van de deelnemer wordt het examen ingepland volgens de aangegeven examenperioden.  
3.2 De examenperioden staan gepubliceerd op de website van TCI.  
3.3 De onderwijsinstelling kan examens op eigen locatie organiseren indien er door TCI een verklaring ‘recht op examinering 

eigen locatie’ is afgegeven.  
3.4 De onderwijsinstelling dient de examendata voor examinering op eigen locatie aan te vragen via het formulier ‘examinering 

op eigen locatie’ ten minste 6 weken voor aanvang, waarbij TCI binnen 2 weken zal aangeven of deze datum definitief door 
kan gaan.  

3.5 TCI beoordeelt of de aangevraagde data voor examens op eigen locatie mogelijk is en geeft hier binnen 2 weken bericht 
over aan de onderwijsinstelling.  

Stap 1- Aanmelding

•De 
examendeelnemers 
worden geregistreerd 
bij TCI

Stap 2- Inschrijving

•De deelnemer wordt 
ingeschreven voor 
examens

Stap 2-Examenplanning/ 
afname/ uitslag

• inroosteren van de 
examens, organisatie 
afname en registratie 
examenuitslag

Stap 4- Diplomering

•Certificaat, bewijs van 
bekwaamheid, 
diploma

mailto:aanmelding@tci-examens.nl
mailto:aanmelding@tci-examens.nl
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3.6 TCI informeert uiterlijk 4 weken voor de examendatum de deelnemer door de examenoproepen naar de deelnemer of de 
onderwijsinstelling te mailen. 

3.7 Examenuitslagen worden binnen 2 tot 6 weken na het examen verstuurd naar de deelnemer en/ of de onderwijsinstelling. 

STAP 4 CERTIFICERING/ DIPLOMERING 

4.1 Na afronding van iedere examenperiode controleert TCI per onderwijsinstelling alle behaalde resultaten waarna de beschik-
bare diploma’s, certificaten en bewijzen van bekwaamheid opgemaakt zullen worden en ten slotte gecontroleerd en onder-
tekend door een lid van de examencommissie verzonden zullen worden.  

4.2 TCI stuurt per onderwijsinstelling de waardepapieren toe, ondertekend door de examencommissie naar de onderwijsinstel-
ling tenzij anders overeengekomen indien alle examengelden zijn voldaan.  

 

PRIJZEN 

Prijzen per examen per deelnemer. Zie pagina 19 tm 29.   
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OPTIE 2: TEST ONLY PAKKET 

 

STAP 1 AANMELDING= DEFINITIEVE INSCHRIJVING 

1.1 De onderwijsinstelling meldt de deelnemers aan voor examens door deze middels het door TCI aangeleverde format volle-
dig ingevuld in te sturen naar aanmelding@tci-examens.nl. 

1.2 Iedere aanmelding wordt bevestigd per email door TCI.  
1.3 Een aanmelding is pas definitief indien TCI de mail heeft beantwoord met een ontvangstbevestiging.   
1.4 Aanmeldingen dienen uiterlijk 5 weken voor aanvang van de examenperiode te worden gemaild naar  

aanmelding@tci-examens.nl .   
1.5 Aanmeldingen die later komen dan 5 weken voor aanvang van de examenperiode worden voorgelegd aan de betreffende 

afdeling om te bekijken of deze alsnog kunnen worden ingepland voor de gewenste examenperiode.  
1.6 Door TCI bevestigde aanmeldingen dienen te worden voltooid door een kopie basisdiploma te sturen, die is vereist voor 

desbetreffende vervolgopleidingen.  

STAP 2 EXAMENPLANNING/ AFNAME/ UITSLAG 

2.1 Na ontvangst van de aanmelding van het examen van de deelnemer wordt het examen ingepland volgens de aangegeven 
examenperioden.  

2.2 De examenperioden staan gepubliceerd op de website van TCI.  
2.3 De onderwijsinstelling kan examens op eigen locatie organiseren indien er door TCI een verklaring ‘recht op examinering 

eigen locatie’ is afgegeven.  
2.4 De onderwijsinstelling dient de examendata voor examinering op eigen locatie aan te vragen via het formulier ‘examinering 

op eigen locatie’ ten minste 6 weken voor aanvang, waarbij TCI binnen 2 weken zal aangeven of deze datum definitief door 
kan gaan.  

2.5 TCI beoordeelt of de aangevraagde data voor examens op eigen locatie mogelijk is en geeft hier binnen 2 weken besluit over 
aan de onderwijsinstelling.  

2.6 TCI informeert uiterlijk 4 weken voor de examendatum de deelnemer door de examenoproepen naar de onderwijsinstelling 
te mailen. 

2.7 Examens kunnen door de onderwijsinstelling kosteloos worden afgemeld door dit schriftelijk tot 4 weken voor de examen-
datum aan te geven bij TCI. 

2.8 Nadat TCI de examenoproepen heeft verstuurd is het examen definitief en is kosteloos annuleren van examens niet meer 
mogelijk.  

2.9 Examenuitslagen worden binnen 2 tot 6 weken na het examen verstuurd naar de deelnemer en/ of de onderwijsinstelling. 

STAP 3 FACTURERING/ CERTIFICERING/ DIPLOMERING 

3.1 Na afronding van iedere examenperiode maakt TCI een factuur van de afgenomen examens. Deze dient binnen 2 weken te 
worden betaald.   

3.2 Na afronding van iedere examenperiode controleert TCI per onderwijsinstelling alle behaalde resultaten waarna de beschik-
bare diploma’s, certificaten en bewijzen van bekwaamheid opgemaakt zullen worden en ten slotte gecontroleerd en onder-
tekend door een lid van de examencommissie verzonden zullen worden.  

3.3 TCI stuurt per onderwijsinstelling de waardepapieren toe, ondertekend door de examencommissie naar de onderwijsinstel-
ling tenzij anders overeengekomen indien alle examengelden zijn voldaan.  

  

Stap  1- Aanmelding

•De examendeelnemers worden 
geregistreerd bij TCI en de 
deelnemer wordt ingeschreven 
voor examens

Stap 2- Examenplanning/ 
afname/ uitslag

• inroosteren van de examens, 
organisatie afname en 
registratie examenuitslag

Stap 3- Diplomering

•Certificaat, bewijs van 
bekwaamheid, diploma

mailto:aanmelding@tci-examens.nl
mailto:aanmelding@tci-examens.nl
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PRIJZEN 

Prijzen per examen per deelnemer zie pagina 19 tm 29 

10% korting op de examens. 
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SCHEMATISCHE SAMENVATTING WERKWIJZE ‘COMPLETE PAKKET’ EN  ‘TEST ONLY PAKKET’                         

EXAMENPROCES:                

Actie: 

 

AANMELDING 
LEERLING                

Aanmelding leerling  

Door de onderwijsinstelling 

INSCHRIJFPROCEDURE    

Inschrijving examen 

Door de deelnemer zelf 

OPROEP EXAMEN                  

Oproep examen 

Uiterlijk 4 weken voor de examen-
datum 

AFNAME EXAMEN              

Afname examen 

Theorie: vastgestelde datum 

Praktijk: vastgestelde periode 

RESULTAAT 
EXAMEN    

Resultaat examen 

Uiterlijk 6 weken na de exa-
mendatum 

BEWIJS VAN 
RESULTAAT 

Bewijs examenresul-
taat 

Werkwijze 

 Complete pakket 

 

Betaling examen:  

-d.m.v. iDeal door de 
deelnemer. 

 

De onderwijsinstelling geeft 
eenmalig de deelnemers op 
met gehele toetsplan middels 
de TCI Excel aanmeldlijst.  

 

TCI verwerkt de gehele toets-
planning voor het gehele 
schooljaar. 

 

De aanmelding geschied ui-
terlijk 8 weken voor het eer-
ste examen. 

Werkwijze 1:  

- TCI verstuurt de link naar het deel-
nemer portaal t.b.v. de inschrijving 
rechtstreeks naar de deelnemer.  

- De deelnemers schrijven zich in via 
het deelnemer portaal. 

  

Werkwijze 1: 

TCI verstuurt de link naar het 
deelnemer portaal t.b.v. de exa-
menoproepen rechtstreeks naar 
de deelnemer 

 

-Het examen wordt afgenomen 
op een centrale locatie van TCI 

of 

-Het examen wordt afgenomen 
op een locatie van de onderwijs-
instelling. 

Kortingen en /of evt. bijkomende 
kosten zie prijzen toetsen 

Werkwijze 1: 

TCI verstuurt de link naar het 
deelnemer portaal t.b.v. de 
examenresultaten recht-
streeks naar de deelnemer 

 

TCI verstuurt di-
ploma’s/ certificaten/ 
bewijzen van be-
kwaamheid na iedere 
examenperiode naar 
de onderwijsinstelling. 

Werkwijze 2: 

- Tci verstuurt de link naar het deel-
nemer portaal t.b.v. de inschrijving.  

- TCI mailt de inschrijfformulieren 
naar de onderwijsinstelling als remin-
der. 

- De deelnemers dienen zich in te 
schrijven via het deelnemer portaal. 

Werkwijze 2: 

-TCI mailt de examenoproepen 
naar de onderwijsinstelling 

-De onderwijsinstelling deelt ze 
uit aan de deelnemers. 

Werkwijze 2: 

TCI mailt de examenresulta-
ten naar de onderwijsinstel-
ling.  

De onderwijsinstelling deelt 
ze uit aan de deelnemers. 

Aangepast: 

Beschrijf wenselijke 
procedure: 

 

Aangepast:  

Beschrijf wenselijke procedure: 

Aangepast: 

Beschrijf wenselijke procedure: 

Aangepast: 

Beschrijf wenselijke proce-
dure: 

Werkwijze 

Test only pakket  

Standaard 10 % korting 
op het examengeld 

 

Betaling examen: 

-d.m.v. factuur 
onderwijsinstelling 

De onderwijsinstelling geeft 
per examenperiode de deel-
nemers op voor de desbetref-
fende toetsen middels het TCI 
Excel aanmeldlijst.  

 

TCI verwerkt de aanmelding 
voor de betreffende examen-
periode. De aanmelding ge-
schied uiterlijk 5 weken voor 
het eerste examen. 

NVT -TCI mailt de examenoproepen 
naar de onderwijsinstelling 

-De onderwijsinstelling deelt ze 
uit aan de deelnemers. 

-Het examen wordt afgenomen 
op een centrale locatie van TCI 

of 

-Het examen wordt afgenomen 
op een locatie van de onderwijs-
instelling. 

Kortingen en /of evt. bijkomende 
kosten zie prijzen toetsen 

TCI mailt de examenresulta-
ten naar de onderwijsinstel-
ling.  

De onderwijsinstelling deelt 
ze uit aan de deelnemers. 

TCI verstuurt di-
ploma’s/ certificaten/ 
bewijzen van be-
kwaamheid na iedere 
examenperiode naar 
de onderwijsinstelling. 
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EXAMENDATUMS CENTRALE AFNAME 

THEORIE-EXAMENS 

Schriftelijke examens worden georganiseerd in Nieuwegein; Meeting District op de volgende data: 

9 november 2018; 

25 januari 2019; 

5 april 2019; 

7 juni 2019. 

Digitale examens worden georganiseerd bij TCI in Schoonrewoerd; Noorderwoerd 56 op de volgende data:  

- Op werkdagen 

DIGITALE EXAMENS WORDEN GEORGANISEERD OP LOCATIE VAN DE ONDERWIJSINSTELLING:  

- Op verzoek en in overleg 

PRAKTIJKEXAMENS CENTRAAL 

Praktische examens worden georganiseerd bij TCI in Schoonrewoerd; Dorpsstraat 47 op de volgende perioden, bij voldoende 

aanmeldingen: 

vanaf  3 september 2018; 

vanaf  1 oktober 2018; 

vanaf  5 november 2018; 

vanaf  3 december 2018; 

vanaf  7 januari 2019; 

vanaf  4 februari 2019; 

vanaf  4 maart 2019; 

vanaf  1 april 2019; 

vanaf  6 mei 2019; 

vanaf  3 juni 2019; 

vanaf  1 juli 2019; 

Periodes zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. 

Portfolio-assessments en mondelinge examens vallen ook onder praktische examenplanningen.  

