
 

 
 
EP-examen doen bij Lamark 
 
Voor de EP-examens kunt u voor modules 1, 2, 3, 5, Aanvullend Basis én Aanvullend Detail ook 
terecht bij onze partner Lamark. Hier volgt wat extra informatie over wat examinering via Lamark 
inhoudt en waar u rekening mee kunt houden.  
 
 
Lamark-locaties 
Lamark is een examencentrum en biedt ‘stoelen’ aan om examens af te nemen. Dit doen zij niet 
alleen voor Cito, maar ook voor andere instanties. De kans is dus groot dat u met anderen in de 
zaal zit, die geen EP-examen doen. Op deze manier bieden wij een flexibele manier van 
examineren aan: U kunt een locatie zoeken bij u in de buurt en het examen plannen op een voor 
u handig moment (bijvoorbeeld nadat u de cursus heeft gevolgd). Op de examenplekken heeft u 
de beschikking tot een groot scherm waarop u het examen kunt maken. Er is altijd een surveillant 
aanwezig.  
 
 
Aanmelden en betalen 
Aanmelden voor de betreffende module(s) doet u rechtstreeks bij Lamark via het 
boekingssysteem waar u via cito.nl toegang toe krijgt.    
Is het een nieuwe aanmelding? Dan ontvangt u een voorlopige bevestiging van aanmelding.  
Als u heeft gekozen voor een factuur, ontvangt u in de voorlopige bevestiging de 
factuurgegevens. De factuur kan betaald worden door uzelf, of bijvoorbeeld uw werkgever. Zorg 
ervoor dat de factuur binnen de aangegeven termijn voldaan wordt.  

Boekingen worden door Lamark automatisch geannuleerd indien: 

• De kandidaat tijdens het boeken de betaalschermen heeft gesloten en geen (geldige) 
betaalmethode heeft gekozen; 

• De kandidaat het verschuldigde examengeld niet (op tijd) heeft betaald. 21 dagen na de 
boekingsdatum en/of 8 dagen voor de examendatum moet een boeking bevestigd zijn, 
bijvoorbeeld door middel van een betaling. 

Heeft u een code van Cito gekregen om u mee aan te melden? Dan ontvangt u geen factuur. 

Als de factuur voldaan is, of als u een code heeft gebruikt om de aanmelding te maken, ontvangt 
u een definitieve bevestiging. Hierin is ook een link toegevoegd om uw boeking aan te passen of 
eventueel te annuleren. 
 
 
Boeking aanpassen of annuleren 
Lamark biedt geen mogelijkheid om de boeking aan te passen of te annuleren als het examen 
minder dan 7 dagen in de toekomst staat gepland. Hierop zijn alleen uitzonderingen mogelijk als 
de kandidaat niet naar het examen kan komen ivm een corona-besmetting (in de omgeving). 
Houd hier rekening mee. Neem contact op met Cito als deze situatie zich voordoet.  

Als u uw examen (op tijd) annuleert, wordt uw examengeld automatisch teruggestort.  

Als uw examen door Lamark is geannuleerd terwijl u wel had betaald (en de betaling te laat is 
binnengekomen bij Lamark), zal het examengeld ook automatisch teruggestort worden. 

Het is niet mogelijk de betaling te reserveren voor een nieuwe boeking. 
 



 

 
 
 
Regels tijdens het examen 
Bij Lamark heeft u de beschikking over kladpapier en schrijfwaren. U mag zelf een rekenmachine 
meenemen. U mag in dringende gevallen naar het toilet, tijdens het examen. Verdere 
hulpmiddelen zijn niet toegestaan. Alle bijlagen die benodigd zijn voor het examen, zijn digitaal in 
de toets verwerkt. U mag niet uw eigen ISSO-publicatie raadplegen. 
 
De bronnen zijn tijdens het examen in de toets verwerkt. 

Voor de ISSO-publicatie kunt u in de toets altijd terecht bij ‘Introductie’. Als u daarop klikt, krijgt u 
het introductiescherm weer te zien. Rechtsonder vindt u de knop ‘Bron’. Als u hierop klikt, vindt u 
daar de ISSO-publicatie en in het geval van examens voor Detail, vindt u daar ook het 
formuleblad.  

U kunt altijd in de toets terug naar ‘Introductie’ om de ISSO-publicatie terug te vinden.  

 

Soms zijn er bronnen nodig die horen bij bepaalde opgaven. U zult bij deze opgaven dan links 
van het woord ‘Kladblok’ in bovenstaande rij ‘Bron’ tevoorschijn zien komen. Als u hierop klikt, 
ziet u welke bronnen er voor u beschikbaar zijn.  
 
 
Uitslag 
Nadat u het examen hebt afgerond en ingeleverd, ontvangt u voor de modules 1, 5, AB en AD 
direct een voorlopige uitslag per e-mail. De definitieve uitslag ontvangt u later van Cito. Modules 
2 en 3 worden handmatig nagekeken, dus hiervan kunt u nog geen voorlopige uitslag ontvangen.  

 
Wij wensen u veel succes bij uw examen! 
 
 
NB: Het software-examen 4B of 4D is niet mogelijk bij Lamark, vanwege de benodigde software. 
Dit examen kunt u maken bij Cito in Arnhem. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Voorbeeld van een Lamark-locatie. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Lamark.  

http://www.lamark.com/
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