PRAKTISCHE EXAMENS WORDEN GEORGANISEERD OP LOCATIE VAN DE ONDERWIJSINSTELLING:  

- Op verzoek en in overleg 
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TOEPASSING 2 – INKOOP VAN EXAMINERING EN EVENTUELE DIPLOMERING 

De examencommissie van de onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor de examinering en diplomering.  

MBO DIPLOMA’S:  

De opleider leidt op voor het MBO diploma, volgens de Wet Educatie Beroepsonderwijs en is hiertoe geregistreerd in het centraal 

register beroepsopleidingen (CREBO).   

Onderwijsinstellingen, geregistreerd in het CREBO kunnen de examinering of onderdelen van de examinering inkopen bij exa-

meninstelling/ leverancier TCI. TCI is als leverancier van examens hiertoe gevalideerd door een certificerende instelling voor 1-8-

2018. Hiervoor zijn de diensten van de Examenkamer ingezet.  

De examencommissie van de onderwijsinstelling blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de examinering en op basis van 

de slaag-/zakregeling neemt deze ook de beslissing tot diplomering.  

Om gebruik te maken van de gevalideerde examens van TCI, dient de examencommissie toe te zien op het gebruik en uitvoering 

van de examenproducten zoals deze zijn voorgeschreven. Indien hiervan afgeweken wordt, is er geen sprake meer van gevali-

deerde examens en dient de examencommissie van de onderwijsinstelling zich hiertoe te verantwoorden en de kwaliteit van het 

uitgevoerde instrument toe te lichten.  

  

De onderwijsinstelling koopt het toetsplan met bijbehorende exameninstrumenten in bij TCI en past deze geheel of gedeeltelijk 

toe op de eigen onderwijsinstelling.  

 

De uitvoering en werkwijze is gelijk aan optie 2; test only van de werkwijze uitbesteding.   

PRIJZEN 

Prijzen per examen per deelnemer zie pagina 19 t/m 29. 

10% korting geldt voor de werkwijze ‘test only’.  

EXAMENAFNAME: 

Gelijk aan toepassing 1 – uitbesteding van examinering en diplomering.  

Aanmelding

•De 
examendeelnemers 
worden 
geregistreerd bij TCI, 

Inschrijving

•De deelnemer wordt 
ingeschreven voor 
examens volgens 
procedure van TCI

Examenplanning/ 
afname/ uitslag

• inroosteren van de 
examens, 
organisatie afname 
en registratie 
examenuitslag 
gebeurt onder 
verantwoording van 
TCI in overleg met 
de 
onderwijsinstelling. 

Diplomering

•Beslissing 
examencommissie 
van de 
onderwijsinstelling 
over  diploma



 

Examenafname op locatie onderwijsinstelling  
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EXAMENAFNAME OP LOCATIE VAN DE ONDERWIJSINSTELLING  

VERKLARING RECHT EXAMINERING OP EIGEN LOCATIE 

Een onderwijsinstelling kan ook met een overeenkomst ‘inkoop of uitbesteding examinering’ examens op eigen locatie organise-

ren.  

De opleider verklaart middels de ondertekening van de overeenkomst te voldoen aan de eisen van examinering, omschreven in 

het draaiboek afname examens 2018-2019 op de volgende punten: 

1. Verklaring recht op examinering eigen locatie theoretische examens, 

o De onderwijsinstelling heeft een externe kwaliteitsborging.  

o De onderwijsinstelling gaat discreet en integer om met examinering waarbij alle regels en procedures worden 

gehandhaafd. 

o De examenlocatie voldoet aan de veiligheidseisen;  

 Met betrekking tot de veiligheid van het gebouw waarin de examenlocatie zich bevindt geldt het vol-

gende: Alle veiligheidsregels zijn overeenkomstig de arbeidsomstandighedenwet.  

 De examenlocatie voert een Risico-inventarisatie- en Evaluatie uit. Deze bestaat uit een lijst met geïn-

ventariseerde en geëvalueerde risico’s en een Plan van Aanpak waarin wordt aangegeven hoe de 

knelpunten worden opgelost. Specifieke eisen over de RI&E vindt men terug in de Arbowet.  

o De examenlocatie voldoet aan de inrichtingseisen.  

 Zie hiervoor draaiboek afname theorie-examens. 

o Deskundigheid personeel 

 Voorzitter en surveillanten zijn op de hoogte van de regels en procedures afname theorie-examens en 

zijn hiertoe geregistreerd en erkend door de pool van TCI. 

 

2. Verklaring recht op examinering eigen locatie praktische examens. 

o De onderwijsinstelling heeft een externe kwaliteitsborging.  

o De onderwijsinstelling gaat discreet en integer om met examinering waarbij alle regels en procedures worden 

gehandhaafd. 

o De examenlocatie voldoet aan de veiligheidseisen;  

 Met betrekking tot de veiligheid van het gebouw waarin de examenlocatie zich bevindt geldt het vol-

gende: Alle veiligheidsregels zijn overeenkomstig de arbeidsomstandighedenwet.  

 De examenlocatie voert een Risico-inventarisatie- en Evaluatie uit. Deze bestaat uit een lijst met geïn-

ventariseerde en geëvalueerde risico’s en een Plan van Aanpak waarin wordt aangegeven hoe de 

knelpunten worden opgelost. Specifieke eisen over de RI&E vindt men terug in de Arbowet.  

o De examenlocatie voldoet aan de vaktechnische eisen en inrichtingseisen.  

 Zie hiervoor het draaiboek afname praktijkexamens. 

o Deskundigheid personeel 

 Voorzitter is op de hoogte van de eisen van de proeven van bekwaamheid,  

 Schoolassessor is gelegitimeerd door TCI hiertoe geregistreerd en erkend door de pool van TCI. 

 

REGISTRATIE ERKENDE EXAMENFUNCTIONARISSEN, 

Examenfunctionarissen die worden in gezet bij de organisatie en afname van examens van TCI dienen hiertoe te zijn geregi-

streerd en erkend. 



 

Examenafname op locatie onderwijsinstelling  
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Om te worden erkend als voorzitter, surveillant en assessor en te worden ingezet in de examenafnames van TCI, dient men te 

voldoen aan het competentieprofiel en op de hoogte te zijn van de laatste regels en procedures. 

Om te voldoen aan het competentieprofiel en aanvullende branche-eisen voor assessoren worden deze erkenningen jaarlijks 

verleend en verlengd. Hiervoor zijn jaarlijkse updatetrainingen.  

Trainingen voor docenten en examenfunctionarissen staan gepubliceerd op de website van TCI en zijn € 145,001 per persoon 
per dag. Dit is inclusief verlenging van registraties en erkenningen.  

De eerste registratie en erkenning verlening bedraagt € 35,00 per persoon. 

THEORIE-EXAMENS: 

DIGITALE THEORIE- EXAMENS OP LOCATIE ONDERWIJSINSTELLING 

Indien de onderwijsinstelling de examenafname van digitale theorie-examens zelf organiseert volgens draaiboek afname exa-

mens ontvangt de onderwijsinstelling € 10 korting per deelnemer per toets. 

De onderwijsinstelling dient zelf zorg te dragen voor de afnamelocatie en surveillanten volgens de condities in het draaiboek. De 

surveillanten dienen erkend en geregistreerd te zijn bij TCI. Stichting TCI zal de oproepen voor de examenkandidaten aanpassen 

aan de nieuwe locatie. De examenbenodigdheden zullen tijdig worden toegestuurd naar de aangewezen contactpersoon.  

SCHRIFTELIJKE THEORIE- EXAMENS OP LOCATIE ONDERWIJSINSTELLING 

Indien de onderwijsinstelling de examenafname van schriftelijke theorie-examens zelf organiseert volgens draaiboek afname 

examens ontvangt de onderwijsinstelling tot 16 examens per dagdeel geen kortingen op het examengeld. 

Er geldt een minimum van 16 examens per dagdeel voor de organisatie van schriftelijke examens op locatie.  

De onderwijsinstelling dient zelf zorg te dragen voor de afnamelocatie en surveillanten volgens de condities in het draaiboek. De 

surveillanten dienen erkend en geregistreerd te zijn bij TCI. Stichting TCI zal de oproepen voor de examenkandidaten aanpassen 

aan de nieuwe locatie. De examenbenodigdheden zullen tijdig worden toegestuurd naar de aangewezen contactpersoon.  

TCI organiseert per examenafname een toezichthouder/ kwaliteitsauditor.  

INHUREN SURVEILLANT EN/OF APPARATUUR 

Indien de onderwijsinstelling wel digitale examens op eigen locatie wil organiseren, maar niet over computers of een gecertifi-

ceerd toezichthouder beschikt, kunnen deze worden ingehuurd bij TCI.  

De kosten zijn 160 euro per dagdeel voor 10 laptops/tablets combinatie apparatuur inclusief een toezichthouder van TCI. 

PRAKTISCHE EXAMENS:  

De onderwijsinstelling dient zelf zorg te dragen voor de afnamelocatie hostess, voorzitter en eventueel een gecertificeerd 

schoolassessor volgens de condities in het draaiboek. De voorzitter en assessor dienen erkend en geregistreerd te zijn bij TCI. 

Stichting TCI zal de oproepen voor de examenkandidaten aanpassen aan de nieuwe locatie. De examenbenodigdheden zullen 

tijdig worden toegestuurd naar de aangewezen contactpersoon.  

                                                                 

1 Jaarlijks ontvangen onderwijsinstellingen ‘vouchers’ die kunnen worden ingewisseld voor deelname aan trainingen. Het aantal ‘vouchers’ wordt ver-
leend in augustus naar aanleiding van alle uitgereikte diploma’s van het schooljaar ervoor.  



 

Examenafname op locatie onderwijsinstelling  
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Korting voor de locatie: 

De onderwijsinstelling kan voor de organisatie van de praktijkexamens kortingen ontvangen indien wordt voldaan aan de vol-

gende voorwaarden;  

Een onderwijsinstelling kan de examens op locatie organiseren, indien er sprake is van een minimum aantal deelnemers.  

14 deelnemers voor een proeve, 8 deelnemers voor een portfolio-assessment van 30 minuten, 5 deelnemers voor een portfolio-

assessment van 45 minuten. Bij minder dan het minimum aantal deelnemers zal een bijbetaling in rekening worden gebracht tot 

aan dit minimum.  

De korting is 100 euro per 14 deelnemers voor proeven van bekwaamheid en 50 euro per 5 of 8 deelnemers voor een portfolio-

assessment. Indien sprake is van een bijbetaling is korting voor de locatie niet mogelijk. 

Bij een combinatiedag (proeve(s) en portfolio’s) met inzet van de dezelfde assessoren, dient voldaan te worden aan een mini-

mum bedrag inkomsten examengeld à € 1.770,00 per dag. Indien dit minimumbedrag niet behaald wordt zal een bijbetaling no-

dig zijn tot aan dit bedrag en is korting voor de locatie niet mogelijk. 

Een vereiste is dat de onderwijsinstelling zorg draagt voor de betaling van de reiskosten van de examencommissie (één voorzit-

ter en twee examinatoren) op basis van € 0,19 per km en eventuele verblijfkosten tot een maximaal bedrag van €120,00 per 

persoon per nacht en hierbij maximaal €45,00 per persoon voor verteerkosten.  

De onderwijsinstelling zorgt bij de afname van de examens op eigen locatie zelf voor een hostess en de organisaties volgens het 

draaiboek afname praktijkexamens.   

Schoolassessor en/of voorzitter van de school: 

Het is mogelijk dat de onderwijsinstelling personeel aandraagt voor de afname of organisatie van het praktijkexamen, als deze 

niet in dienst zijn bij TCI.  

Dit houdt in één examinator of/en één voorzitter per examenlokaal. Voorwaarde is dat deze personen hiertoe geregistreerd en 

erkend zijn voor het te examineren onderdeel bij TCI.  

De onderwijsinstelling ontvangt kortingen per examinator/ voorzitter per dag. Het is verplicht dat minimaal één assessor wordt 

ingezet door stichting TCI.  

14 deelnemers voor een proeve, 8 deelnemers voor een portfolio-assessment van 30 minuten, 5 deelnemers voor een portfolio-

assessment van 45 minuten.  

De korting is 100 euro per 14 deelnemers voor proeven van bekwaamheid en 50 euro per 5 of 8 deelnemers voor een portfolio-

assessment. Bij een bijbetaling tot aan het minimum aantal deelnemers is korting voor inzet eigen assessor/voorzitter niet mo-

gelijk. 

 

 



 

Prijzen examinering toepassing 1 ‘uitbesteding’ en toepassing 2 ‘inkoop’  
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PRIJZEN VAN DE TOETSEN VOOR TOEPASSING 1 EN 2  

De prijzen zijn all-in prijzen. Stichting TCI is als exameninstelling BTW vrijgesteld op basis van de vrijstelling die de onderwijsver-

strekker verkrijgt als gevolg van artikel 11 lid 1 onderdeel 0-1 * Wet op de omzetbelasting 1968. Hiervoor dient de onderwijsin-

stelling CREBO geregistreerd te zijn of ingeschreven in het CRKBO.  

Prijzen van examens zijn per examen per leerling op basis van het complete pakket, full service afname op een centrale locatie 

van TCI. Zie de prijzen op pagina 19 t/m 29.   

PRIJZEN KWALIFICATIE  PEDICURE MBO 25406 OF BRANCHEKWALIFICATIE  

Voor de informatie examens Taal en Rekenen en keuzedelen verplicht voor MBO zie de brochure SLA Taal en Rekenen.  

Examenstructuur Branchekwalificatie Pedicure 

Toets-
code 

examenblok Theorie of prak-
tijk, allen mini-
maal te voldoen 
met een 6 

Examenprijs per 
examen per deel-
nemer +15 euro 
voor digitale toets 
op afroep 

Exameninhoud Diplomering/ bewijsvoering 

            

3.48 Diagnose stellen, 
analyseren en be-
handelingsplan 
opstellen voetver-
zorging 

Theorietoets 1 €85,00 + €15,00 Anatomie en fysio-
logie 

Bewijs van bekwaamheid: 
Anatomie, fysiologie en pa-
thologie in beroepssituaties 

Theorietoets 2 €85,00 + €15,00 Pathologie 

Theorietoets 3 €85,00 + €15,00 Theorie van de 
praktijk en casus-
gerichte toetsing 

3.9 Behandeling 
Voet, Nagels en 
Huid 

Proeve van be-
kwaamheid 
 
Alle theorie be-
haald is voor-
waardelijk voor 
deelname 

€ 165,00 voetonderzoek en 
voetbehandeling 

Bewijs van bekwaamheid: Pe-
dicurebehandeling in de prak-
tijk 

3.6.4 Het uitvoeren van 
ondernemersacti-
viteiten 

portfolioas-
sessment 

€ 165,00 inclusief 
toegang digitaal 
portfolio voor 1 
jaar t.w.v. 56 
euro. 

Ondernemersvaar-
digheden 

Bewijs van bekwaamheid: On-
dernemerscompetenties in de 
praktijk 

Digitaal portfolio 

 

 

 

 

 

 



 

Prijzen examinering toepassing 1 ‘uitbesteding’ en toepassing 2 ‘inkoop’  
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PRIJZEN KWALIFICATIE  MEDISCH PEDICURE MBO 25405 OF BRANCHEKWALIFICATIE  

Voor de informatie examens Taal en Rekenen verplicht voor MBO zie de brochure SLA Taal en Rekenen.  

Examenstructuur Branchekwalificatie Medisch Pedicure  

vooropleiding/toelatingseis:                                                                                                                          
Geldig vakdiploma pedicure of diploma voetverzorger MBO niveau 3, door de branche erkende diploma's 

Blok-
code 

Examenblok Theorie of 
praktijk, allen 
minimaal te 
voldoen met 
een 6 

Examenprijs per exa-
men per deelnemer 
 
+ 15 euro voor digi-
tale toets op afroep 

Exameninhoud Diplomering/bewijsvoering 

4.11 
  
  
  

Risicovoet Theorietoets €85,00 + €15,00 Diabetische voet Bewijs van be-
kwaamheid:  
 
Risicovoet                      
(hiermede kan men 
zich inschrijven in het 
KRP) 

Branchedi-
ploma Me-
disch Pedi-
cure 

Theorietoets €85,00 + €15,00 Reumatische voet 

Theorietoets €85,00 + €15,00 Overige Risico Voet 

Proeve van 
Bekwaamheid 
 
Alle theorie 
behaald is 
voorwaardelijk 
voor deelname 

€ 152,00 Beroepssimulatie  
Risico Voet  
 
Loting:  
Reumatische voet, 
Diabetische voet, 
Oudere voet, Spas-
tische voet, Ver-
waarloosde voet, 
overige risicovoet 

4.12 
  

Specialisti-
sche Tech-
nieken 

Theorietoets €85,00 + €15,00 Specialistische 
technieken 

Bewijs van be-
kwaamheid:  
 
Specialistische 
technieken Proeve van 

Bekwaamheid 
Theorie be-
haald is voor-
waardelijk 
voor deelname 

€ 152,00 (4 onderde-
len) 
 
Herexamen per on-
derdeel € 85,00 
 

Beroepssimulatie 
Specialistische 
technieken 

4.3.1 Onderne-
mersvaar-
digheden 

Portfolio-as-
sessment 
 

€ 165,00 incl. toe-
gang digitaal portfo-
lio voor 1 jaar t.w.v. 
56 euro 

Ondernemersvaar-
digheden 

Bewijs van be-
kwaamheid:  
 
Ondernemers-
vaardigheden 

 

  



 

Prijzen examinering toepassing 1 ‘uitbesteding’ en toepassing 2 ‘inkoop’  
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Examenstructuur medisch pedicure sport 
(Erkend diploma medisch pedicure verplicht)  

Volgnr. 
Code 

Naam toets Aantal toetsen en 
toetsvorm 

Examenprijs per examen per deelnemer 
+ 15 euro voor digitale toets op afroep 

9.12.1 Een sportgerichte behandeling 
uitvoeren- vakkennis 

1 theorietoets € 50,00 + €15,00 

9.12.2 Een sportgerichte behandeling 
uitvoeren- proeve van be-
kwaamheid  

1 criteriumgericht 
interview van port-
folio eisen 

€ 116,00  
 

9.12.3 Professionalisering en profil-
ering- portfolio-assessment 

1 criteriumgericht 
interview van port-
folio eisen 

€ 90,00  
 (inclusief €56,00 voor 1 jaar toegang digitaal portfolio) 
 

 

 

  



 

Prijzen examinering toepassing 1 ‘uitbesteding’ en toepassing 2 ‘inkoop’  
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PRIJZEN KWALIFICATIE  SCHOONHEIDSSPECIALIST MBO 25404 OF BRANCHEKWALIFICATIE  

Voor de informatie examens Taal en Rekenen verplicht voor MBO zie de brochure SLA Taal en Rekenen.  

Examenstructuur Schoonheidsspecialist 25404, niveau 3 

Toets-code Examenblok Toetsen 
Examenprijs per examen per deelnemer 
 
+ 15 euro voor digitale toets op afroep 

Toetsvorm, minimaal af te sluiten met 
cijfer 6 per toets 

          

3.14 Kosmetische 
hand-, nagel- 
en voetverzor-
ging 

Proeve kosmetische hand-, na-
gel- en voetverzorging 

€ 88,00 Proeve van bekwaamheid 

3.35 Lichaamsbe-
handeling 

integrale kennistoets Theorie 1 
lichaamsbehandeling 

€73,00+ 
€15,00  

theorietoets 

integrale kennistoets Theorie 2 
lichaamsbehandeling 

€73,00+ 
€15,00  

theorietoets 

Proeve Lichaamsbehandeling € 140,00 Proeve van bekwaamheid 

3.36 Gelaatsbehan-
deling 

integrale kennistoets Theorie 1 
gelaatsbehandeling 

€73,00+ 
€15,00  

theorietoets 

integrale kennistoets Theorie 2 
gelaatsbehandeling 

€73,00+ 
€15,00  

theorietoets 

Proeve Gelaatsbehandeling € 140,00 Proeve van bekwaamheid 

3.17 voorbereiden 
op onderne-
merschap 

Digitaal Portfolio-beoordeling 
voert een onderneming 

€ 165,00 
incl. toegang 
digitaal 
portfolio 
voor 1 jaar 

Portfolio-assessment met cgi                                                                                     

digitaal portfolio online 

 

  



 

Prijzen examinering toepassing 1 ‘uitbesteding’ en toepassing 2 ‘inkoop’  
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PRIJZEN KWALIFICATIE  ALLROUND SCHOONHEIDSSPECIALIST MBO 25403 OF BRANCHEKWALIFICATIE  

Voor de informatie examens Taal en Rekenen verplicht voor MBO zie de brochure SLA Taal en Rekenen.  

Examenstructuur Allround schoonheidsspecialist 25403, niveau 4 

Toetscode Examenblok Toetsen 
Examenprijs per examen per deelnemer 
 
+ 15 euro voor digitale toets op afroep 

Toetsvorm, mini-
maal af te sluiten 
met cijfer 6 per 
toets 

4.17 Voorbereiden op  
ondernemerschap 

Digitaal Portfolio-beoordeling voert 
een onderneming 

€ 165,00 incl. 
toegang digi-
taal portfolio 
voor 1 jaar 

Portfolio-as-
sessment met cgi 

  Digitaal portfolio 
online 

voorwaardelijk voor deelname aan de volgende onderdelen is diploma niveau 3 Schoonh. Sp. 

4.15 Additionele  
behandelingen 

integrale kennistoets Algemene The-
orie, natuurwetenschappen, additio-
nele behandelingen 

€75,00+ 
€15,00 

theorietoets 

  Proeve additionele behandeling €140,00 Proeve van be-
kwaamheid 

4.16 Specialisatie Acne integrale kennistoets Theorie Acne €75,00+ 
€15,00 

theorietoets 

  Proeve een acne behandeling uitvoe-
ren 

€ 140,00 Proeve van be-
kwaamheid 

4.22.1 Huidverbeterende  
massage 

integrale kennistoets theorie bind-
weefsel/pincements 

€75,00+ 
€15,00 

theorietoets 

  Proeve huidverbeterende massage 
met pincements en bindweefseltech-
nieken 

€ 140,00 Proeve van be-
kwaamheid 

4.26 Shiatsu integrale kennistoets theorie Shiatsu €75,00+ 
€15,00 

theorietoets 

  Proeve Shiatsu € 140,00 Proeve van be-
kwaamheid 
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PRIJZEN DIPLOMA SPECIALISATIES SCHOONHEIDSSPECIALIST 

Voor inschrijving van deze examens dient het basisdiploma schoonheidsspecialist te worden overlegd. 

Examenstructuur specialisaties schoonheidsspecialist 

Toetscode Examenblok Toetsen 

Examenprijs per examen per deelnemer 

 
+ 15 euro voor digitale toets op afroep 

Toetsvorm, mini-
maal af te sluiten 
met cijfer 6 per 
toets 

Voorwaardelijk voor deelname aan de volgende onderdelen is diploma niveau 3 Schoonheidsspecialist 

Diploma Acne 

4.21 Specialisatie Acne integrale kennistoets Theorie Acne €75,00+ €15,00 theorietoets 

  Proeve een acne behandeling uitvoeren € 140,00 Proeve van be-
kwaamheid 

Diploma Huidverbeterende massage 

4.22.1 Specialisatie Huidverbe-
terende massage 

integrale kennistoets theorie bindweef-
sel/pincements 

€75,00+ €15,00 theorietoets 

  Proeve huidverbeterende massage met 
pincements en bindweefseltechnieken 

€ 140,00 Proeve van be-
kwaamheid 

Diploma Elektrisch ontharen 

4.24 Specialisatie Elektrisch 
ontharen 

integrale kennistoets theorie elektrisch 
ontharen 

€75,00+ €15,00 theorietoets 

  Proeve elektrisch ontharen € 200,00 Proeve van be-
kwaamheid 

Diploma Camouflage 

4.25 Specialisatie Camouflage integrale kennistoets theorie camouflage €75,00+ €15,00 theorietoets 

  Proeve camouflage € 140,00 Proeve van be-
kwaamheid 

Diploma Shiatsu 

4.26 Specialisatie Shiatsu integrale kennistoets theorie Shiatsu €75,00+ €15,00 theorietoets 

  Proeve Shiatsu € 140,00 Proeve van be-
kwaamheid 

  



 

Prijzen examinering toepassing 1 ‘uitbesteding’ en toepassing 2 ‘inkoop’  
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PRIJZEN KAPPER –  ALLROUND KAPPER –SALONMANAGER 

Voor de informatie examens Taal en Rekenen verplicht voor MBO zie de brochure SLA Taal en Rekenen.  

Basisdeel Kapper 25400 

Toets
-code 

Naam toets Kerntaak Werkproces Beoorde-
lingsvorm 

Cijfers minimaal te behalen: 6 
+ 15 euro voor digitale toets op af-
roep 

2.8.1 Praktijktoets omvormen- watergol-
ven 

B1-K2 4. vormt tijdelijk om praktijktoets €95,00 

 

Cijfer pr. watergolven 

2.8.2 Praktijktoets omvormen- permanen-
ten  

B1-K2 5. wikkelt praktijktoets €95,00 

Cijfer pr. Permanenten -2 
Cijfer pr. Permanenten- 3 

2.9 Theorie knippen, snijden, omvor-
men, kleuren 

B1-K1 
B1-K2 

2. verzorgt haar en hoofd-
huid 
1.knipt coupe 
2.fohnt en stylt 
4. vormt tijdelijk om 
5. wikkelt  
6. brengt kleurproducten op 

theorietoets € 65,00 +15 

 

Cijfer th. kapper 

2.13 Praktijktoets vlechten B1-K2 3. Kapt lang haar praktijktoets €45,00 

 

Cijfer vlechten 

2.10 Portfolio assessment B1-K2 1.knipt coupe 
2.fohnt en stylt 
3. Kapt lang haar 
4. vormt tijdelijk om 
5. wikkelt  
6. brengt kleurproducten op 

Portfolio as-
sessment 

€ 165,00 

Inclusief kosten digitaal platform twv 
56 euro voor 1 jaar. 
 
Cijfer th. Portfolio 
 

2.11 Proeve van bekwaamheid dame B1-K1 
 
 

 
 

 
B1-K2 

1. maakt afspraak ontvangt 
klant en rondt behandeling 
af 
2. verzorgt haar en hoofd-
huid 
 
1.knipt coupe 
2.fohnt en stylt 
6. brengt kleurproducten op 
 

PvB €135,00 

(€50,00 herexamen) 
 

Cijfer knippen/ snijden 
Cijfer kleuren 
Cijfer Föhnen 
Cijfer behandeling voorbereiden en af-
ronden 
 

2.12  Proeve van bekwaamheid heer B1-K1 
 

 
B1-K2 

3. Geeft advies en bevordert 
verkoop 
 
1.knipt coupe 
2.fohnt en stylt 
 

PvB €115,00 
(€50,00 herexamen) 

 

Cijfer knippen/ snijden 
Cijfer föhnen 
Cijfer advies en verkoop 
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Profieldeel allround kapper-25399 

3.18.1 Kennistoets knippen/snijden 
 
 

B1-K2 
P2-K1- 

1.knipt coupe 
1. snijdt coupe 

Theorietoets €65,00 +15 

 

Cijfer th. Knippen/snijden 
 

3.18.2 Heer gedekt knippen/snijden/föh-
nen 
 

B1-K2 
P2-K1- 

1.knipt coupe 
2.fohnt en stylt 
1. snijdt coupe 
 

Praktijktoets €50,00 

 

Cijfer pr. Heer gedekt 
 
 

3.19.1 Kennistoets omvormen 
 

B1-K2 
 
 

P2-K1 

3. geeft advies en bevordert ver-
koop 
4. vormt tijdelijk om 
5. wikkelt  
 
2. permanent 

Theorietoets 
 

€65,00 +15 

 

Cijfer th. Omvormen 
 
 

3.19.2 Tijdelijk omvormen specialistische 
technieken watergolf 
 

B1-K2 
 

5. wikkelt 
4. vormt tijdelijk om 
 

Praktijktoets €95,00 

 
Cijfer pr. Watergolven – 3 
 
 

3.19.3 Blijvend omvormen permanenten B1-K2 
P2-K1 

5. wikkelt  
2. permanent 

Praktijktoets €95,00 

 
Cijfer pr. Permanenten-3 
 
 

3.25 Lang haar vlechten en opsteken 
 

B1-K2 3. kapt lang haar Praktijktoets €95,00 

 
Cijfer vlechten 
Cijfer opsteken 
(herexamen € 45,00) 

3.21 Kennistoets kleuren 
 

B1-K2 
P2-K1 

3. kleurt en ontkleurt 
6. brengt kleurproducten op 

Theorietoets €65,00 +15 
 

Cijfer th. Kleuren 
 

3.22 Portfoliobeoordeling; knippen, snij-
den, föhnen, omvormen, kleuren, 
lang haar, trends en ontwikkelingen 

B1-K2 
 
 
 
 
 
 

P2-K1 

1.knipt coupe 
2.fohnt en stylt 
3. Kapt lang haar 
4. vormt tijdelijk om 
5. wikkelt  
6. brengt kleurproducten op 
 
1.snijdt coupe 
3. kleurt en ontkleurt 

Portfolio-as-
sessment 

€ 165,00 

Inclusief kosten digitaal platform 
twv 56 euro voor 1 jaar. 
 
Cijfer portfolio-assessment 
 
 

3.23 Proeve kapper dame 
 

B1-K1 
 
 
 
 

 
B1-K2 

 
 
 

P2-K1 
 

1. maakt afspraak ontvangt klant 
en rondt behandeling af 
2. verzorgt haar en hoofdhuid 
 
1.knipt coupe 
2.fohnt en stylt 
6. brengt kleurproducten op 
 
1.snijdt coupe 
3. kleurt en ontkleurt 

PvB €135,00 

(€50,00 herexamen) 

 
Cijfer proeve van bekwaamheid 
dame-3 
 
Cijfer kleuren 
Cijfer knippen/ snijden 
Cijfer föhnen/ stylen 
Cijfer behandeling voorbereiden en 
afronden 
 

3.24 Proeve kapper heer 
 

B1-K1 
 
 

B1-K2 
 

 
P2-K1 

 

3. Geeft advies en bevordert ver-
koop 
 
1.knipt coupe 
2.fohnt en stylt 
 
1.snijdt coupe 

PvB €115,00 

(€50,00 herexamen) 

 
Cijfer proeve van bekwaamheid 
heer-3 
 
Cijfer knippen/ snijden 
Cijfer föhnen/ stylen 
Cijfer advies en verkoop 
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Profieldeel Salonmanager (opvolgend profieldeel allround kapper)-25401 

4.6 Vaktechnische trainingen P3-K2 5. ontwikkelt training en be-
geleidt op vaktechnisch ge-
bied 

Praktijk-op-
dracht 

Cijfer beoordeling training 

4.9 Haarmodelijn P3-K2 4.vertaalt trends naar een ei-
gen haarmodelijn 

Portfolio-as-
sessment 

Cijfer haarmodelijn 

4.7 Didactiek P3-K2 5.ontwikkelt training en be-
geleidt op vaktechnisch ge-
bied 

theorie €75,00 digitale toets +15 

 
Cijfer theorie didactiek 

4.8 Ondernemersvaardigheden P3-K2 1.bereidt zich voor op de 
start van het bedrijf 
2.bereidt zich voor op de be-
drijfsvoering 
3.bereidt zich voor op de 
promotie van een bedrijf 

Portfolio-as-
sessment 

€ 165,00 

Inclusief kosten digitaal platform twv 
56 euro voor 1 jaar. 
 
Cijfer portfolio-assessment onderne-
mersvaardigheden 

 

PRIJZEN BRANCHEDIPLOMA VISAGIE/ MBO KEUZEVAK 

 

Examenstructuur Visagie  

Toetscode Examenblok Theorie of Praktijk Examenprijs per exa-
men per deelnemer 
+ 15 euro voor digitale 
toets op afroep 

Examensoort Kortingen 

           

7.1 Blok Theorie-
toets 

Theorie 40 mc 
vragen 

€70,00 + €15,00 Handelingsge-
richte casus 

Locatie onderwijs-
instelling: €10,00 

7.2 blok         
Proeve van 
Bekwaamheid 

Praktijktoets € 130,00 Proeve van Be-
kwaamheid 

Locatie onderwijs-
instelling minimaal 
14 deelnemers.  
 
100,00 euro korting 
per 14 deelnemers 
 
Inzet schoolasses-
sor: 
100,00 euro korting 
per 14 deelnemers 

7.3 Digitaal blok 
portfolio 

Portfolio-as-
sessment 
Digitaal Portfolio 

€ 165,00 

Inclusief kosten digitaal 
platform twv 56 euro voor 1 
jaar. 

 

Criteriumgericht 
interview 
Online digitaal 
portfolio 

Locatie onderwijs-
instelling minimaal 
8 deelnemers.  
 
50,00 euro korting 
per 8 deelnemers 
 
Inzet schoolasses-
sor: 
50,00 euro korting 
per 8 deelnemers 
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PRIJZEN VAKDIPLOMA NAGELSTYLING/ MBO KEUZEVAK 

 

Examenstructuur Nagelstyling  

Volgnr. Code Naam toets Aantal toetsen en 
toetsvorm 

Examenprijs per exa-
men per deelnemer 
+ 15 euro voor digi-
tale toets op afroep 

Kortingen 

         

0.1 Theorieonderdeel all-
round nagelstylist; Anato-
mie, pathologie, theorie 
van de praktijk, hygiëne, 
arbo en milieu 

1 theorietoets € 70,00 + €15,00 Locatie onderwijsinstelling: 
€10,00 

0.21 Proeve van Bekwaamheid 
allround nagelstylist; 
acryl- en gelsysteem 

1 praktijktoets € 135,00 Locatie onderwijsinstelling mi-
nimaal 14 deelnemers.  
 
100,00 euro korting per 14 
deelnemers 
 
Inzet schoolassessor: 
100,00 euro korting per 14 
deelnemers 

3.14 Proeve van Bekwaamheid 
Kosmetische Hand-, Na-
gel- en Voetverzorging 

1 praktijktoets € 85,00 Locatie onderwijsinstelling mi-
nimaal 14 deelnemers.  
 
100,00 euro korting per 14 
deelnemers 
 
Inzet schoolassessor: 
100,00 euro korting per 14 
deelnemers 

 

PRIJZEN VAKDIPLOMA FOTOGRAFIE  

 

Examenstructuur fotografie 

Volgnr. Code Naam toets Aantal toetsen en toets-
vorm 

Examenprijs per examen per deelnemer 
+ 15 euro voor digitale toets op afroep 

        

8.1.2 Theorie cameratech-
nieken 

1 theorietoets € 60,00 + €15,00 

8.2.2 Portfolio assessment 
fotografie opdrachten  

1 criteriumgericht inter-
view van portfolio op-
drachten 

€ 165,00 

Inclusief kosten digitaal platform twv 56 euro voor 1 jaar. 
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PRIJZEN VAKDIPLOMA GRIME/ ALLROUND GRIMEUR 25402 

Voor de informatie examens Taal en Rekenen verplicht voor MBO zie de brochure SLA Taal en Rekenen.  

Examenstructuur basisgrime 

Volgnr. Code Naam toets Aantal toetsen en 
toetsvorm 

Examenprijs per examen per 
deelnemer 
+ 15 euro voor digitale toets 
op afroep 

        

6.1 Theorie grime 1 theorietoets € 60,00 + €15,00 

6.2 Praktijktoets fantasiegrime en ouder maken  1 praktijktoets € 135,00 
 
(€62,00 per onderdeel) 

 

Examenstructuur Allround Grimeur 
Voorwaardelijk aan deelname examens is het diploma kapper niveau 3 en het branchediploma visagie en het vakdiploma 
grime 

4.4 Proeve van bekwaamheid allround grime  1 proeve van be-
kwaamheid 

€ 135,00 
 
 

4.3.1 Voorbereiden op het zelfstandig ondernemer-
schap 

Portfolio-as-
sessment en criteri-
umgericht inter-
view 

€ 165,00 

Inclusief kosten digitaal platform 
twv 56 euro voor 1 jaar. 

 

4.5.3 Portfolio assessment allround grime opdrachten Portfolio-as-
sessment en criteri-
umgericht inter-
view 

 

PRIJZEN VAKDIPLOMA PARFUMERIE 

 

Examenstructuur parfumerie 

Volgnr. Code Naam toets Aantal toetsen en toetsvorm Examenprijs per examen per deelne-
mer 
+ 15 euro voor digitale toets op af-
roep 

3.62 Theorie parfumerie  1 theorietoets € 65,00 + €15,00 

 

 

PRIJZEN BRANCHEDIPLOMA GEWICHTSCONSULENT 
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Examenstructuur gewichtsconsulent 

Volgnr. 
Code 

Naam toets Aantal toetsen en 
toetsvorm 

Examenprijs per examen per deelnemer 
+ 15 euro voor digitale toets op afroep 

1.1 Theorie gewichtsconsulent alle 
kerntaken 

1 theorietoets € 70,00 + €15,00 

1.2 Portfolio assessment opdrach-
ten alle kerntaken  

1 criteriumgericht 
interview van port-
folio eisen 

€ 181,00 voor 45 minuten 
(inclusief €56,00 voor 1 jaar toegang digitaal portfolio) 
 
Herexamen:  
€ 42,50 per 15 minuten 
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EXAMENREGLEMENT  

Reglement voor het afnemen van examens ter verkrijging van de diploma’s en certificeerbare eenheden volgens de aangegeven 

examenstructuren. Voor de periode tot 1 augustus 2019. 

ARTIKEL 1.   BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN  

1.1. TCI Stichting Toets Centrum Intereducatief 

1.2. De directie De directie benoemd door het bestuur van de Stichting.  

1.3. De assessor Degene die door TCI is erkend en geregistreerd voor het te examineren vakgebied om 
de beoordelingen uit te voeren. 

1.4. De schoolassessor Een docent van een onderwijsinstelling die door TCI is erkend en geregistreerd voor 
het te examineren vakgebied om de beoordelingen uit te voeren. 

1.5. De (sessie)voorzitter De sessievoorzitter van een examencommissie die als taak heeft de leiding van de uit-
voering van het examen te organiseren.  

1.6. De examendeelnemer De examinandus die ter deelneming aan het examen is ingeschreven in de administra-
tie van TCI. 

1.7. De surveillant Degene die tijdens een theorie-examen toezicht te houden op de goede gang van za-
ken.  

1.8. De kwaliteitsfunctionaris Degene die tot taak heeft ad random op ieder ogenblik na te gaan of de in het hand-
boek en in dit examenreglement vastgelegde procedures op de juiste wijze worden 
uitgevoerd en daarvan steeds proces-verbaal op te maken.  

1.9. Het examen Een toets onderdeel van de kwalificatie zoals vermeld in de examenstructuur (toets-
plan)  

1.10 Een bewijs van bekwaam-
heid 

Een bewijs dat de examendeelnemer voor een exameneenheid is geslaagd volgens de 
examenstructuur (toetsplan) 

1.11 Het MBO diploma Het betreffende diploma dat aan de examendeelnemer, die alle examens in de exa-
menstructuur (het toetsplan) genoemde toetsen is geslaagd en heeft voldaan aan alle 
eisen die aan het MBO diploma worden gesteld, door de onderwijsinstelling wordt 
uitgereikt. 

1.12 Het vakdiploma Het betreffende diploma dat aan de examendeelnemer, die alle examens in de exa-
menstructuur (het toetsplan) genoemde toetsen is geslaagd, door TCI wordt uitge-
reikt. 

1.13 Het branchediploma Het betreffende diploma dat aan de examendeelnemer, die voor alle examens in de 
examenstructuur (het toetsplan) is geslaagd, door TCI wordt uitgereikt volgens format 
van de betreffende branche. 

1.14. Het protocol Het verslag van het mondeling/ praktisch examen waaruit het verloop van de exa-
menprestatie blijkt. 

1.15. Het proces verbaal Het verslag van procedures die met het examen te maken hebben e.e.a. in de ruimste 
zin van het woord. 

1.16 De examencommissie De commissie die examens en examenprocedures vaststelt volgens het handboek exa-
mens van TCI 
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ARTIKEL 2.   DE ORGANISATIE  

2.1. Het stichtingsbestuur beslist over het beleid van de exameninstelling.  

2.2. De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het examenbureau.  

2.3. Het secretariaat ondersteunt alle processen.   

2.4 De betreffende examencommissie stelt de examentoetsen vast en beslist over examineringsprocessen volgens het 
handboek examens. 

ARTIKEL 3.   BEOORDELING EXAMENS   

3.1 De dagcommissie praktijkexamens is belast met het uitvoeren van praktische examens en bestaat uit maximaal twee 
assessoren en een voorzitter.   

3.2 De beoordeling van praktijkexamens geschiedt door maximaal twee assessoren.  

3.3 Voor iedere examendag kunnen andere assessoren en voorzitters worden aangesteld.  

3.4 Minstens één assessor van een praktijkexamen is een door TCI afgevaardigde branche-assessor. 

3.5 De leden van de onder 3.2 genoemde assessoren dienen volledig te beantwoorden aan het profiel zoals beschreven 
in branchekwalificatiedossier en de bijbehorende beoordelingsrichtlijnen en bij TCI in het register te zijn geregi-
streerd en erkend.  

3.6 De examencommissie bestaat uit leden zoals vernoemd in het handboek examens. De examencommissie stelt alle 
exameneisen, normen en toetsopgaven voor alle examens vast.  

3.7 De toetsconstructeur voor de theorie-examens is belast met het samenstellen van de theorie- opgaven en de beoor-
delingsnorm van de theorie-examens. 

3.8 Stichting TCI staat onder toezicht door de onderwijsinspectie voor examinering MBO- diploma’s en onder toezicht 
van een certificerende autoriteit zoals de Examenkamer voor examinering branchediploma’s. 

ARTIKEL 4.   AFNAME EXAMENS 

4.1 Examendata worden tenminste één schooljaar vooraf gepubliceerd op de website van TCI. Schriftelijke examens 
zijn minimaal 4 keer per schooljaar, proeven van bekwaamheid zijn gedurende minimaal 4 examenperioden per 
schooljaar en digitale examens zijn op afroep.  

Met de onderwijsinstellingen worden afspraken gemaakt over de werkwijze examinering: Exameninschrijving – Exa-
menoproep – Examenafname – Examenuitslag, vastgelegd in het contract.  

4.2 De examendeelnemer is verantwoordelijk voor de keuze van het model dat door deze examendeelnemer wordt 
meegenomen naar het examen. Indien dit model niet voldoet aan de in de exameninstructies gestelde voorwaar-
den, wordt de examendeelnemer die het model heeft meegebracht van deelname aan het examen uitgesloten en 
heeft deze examendeelnemer geen recht op restitutie van het examengeld.  

4.3 De examendeelnemer is verantwoordelijk voor het model waarop het examen wordt uitgevoerd, dit geldt eveneens 
voor het eventueel toebrengen van letsel of ongemak aan het model. TCI draagt in deze geen enkele aansprakelijk-
heid.  

4.4 De examens zijn niet openbaar. Een verzoek tot het bijwonen van het examen door anderen dan een examendeel-
nemer of aanwezigen in functie, dient schriftelijk te worden ingediend bij de directie van TCI, waarna de directie 
besluit neemt en dit gemotiveerd aan de verzoeker mededeelt.  

4.5 De examens staan onder toezicht van de assessor en of de voorzitter van de examensessie. De examens worden 
afgenomen op een door TCI te bepalen plaats of plaatsen.  

4.6 De examens worden afgenomen, in de perioden zoals gepubliceerd op de website van TCI of anders besloten in 
overeenstemming met de onderwijsinstelling. Indien de examenafname op een centrale locatie van TCI geschiedt, 
zullen de examendeelnemers gedurende de gehele examenperiode kunnen worden ingepland. Hierbij is het niet 
mogelijk om examendagen en examentijden te reserveren of anderszins voorkeuren aan te geven. 
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4.7 Tijdens de examens mogen door de deelnemers en modellen geen beeld- en geluidopnamen worden gemaakt.  

Deelnemers kunnen worden uitgesloten van examens en examenresultaten worden ongeldig verklaard. 

 

 

ARTIKEL 5.   TOELATINGSVOORWAARDEN 

5.1 Tot de examens kan een ieder worden toegelaten die ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling die een over-
eenkomst examinering met TCI heeft, en waarvan de onderwijsinstelling de examendeelnemer voor het betref-
fende examen bij TCI heeft aangemeld. 

Een deelnemer mag niet eerder het betreffende examen afleggen indien de onderwijsinstelling daartoe toestem-
ming heeft gegeven.  

5.2 Tot de examens van vervolgopleidingen of opleidingen niveau 4 gelijkluidende kwalificaties kunnen alleen deelne-
mers worden toegelaten die hebben voldaan aan de diploma-eisen basisdiploma’s of niveau 3 diploma’s zoals ver-
meld op de examenstructuren (examenplan), zo nodig ook door de branche erkende basisdiploma’s.  

5.3  Kandidaten die drie achtereenvolgende malen zijn afgewezen voor een schriftelijk theorie- examen kunnen een 
mondeling theorie-examen aanvragen. Dit verzoek dient bij inschrijving voor een theorie-examen schriftelijk met 
een motivatie bij TCI te worden ingediend. De mondelinge theorie-examens worden afgenomen op een door de 
directie van TCI te bepalen plaats en tijdstip. 

Indien er een bewijsstuk voor een aantoonbaar leer- of leesprobleem wordt overlegd mag direct een mondeling 
examen worden aangevraagd. 

De kosten voor mondelinge examens zijn het dubbele tarief van schriftelijke examens. 

5.4 Indien een inschrijfformulier voor een examen later door TCI is ontvangen dan de aangegeven sluitingsdatum is 
deelname aan het examen uitgesloten.  

5.5  Indien een examendeelnemer achterstallige betalingen heeft kan TCI besluiten de examendeelnemer uit te sluiten 
van het examen, danwel de behaalde examenresultaten, certificeringen en diplomeringen niet te overhandigen tot-
dat de achterstallige betalingen zijn voldaan.   

ARTIKEL 6.   THEORIE-EXAMENS EN PRAKTIJKEXAMENS 

6.1 De theorie-examens worden schriftelijk volgens de meerkeuzevragen of andere geobjectiveerde methode afgeno-
men met uitzondering van het bepaalde in artikel 5.3. 

De inhoud van de examens wordt beschreven in de toetstermen, gepubliceerd op de website van TCI.  

6.2 De schriftelijke theorie-examens duren 60 minuten, de digitale theorie-examens duren 45 minuten.  

6.3 Kandidaten kunnen tot 30 minuten na het begintijdstip van het theorie-examen tot het examen worden toegelaten 
Het is gedurende de examentijd de examendeelnemer toegestaan het examenlokaal te verlaten zodra zij klaar is op 
door (sessie)voorzitter te bepalen tijdstippen, doch niet eerder dan 30 minuten na het begintijdstip van het exa-
men. Daarbuiten is het de examendeelnemer niet toegestaan het examenlokaal te verlaten.  

6.4 De mondelinge theorie-examens duren 20 minuten. 

 

6.5 Voor de praktische examens dient de examendeelnemer 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Later dan 15 
minuten voor aanvangstijd van het examen worden de kandidaten uitgesloten van het examen.   

De inhoud, verloop en beoordeling van de praktische examens wordt beschreven in de ‘exameninstructies proeve… 
…’, gepubliceerd op de website van TCI. 
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6.6 Te laat gekomen examenkandidaten kunnen niet worden toegelaten tot het examen. Na de sluitingsdatum van de 
exameninschrijving kunnen examens niet meer worden geannuleerd. Bij niet aanwezigheid of niet uitvoeren van de 
examenopdrachten wordt dit aangemerkt als ‘geen cijfer’.  

Geen van deze situaties geven recht op restitutie van het examengeld. 

6.7 Prijzen van examens zijn afhankelijk van de afspraken werkwijze die de onderwijsinstelling met TCI maakt. Examen-
prijzen zijn opvraagbaar bij TCI of de onderwijsinstelling.  

ARTIKEL 7.   VERLOOP VAN DE EXAMENS 

7.1 De examendeelnemer moet zich bij ieder examen legitimeren met een officieel legitimatiedocument. 

7.2 Bij praktische examens dienen de modellen een eigen risicoformulier te ondertekenen. Minderjarige examenmo-
dellen dienen toestemming te overhandigen van ouder of voogd.  

7.3 Door de voorzitter wordt proces verbaal opgemaakt waarin bijzonderheden met betrekking tot de examens worden 
vermeld.  

7.4 De deelnemers zijn gehouden aanwijzingen van de voorzitter, de assessoren of surveillanten op te volgen.  

7.5 De voorzitter en assessor heeft het recht een examendeelnemer van verdere deelneming aan een examen uit te 
sluiten en terstond te doen verwijderen, indien deze zich heeft schuldig gemaakt aan overtreding van dit reglement 
dan wel op andere wijze zich gedraagt in strijd met de gegeven aanwijzingen. Wordt een examendeelnemer van 
verdere deelneming aan het examen uitgesloten of trekt hij zich terug tijdens het examen, dan wordt hij geacht niet 
aan het examen te hebben deelgenomen. De examendeelnemer kan daarbij geen recht op teruggave van het exa-
mengeld doen gelden.  

7.6 Met betrekking tot de theorie-examens geldt: mededelingen ten aanzien van de examenopgaven worden door of 
namens de voorzitter gedaan. Dit geschiedt aan alle deelnemers. Tijdens het uitwerken van de opgaven wordt door 
alle aanwezigen de nodige stilte betracht. 

7.7 Met betrekking tot een mondeling theorie-examen geldt: tijdens het mondeling examen wordt een examendeelne-
mer door twee assessoren getoetst. Van het examen van elke examendeelnemer wordt een schriftelijk protocol  
gemaakt waaruit het verloop van het examen blijkt.  

7.8 Met betrekking tot de praktijkexamens geldt: Mededelingen ten aanzien van de examenopdrachten worden door 
de dagcommissie gedaan. Dit geschiedt aan alle deelnemers. De uitgevoerde praktijkopdrachten worden door twee 
onafhankelijk van elkaar beoordeeld. De inhoud, verloop en beoordeling van de praktische examens wordt beschre-
ven in de ‘exameninstructies proeve… …’, gepubliceerd op de website van TCI. 

7.9 Examenafnamen, examenorganisaties en examenlocaties dienen te voldoen zoals is beschreven in de draaiboeken 
afname examens theorie en praktijk zoals deze zijn opgenomen in de overeenkomst examinering in de gecontrac-
teerde afspraken met onderwijsinstellingen. 
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ARTIKEL 8.   BEOORDELING 

8.1 De eindbeoordeling van een examen wordt uitgedrukt in gehele getallen van 1 t/m 10. De waardering van deze ge-
tallen is als volgt:  

10 = uitmuntend,                        5 = bijna voldoende (onvoldoende), 

9  = zeer goed,                         4 = onvoldoende, 

8  = goed,                              3 = zeer onvoldoende (bodemcijfer praktijktoetsing), 

7  = ruim voldoende,                    2 = slecht, 

6  = voldoende.                         1 = zeer slecht.  

Indien examencijfers dienen te worden afgerond, wordt het getal indien de eerste cijfer achter de komma een 4 of 
lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond. 

8.2 Met betrekking tot de theorie-examens geldt: de examencommissie stelt voorafgaand aan het examen de juiste 
antwoorden en normering voorlopig vast. De examencommissie heeft de bevoegdheid na analyse van de uitslag 
van het examen de normering en de juiste antwoorden definitief vast te stellen.  

8.3 Met betrekking tot het mondeling theorie-examen geldt: op basis van het protocol geven de examinatoren onaf-
hankelijk van elkaar hun beoordeling uitgedrukt in een geheel cijfer van 1 t/m 10. Het protocol wordt door de exa-
minatoren getekend. Wanneer de twee toegekende eindbeoordelingen niet meer dan 1.0 punt wordt het hoogste 
eindcijfer van de beide beoordelingen vastgesteld.  

8.4 Met betrekking tot digitale examens geldt: de examencommissie heeft voorafgaand aan het examen de definitieve 
normering vastgesteld. De examenuitslag is na afname direct beschikbaar. De uitslag is vooraf definitief vastgesteld.  

8.5 Met betrekking tot de praktijkexamens geldt: de dagcommissie praktijkexamens legt de beoordelingsnormen schrif-
telijk vast. Per examendeelnemer wordt een beoordelingsoverzicht opgesteld waarop assessoren ieder onafhanke-
lijk hun beoordeling van de verschillende aspecten uitdrukken aan de hand van de verstrekte beoordelingsnormen. 
Op basis van de beoordelingsoverzichten geven de assessoren ieder afzonderlijk hun beoordeling uitgedrukt in een 
cijfer. Wanneer de toegekende beoordelingen van beide assessoren niet meer dan 1.0- punt uit elkaar liggen wordt 
het hoogste eindcijfer vastgesteld.  

8.6 Alleen indien een examendeelnemer voor een praktijkexamen een onvoldoende cijfer heeft gescoord, is het moge-
lijk een protocol van het afgelegde praktijkexamen op te vragen. Hierbij wordt een samenvatting van de beoorde-
ling van de assessoren gegeven per beoordelingsitem met de beoordeling zwak, matig of sterk of onvoldoende, vol-
doende, goed. Vervolgens zijn er mogelijke gedragingen beschreven die leiden tot het eindresultaat. 

Een protocol kan tot 6 weken na de examendatum worden aangevraagd.  

ARTIKEL 9.   SLAGINGSNORMEN, UITSLAG EN DIPLOMATOEKENNING 

9.1 Een examendeelnemer is voor een praktijktoets en of theorietoets geslaagd wanneer hiervoor tenminste het cijfer 
6 (zes) is behaald of anders vermeld in het toetsplan.  

9.2 Een examendeelnemer kan voor een onderdeel van het praktijkexamen een herexamen zoals beschreven in de in-
structies van de proeve. Dit onderdeel moet binnen één schooljaar positief worden afgesloten. Na één schooljaar 
zijn de behaalde onderdelen van het praktijkexamen niet meer geldig en moet opnieuw examen worden afgelegd.  

9.3 Een examendeelnemer die niet aan de bovenvermelde slagingsnorm voor een examen voldoet, is afgewezen.  

9.4 De uitslag van de examens wordt binnen twee tot zes weken na afloop van het examen schriftelijk aan de school en 
aan de examendeelnemer bekend gemaakt bij werkwijze complete pakket. 

9.5 Een examendeelnemer die voldoet aan de slagingsnorm van het examenblok behorende examens ontvangt vanuit 
TCI een bewijs van bekwaamheid.  
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9.6 Een examendeelnemer die geslaagd is voor alle examenblokken die leiden tot een kwalificatie ontvangt vanuit TCI 
het vakbekwaamheidsdiploma of branchediploma van die kwalificatie of een MBO diploma van de onderwijsinstel-
ling als aan alle eisen is voldaan, zoals studiebegeleidingsuren en de beroepspraktijkvorming de eisen taal en reke-
nen.  

9.7 De berekening van het examenonderdeel gelijk aan de kerntaak van een MBO kwalificatie krijgt de waardering van 
1 eindcijfer. Dit eindcijfer wordt berekend door het gemiddelde van de theorie examens voor 30 % en het gemid-
delde van de praktische examens voor 70 % te laten meewegen in het eindresultaat per kerntaak van de examen-
toetsen die horen bij de betreffende kerntaak.  

9.8 De lay-out van branchediploma’s voldoen aan de eisen die de branches daaraan stellen. De lay-out van MBO di-
ploma’s voldaan aan de eisen die de wet daaraan stelt. Branchediploma’s van het domein Voetzorg worden ver-
zorgd onder verantwoordelijkheid van stichting BRAVO.  

9.9  De diplomatoekenningen worden verstrekt door de examencommissie zoals weergegeven in de examenstructuren. 

Waarbij voor de afgifte van MBO diploma’s de verplichtingen gelden: wettelijk voorgeschreven studiebelastings-
uren, beroepspraktijkvorming, taal- en rekeneisen. 

 

9.10 De examendeelnemer is ervan op de hoogte en gaat akkoord dat het branchediploma pedicure, medisch pedicure 
vanaf 1 januari 2018 en de branchecertificaten medisch pedicure sport vanaf 1 april 2018 van de stichting branche-
diplomering voetzorg (BRAVO)hun geldigheid hebben wanneer deze diploma’s en certificaten zijn geregistreerd in 
het daartoe ingerichte Bravo diplomaregister https://www.diplomaregisterbravo.nl. Hiertoe worden de daarvoor 
noodzakelijke gegevens van de deelnemer, waaronder diens (meisjes) achternaam, voorletters, geboortedatum en 
geboorteplaats verstrekt aan de stichting Examenkamer die namens BRAVO, de verwerking ter hand neemt.  
 

9.11 De cijfers voor de centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal worden gemiddeld met het instellingscijfer Ne-
derlandse taal (gemiddelde cijfer van schrijven, spreken en gesprekken voeren). Voorgaande cijferberekening geldt 
ook voor Engelse taal. Voor rekenen is het behaalde cijfer op het rekenexamen ook het eindcijfer. 

ARTIKEL 10.  VRIJSTELLINGEN 

10.1 Een examendeelnemer die voor het praktijkexamen een onderdeel kan herkansen heeft bij een volgend examen 
vrijstelling voor de vakken waarvoor hij/zij tenminste het cijfer 6 (zes) heeft behaald. Deze cijfers blijven één school-
jaar geldig.  

10.2 De onder artikel 10.1 behaalde vrijstellingen hebben een geldigheidstermijn van één schooljaar, ingaande de eerste 
van de maand volgend op de maand waarin de vrijstelling is behaald en eindigend een jaar later op de eerste van 
diezelfde maand.  

10.3 Indien de geldigheidstermijn van de in dit artikel genoemde vrijstellingen is verlopen voordat het examen is be-
haald, dient de examendeelnemer het desbetreffende examen in zijn geheel opnieuw af te leggen.  

10.4 Indien een examendeelnemer een herexamen aflegt voor bepaalde examenonderdelen, zijn de op dat herexamen 
behaalde cijfers bindend en komen de eerder behaalde cijfers voor die examenonderdelen te vervallen.  

10.5 Vrijstellingen voor examens op basis van eerder behaalde diploma’s of certificaten kunnen door de examencommis-
sie van TCI worden verleend.  

10.6 Een verzoek tot vrijstelling moet bij inschrijving van de opleiding of voor een examen worden ingediend. De kosten 
voor de aanvraag van een vrijstelling is €25,00 plus €16,00 voor de cijferregistratie per verleende vrijstelling per 
examen. 

10.7 Voor vrijstelling van generieke examenonderdelen Nederlands, Engels en rekenen gelden aanvullende voorwaarden 
die in het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB vastgelegd zijn. De examencommissie hanteert 
hierin de meest recent verschenen versie. 

 

https://www.diplomaregisterbravo.nl/
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ARTIKEL 11.  BEWAREN EXAMENOPGAVEN EN GEHEIMHOUDING 

11.1 Stichting TCI bewaart de examenbescheiden gedurende twaalf maanden na afloop van het betreffende examen. 
Examenopgaven, beoordelingsnormen, persoonsgegevens van de deelnemers, behaalde cijfers en de uitslag van 
het examen worden bewaard in het archief van de TCI gedurende tenminste 5 jaar.  

11.2 Alle examenbescheiden blijven eigendom van TCI. Een examendeelnemer heeft inzagerecht en kan binnen 6 weken 
na afname van het examen een afspraak maken om de examenstukken in te zien op locatie van TCI. Uitgesloten van 
inzage zijn examenbescheiden waar informatie over derden op beschreven staat. Voor de centraal ontwikkelde exa-
mens (COE) gelden uitzonderlijke inzageregels. Deze zijn terug te vinden op www.examenbladMBO.nl.  

11.3 Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit examenreglement en daarbij de beschikking krijgt over gegevens 
waarvan hij het vertrouwelijke kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, 
beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheim-
houding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak 
bij de uitvoering van dit examenreglement noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. Hij/zij dient daartoe een ge-
heimhoudingsverklaring te ondertekenen. 

 

ARTIKEL 12.  AANGEPASTE EXAMENS BIJ SPECIFIEKE LEERPROBLEMEN OF LICHAMELIJKE PROBLEMEN 

12.1 Voor de examentoetsen van deelnemers kan rekening worden gehouden met hun specifieke (leer)problemen zon-
der dat aan het niveau van de eisen afbreuk wordt gedaan (hierbij valt te denken aan meer examentijd, het toe-
staan van het gebruik van een taalwoordenboek, het aanvragen van een mondeling examen, het vergroten van een 
examen van A4 naar A3 formaat e.d.). Examendeelnemers dienen hiervoor schriftelijk en gemotiveerd een verzoek 
te richten tot de examencommissie.  

ARTIKEL 13.  INFORMATIEVOORZIENING 

13.1 De examendeelnemer kan via de website van TCI verschillende documenten downloaden, door zich aan te melden 
via de procedure op de website.  

Beschikbare documenten zijn;  

 Examenreglement,  

 Exameneisen, servicedocumenten  

 Toetstermen/instructies proeven van bekwaamheid  

 Voorbeeld examens,  

 Voorbeeld examenformulieren, 

 Klachtenprocedure,  

 Beroepsprocedure.   

www.tci-examens.nl  

13.2 Vier weken voor aanvang van de examens ontvangt de examendeelnemer de examenoproep met daarop de exa-
mentijd, examenlocatie en examenonderdeel.  

13.3 Uiterlijk twee tot zes weken na afname van de examens ontvangt de examendeelnemer de examenuitslagen. 

13.4 Publicaties op de website van TCI zijn altijd onder voorbehoud. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleed.  

Na afname van de schriftelijke theorie- examens worden de voorlopige antwoorden op de website van TCI gepubli-
ceerd binnen 5 werkdagen.   

Na 2 weken worden op de website van TCI de definitieve antwoorden gepubliceerd. 

http://www.examenbladmbo.nl/
http://www.tci-examens.nl/
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13.5 Na afname van ieder examen, wordt aan de examenkandidaten een formulier tevredenheidsonderzoek aangebo-
den.  

ARTIKEL 14.  ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 

14.1 Bij onvoorziene omstandigheden die niet in dit reglement zijn opgenomen beslist de betreffende examencommissie 
van TCI. 

 

Dit reglement treedt in werking op 1 september 2018 en is geldig tot 1 september 2019.  

Hiermee vervallen alle voorgaande examenreglementen. 
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REGLEMENT VERWERKING PERSOONSGEGEVENS, VERWERKERSOVEREENKOMST 

De verantwoordelijke is de onderwijsinstelling, als ondertekenaar en geadresseerde van de overeenkomst ‘examinering schooljaar 

2018-2019) 

De verwerker is  

Stichting Toets Centrum Intereducatief, statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de Dorpsstraat 47, 4145 KB te Schoon-

rewoerd, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur mevrouw E. Kieboom, hierna te noemen “verwerker”; 

Hierna ook gezamenlijk te noemen “partijen”.  

NEMEN IN AANMERKING DAT: 

A Partijen op datum ondertekening overeenkomst examens een overeenkomst tot samenwerking (bijlage 1) zijn aangegaan, 

hierna te noemen de “Onderliggende Overeenkomst”. Deze Onderlinge Overeenkomst verwerking van persoonsgegevens in 

de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en Algemene Verordening Gegevens-bescherming (EU) 2016/679 

(AVG) met zich meebrengt, waaruit blijkt dat verwerker in opdracht van verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. 

B Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan door verantwoordelijke vastgesteld, waaronder 

in ieder geval: examenovereenkomst vastleggen, verantwoording of verstrekking aan inspectie c.q. brancheorganisatie, on-

derzoek, vastleggen, ordenen, opslaan, bijwerken of wijzigen van examendossier betrokkenen ten behoeve van examinering 

betrokkenen, oproepen en correspondentie met betrokkenen voor examinering, certificeren/diplomeren, bewaring uitsla-

gen/diploma’s betrokkenen en verstrekken (diploma-) gegevens aan/van betrokkenen. 

C De onderwijsinstelling in het kader van deze verwerkersovereenkomst fungeert als verantwoordelijke en Stichting TCI als 

verwerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en conform Algemene Verordening Gegevens-bescherming 

(EU) 2016/679.   

D De gegevens die door verantwoordelijke aan verwerker worden verstrekt in het kader van de Onderliggende Overeenkomst 

privacygevoelig zijn en zowel verantwoordelijke als verwerker groot belang hechten aan het beschermen van de privacy van 

Betrokkenen bij die Onderliggende Overeenkomst.  

E Partijen nadere afspraken omtrent de verwerking van persoonsgegevens door verwerker ten behoeve van verantwoordelijke 

op grond van artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens en AVG wensen vast te leggen in deze verwerkersovereenkomst. 

F  Deze verwerkersovereenkomst integraal onderdeel uitmaakt van de tussen partijen gesloten Onderliggende Overeenkomst. 

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 
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Artikel 1 Definities 

In deze verwerkersovereenkomst worden de navolgende begrippen gebruikt, overeenkomstig de betekenis die daaraan in de Wet 

bescherming persoonsgegevens is toegekend of daaruit volgt: 

1.1 “Persoonsgegeven”: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon in de zin van 

artikel 4 sub 1 AVG. 

1.2 “Betrokkene”: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft en wordt verwerkt.  

1.3 “Verwerken”: elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval 

het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door 

middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in ver-

band brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. 

1.4 “Doel”: de noodzaak tot verwerken van persoonsgegevens.  

1.5 “Verantwoordelijke”: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of teza-

men met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. 

1.6 “Verwerker”: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks 

gezag te zijn onderworpen; 

1.7 “Derde”: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker, of enig persoon die onder rechtstreeks 

gezag van de verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken. 

1.8 “AVG”: Algemene Verordening Gegevens-bescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 

april 2016 over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over 

het vrije verkeer van die gegevens (en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG). 

1.9 “Sub-verwerker”: iedere niet-ondergeschikte derde partij, niet zijnde Personeel, die door de Verwerker is ingeschakeld 

bij de verwerking van persoonsgegevens 

1.10 “Datalek’’: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, 

de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot verstuurde, opgeslagen of op andere 

wijze verwerkte persoonsgegevens. 

Artikel 2  Uitvoering verwerking 

2.1 Verantwoordelijke staat er jegens verwerker voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de persoonsge-

gevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van betrokkenen, alsmede dat de persoonsgegevens 

zijn verkregen (inclusief de doorgifte naar verwerker) op een wijze die overeenstemt met vigerende wet- en regelgeving.  

2.2 Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de wijze waarop persoonsgegevens zijn vergaard en de juistheid daarvan. 

Verantwoordelijk bevestigt hierbij nadrukkelijk dat zij toestemming heeft van betrokkenen voor het doorzetten van de 

persoonsgegevens aan verwerker. Verantwoordelijke is krachtens deze verwerkersovereenkomst de ‘verwerkingsverant-

woordelijke’ zoals omschreven in artikel 4 lid 7 AVG. 
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2.3 Verwerker zal ten behoeve van verantwoordelijke de persoonsgegevens in overeenstemming met vigerende wet- en re-

gelgeving en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken in het kader van de Onderliggende Overeenkomst in opdracht 

van verantwoordelijke en onder diens verantwoordelijkheid en op de wijze vastgelegd in deze verwerkersovereenkomst. 

2.4 Verwerker zal de persoonsgegevens niet verder verwerken dan noodzakelijk is in het kader van de Onderliggende Over-

eenkomst.  

2.5 Verwerker ziet erop toe dat de persoonsgegevens niet zullen worden verwerkt buiten de Europese Unie. Verwerker zal 

de persoonsgegevens enkel buiten Nederland verwerken met voorafgaande schriftelijke toestemming van verantwoor-

delijke. 

2.6 Verwerker zal haar medewerking verlenen aan verantwoordelijke om: 

1. na goedkeuring van en in opdracht van verantwoordelijke betrokkenen toegang te verlenen tot hun persoonsgegevens,  

2. persoonsgegevens, voor zover dat in de macht ligt van verwerker, te verwijderen of te corrigeren en/of  

3. aan te tonen dat persoonsgegevens verwijderd of gecorrigeerd zijn indien zij incorrect zijn (of, ingeval verantwoorde-

lijke het er niet mee eens is dat persoonsgegevens incorrect zijn, het feit vast te leggen dat de betrokkene zijn persoons-

gegevens als incorrect beschouwt).  

Artikel 3 Beveiliging, controle en melding 

3.1 Verwerker neemt, onverminderd de eigen verplichting van verantwoordelijke, passende technische en organisatorische 

maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of vernietiging of enige vorm van onrechtmatige ver-

werking of onrechtmatige toegang. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en 

de daarmee gemoeide kosten, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te 

beschermen gegevens met zich meebrengen. 

3.2 Verwerker dient maatregelen te nemen, om te waarborgen dat alleen bevoegd personeel toegang heeft tot de persoons-

gegevens voor de doeleinden die zijn omschreven. Verwerker zorgt ervoor dat zijn Personeel dat betrokken is bij de Ver-

werking van Persoonsgegevens een geheimhoudingsovereenkomst heeft getekend. 

3.3 Verantwoordelijke is gerechtigd naleving van de hiervoor in lid 1 genoemde beveiligingsmaatregelen in verband met de 

verwerkingsactiviteiten die onder deze verwerkersovereenkomst vallen, te laten onderzoeken. Verantwoordelijke heeft 

het recht om een audit te laten uitvoeren door een onafhankelijke deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter 

controle van beveiligingsmaatregelen op een door partijen in gezamenlijk overleg nader te bepalen tijdstip. Verwerker 

zal in alle redelijkheid haar medewerking verlenen aan een dergelijk onderzoek.  

3.4  Het onderzoek kan niet vaker dan eenmaal per jaar bij verwerker worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van (een concreet 

vermoeden van) informatie- of privacy-incidenten. 



 

Reglement verwerking persoonsgegevens (verwerkersovereenkomst) 

 

- Aanbod TCI-examens 2018-2019  - 

 

 

42 

3.5   Naar het redelijk oordeel van partijen dient onafhankelijke deskundige neutraal en deskundig te zijn. Verantwoordelijke 

ziet erop toe dat de onafhankelijke deskundige van haar bevindingen tegenover derden tot geheimhouding verplicht is. 

3.6 Verantwoordelijke zal alle kosten, vergoedingen en onkosten in verband met het onderzoek betalen, met inbegrip van 

redelijke door verwerker gemaakte interne kosten. Deze vergoedingsplicht vervalt wanneer uit het onderzoek blijkt dat 

verwerker niet handelt overeenkomstig de bepalingen uit deze verwerkersovereenkomst en uit de AVG.  

3.7  Verantwoordelijke zal Verwerker een exemplaar van het rapport van het onderzoek verstrekken. Indien naar aanleiding 

van het onderzoek in redelijkheid gegeven verzoeken tot aanpassing van het beveiligingsbeleid of –maatregelen worden 

gevraagd, zal de verwerker deze binnen redelijke termijn implementeren. 

3.8 Indien verwerker nalaat afdoende technische en organisatorische maatregelen te nemen zoals bedoeld in het eerste lid 

van dit artikel en in overeenstemming met de op haar als verwerker rustende verplichtingen op grond van de AVG en 

overige wetgeving, is de verantwoordelijke gerechtigd, doch niet eerder dan nadat verwerker door verantwoordelijke 

binnen een redelijke termijn - afhankelijk van de spoedeisendheid en/of het voor verantwoordelijke te lopen risico - in 

de gelegenheid is gesteld deze maatregelen (alsnog) te nemen, de maatregelen op kosten van de verwerker zelf (te doen 

laten) uitvoeren. 

Artikel 4 Datalek 

4.1 In het geval van een datalek zal verwerker verantwoordelijke daarover zo spoedig mogelijk informeren, doch uiterlijk 

binnen 72 uur na ontdekking hiervan. 

4.2 Indien verwerker vaststelt dat sprake is van een (dreigend) datalek, zal hij alle noodzakelijke maatregelen treffen om 

verdere ontsluiting dan wel verspreiding van persoonsgegeven te voorkomen.  

4.3  Indien een datalek leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgege-

vens, of als het ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens, dient de verantwoordelijke 

hiervan melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

4.4  Indien een datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor de persoonlijke levenssfeer van één of meer be-

trokkenen, dient/dienen deze betrokkene/betrokkenen hiervan door de verantwoordelijke op de hoogte te worden ge-

steld. Verwerker werkt mee aan het adequaat informeren van de betreffende betrokkene(n).  

Artikel 5 Geheimhouding  

5.1 Verwerker is verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens van betrokkenen die door verantwoordelijke aan 

haar worden verstrekt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijk bevel hem tot mededeling verplicht 

dan wel uit hoofde van de Onderliggende Overeenkomst noodzakelijk voortvloeit. 
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5.2 Verwerker draagt ervoor zorg dat een eenieder die onder haar gezag handelt, verplicht is tot geheimhouding van de 

persoonsgegevens waarvan hij/zij kennis neemt overeenkomstig het gestelde in het vorige lid van dit artikel. 

Artikel 6 Rechten betrokkenen  

6.1 Betrokkenen hebben op grond van de AVG recht op inzage, correctie, verwijdering en afscherming van hun Persoonsge-

gevens. Verwerker zal zijn volledige en tijdige medewerking verlenen aan verantwoordelijke bij de nakoming van de op 

verantwoordelijke rustende verplichtingen die voortvloeiend uit deze rechten van betrokkenen.  

6.2. Als de Betrokkene zijn recht tot inzage, correctie, verwijdering of afscherming van zijn gegevens uitoefent, direct gericht 

aan verwerker, dan geeft zover vereist door aangaan van de verwerkersovereenkomst verantwoordelijke op voorhand 

hiervoor schriftelijk toestemming aan verwerker. 

Artikel 7 Derden 

7.1 Verwerker is gerechtigd om in het kader van deze verwerkersovereenkomst gebruik te maken van diensten van een 

derde. 

7.2 Verwerker zal aan de door hem ingeschakelde sub-verwerker(s) dezelfde verplichtingen opleggen als voor hemzelf uit 

deze verwerkersovereenkomst voortvloeien en bewijs daarvan aan verantwoordelijke overleggen. Verwerker garandeert 

voor de verwerking sub-verwerker(s) in te schakelen onder borging dat sub-verwerker conform normen en beheersmaat-

regelen ISO 27001 certificering werkt. Verwerker zal toezien op de naleving daarvan door de sub-verwerker. Verantwoor-

delijke geeft aan middels ondertekening genoegzaam bekend te zijn met de sub-verwerkers ten tijde van ondertekening. 

 Verwerker zal voor de verwerking geen nieuwe sub-verwerkers inschakelen, tenzij voorafgaand toestemming van verant-

woordelijke. 

7.3 Verwerker blijft te allen tijde aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen uit deze verwer-

kersovereenkomst ten opzichte van de verantwoordelijke.  

Artikel 8 Aansprakelijkheid 

8.1 Partijen zijn ieder verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun eigen handelen. Een beperking van aansprakelijkheid is niet 

mogelijk in geval van opzet of grove schuld 

8.2 Indien de verwerker geheel of gedeeltelijk tekortschiet in de nakoming van een op zijn uit hoofde van deze overeenkomst 

rustende verplichting, stelt verantwoordelijke verwerker daartoe in gebreke. Ingebrekestelling geschiedt schriftelijk, 

waarbij aan de verwerker een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Verwerker is 

echter onmiddellijk in gebreke als de nakoming van desbetreffende verplichting anders dan door overmacht binnen de 

overeengekomen termijn, reeds blijvend onmogelijk is.  
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8.3 Indien in de Overeenkomst de aansprakelijkheid is beperkt, dan is dit ook van toepassing op deze Verwerkersovereen-

komst, waarbij geldt dat partijen hun aansprakelijkheid niet kunnen uitsluiten voor boetes die door de Autoriteit Per-

soonsgegevens of een andere toezichthouder worden opgelegd, en die rechtstreeks verband houden met (1) een toere-

kenbare tekortkoming van verwerker, of (2) een aan verwerker toerekenbare gedraging of nalaten. 

8.4 De aansprakelijkheid van verwerker, in de nakoming van zijn verplichtingen onder deze verwerkersovereenkomst, voor 

onrechtmatige verwerking van Persoonsgegevens, uit welke hoofde en op welke rechtsgrond dan ook, is beperkt tot het 

vergoeden van aan verwerker toerekenbare directe schade, welke in het voorkomende geval wordt uitgekeerd door de 

aansprakelijkheidsverzekeraar van verwerker. Verwerker is nimmer aansprakelijk voor enige indirect schade, gevolg-

schade of bedrijfsschade. 

8.5 Voor zover Partijen hoofdelijk aansprakelijk zijn naar derden, waaronder begrepen de betrokkene, of gezamenlijk een 

boete opgelegd krijgen door de Autoriteit Persoonsgegevens, zijn zij naar elkaar, ieder voor het gedeelte van de schuld 

dat hem in hun onderlinge verhouding aangaat, verplicht in de schuld en kosten bij te dragen (overeenkomstig Boek 6, 

Titel 1, Afdeling 2 BW), tenzij de AVG anders bepaalt. 

Artikel 9 Looptijd, nawerking en bewaartermijn 

9.1 Deze verwerkersovereenkomst gaat in op de datum van ondertekening en is onlosmakelijk onderdeel van de Onderlig-

gende Overeenkomst. 

9.2 De looptijd van deze verwerkersovereenkomst is gelijk aan de looptijd van de Onderliggende Overeenkomst, tenzij par-

tijen anders zijn overeengekomen. 

9.3 Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van deze overeenkomst voort te duren, blijven 

na ontbinding van deze verwerkersovereenkomst gelden. Tot deze bepalingen behoren onder meer die welke voort-

vloeien uit de bepalingen betreffende geheimhouding, aansprakelijkheid en toepasselijk recht. 

9.4 Verwerker bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de Onderliggende 

Overeenkomst, of indien tussen partijen een bewaartermijn is overeengekomen, niet langer dan deze termijn, waarna de 

gegevens door verwerker zo spoedig mogelijk vernietigd dan wel verwijderd zullen worden. 

9.5 Elke Partij mag de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst en de daarmee samenhangende Overeenkomst opschor-

ten of met onmiddellijke ingang ontbinden, indien: 

a. de andere Partij wordt ontbonden of ophoudt te bestaan. 

b. de andere Partij aantoonbaar tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit deze Verwerkers-

overeenkomst en die toerekenbare tekortkoming niet binnen 30 dagen is hersteld na een daartoe strekkende schrif-

telijke ingebrekestelling. 
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c. een Partij in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt. 

9.6  Verantwoordelijke mag deze Verwerkersovereenkomst en de Onderliggende Overeenkomst per direct ontbinden wan-

neer Verwerker, op verzoek van Verantwoordelijke, te kennen geeft niet, of niet langer, te kunnen voldoen aan de bevei-

ligingseisen die op grond van ontwikkelingen in de wet of de rechtspraak aan de Verwerking van de Persoonsgegevens 

worden gesteld. 

Artikel 10 Geschillen en toepasselijk recht 

10.1 Op deze verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing. 

10.2 Alle geschillen, verband houdende met deze verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan, zullen worden voorge-

legd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement  Midden-Nederland. 
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TOEPASSING 3 – AFNAME VAN EXAMENINSTRUMENTEN EN ADDITIONELE DIENSTEN 

De examencommissie van de onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor de examinering en diplomering.   

  

De onderwijsinstelling krijgt toegang tot de exameninstrumenten en is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de exa-

meninstrumenten volgens de voorschriften van de examens.  

PRIJZEN EXAMENINSTRUMENTEN 

Jaarlijkse kosten: Toegang afpeelomgeving exameninstrumenten per kwalificatie €300,- (keuzedeel 240 uur €185,-) 

Periodieke kosten: 35 euro per deelnemer voor onbeperkte toetsen in de afspeelomgeving.  

BRANCHE-ASSESSOREN 

De branche-assessoren van TCI staan geregistreerd en hebben de erkenning als branche assessor. 

Indien een branche assessor van TCI wordt ingehuurd gelden hiervoor de volgende tarieven: 

o €320,00 euro per dagdeel (4 uur) 

o €600,00 per dag (8 uur) 

o €60,00 per uur op basis van nacalculatie 

Indien er geen gebruik wordt gemaakt van de examenbescheiden van de Proeven van bekwaamheid van TCI dienen de examen-

producten die de branche-assessor moet hanteren, vooraf gevalideerd te worden. 

Aanmelding

•TCI zorgt voor 
afspeelomgeving 
voor de 
onderwijsinstelling 
in het 
examenplatform

Inschrijving

•Onderwijsinstelling 
koppelt examens 
aan deelnemers in 
het 
Examenplatform. 
Examens worden 
digitaal afgenomen 
voor alle 
toetsvormen

Examenplanning/ 
afname/ uitslag

• inroosteren van de 
examens, 
organisatie afname 
en registratie 
examenuitslag 
gebeurt onder 
verantwoording van 
de 
onderwijsinstelling. 

Diplomering

•Beslissing 
examencommissie 
van de 
onderwijsinstelling 
over  diploma
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REGLEMENT KLACHTENPROCEDURE 

De examendeelnemer kan met betrekking tot de examinering een klacht indienen bij de klachtencommissie. De termijn voor het 

indienen van een klacht bij de klachtencommissie bedraagt 2 weken. De termijn vangt aan op de dag dat de uitslag aan de exa-

mendeelnemer wordt bekend gemaakt.  

Een onderwijsinstelling kan met betrekking tot de contractuele uitvoering van examinering een klacht indienen bij de klachten-

commissie.  

Artikel 1     Begrippen 

1. Hierna wordt verstaan onder: 

a. Klachtencommissie TCI: Stichting Toetscentrum Intereducatief. 

b. Appellant: Persoon die een klacht of bezwaar schriftelijk en ondertekend heeft ingediend. 

 

Artikel 2     Klacht 

1. Een belanghebbende kan een schriftelijk en met redenen omklede klacht indienen bij de klachtencommissie van 

TCI. De klacht dient schriftelijk per post en voorzien van handtekening van de appellant te worden verzonden 

naar TCI, t.a.v. klachtencommissie, Dorpsstraat 47, 4145 KB Schoonrewoerd.  

2. De klacht bevat: 

o Naam, adres en deelnemernummer van de appellant, 

o Datum van indiening van de klacht, 

o Omschrijving van het onderwerp waarop de klacht betrekking heeft,  

o De grond van de klacht,  

o Mogelijke oplossingen.  

 

Artikel 3     Behandeling van het bezwaarschrift 

1. TCI bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de appellant. 

2. Een afschrift van de klacht wordt zonodig aan andere belanghebbenden gezonden met het verzoek om binnen 

een door TCI bepaalde termijn een schriftelijke reactie hierop te geven. Deze termijn kan op verzoek door TCI 

worden verlengd. 

3. De klachtencommissie van TCI beoordeelt de betrokken aanvraag opnieuw ten gronde, rekening houdende met 

de ingebrachte bezwaren en de reacties daarop van andere belanghebbenden. 

4. Binnen drie maanden na indiening van de klacht beslist de klachtencommissie van TCI op de klacht en brengt de 

appellant en andere betrokkenen schriftelijk van de uitspraak op de hoogte.
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REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP 

Indien een appellant niet tevreden is met de reactie/ oplossing van de klachtencommissie, dient de appellant het bezwaar schrif-

telijk in te dienen bij de directie van TCI, alvorens de commissie van beroep aan te schrijven.  

Sinds mei ’14 heeft stichting ToetsCentrum Intereducatief zich aangesloten bij de commissie van Beroep voor Examens van de 

NRTO.  

De commissie van Beroep voor Examens is ingesteld door de NRTO ten behoeven van studenten of cursisten van opleidings- of 

exameninstellingen die lid zijn van de NRTO en zich bij de commissie van Beroep voor Examens van de NRTO hebben aangesloten.  

Er kan beroep worden ingesteld bij de commissie tegen beslissingen van een examencommissie en/of het orgaan bij een oplei-

dings- of exameninstelling dat een diploma toekent, zoals onder andere bedoeld in de WEB en/of de WHW. 

Het actuele reglement commissie van beroep is te downloaden van de website van TCI; www.tci-examens.nl . 

http://www.tci-examens.nl/

