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Energieprestatiecertificaat voor woningen
Inleiding
Cito neemt in opdracht van KBI (kwaliteitsborging installatiesector) het examen
Energieprestatiecertificaat voor woningen af.
Examens
Het examen bestaat uit twee onderdelen:
Onderdeel 1: verplicht voor zowel de EPA-opnemer als voor de EPA-adviseur
Dit onderdeel bestaat uit een meerkeuzetoets en uit een casus waarbij u aan de hand van foto’s en
plattegronden een woning moet opnemen en vervolgens de woninggegevens vertaalt naar het
opnameformulier uit ISSO publicatie 82.1.
Onderdeel 2: verplicht voor de EPA-adviseur
Bij dit onderdeel wordt getoetst of de gegevens van een ingevuld opnameformulier op de juiste wijze
ingevoerd worden in het softwareprogramma. Dit examen maakt u op een voor u beschikbare
gestelde laptop. U hoeft dus niet zelf voor een laptop te zorgen.
Onderdeel 1 wordt ’s morgens afgenomen van 09.00 uur tot 12.00 uur.
Onderdeel 2 wordt ’s middags op dezelfde dag afgenomen van 13.00 tot 14.30 uur en
eventueel van 15.00 tot 16.30 uur
Aanmelding
U stuurt het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar Cito. De aanmelding sluit vier weken
voor de examendatum. U ontvangt dan een bevestiging van inschrijving en een factuur. Uw betaling
dient uiterlijk twee weken vóór het examen door Cito ontvangen te zijn. Uitsluitend na ontvangst van
de betaling, ontvangt u ongeveer twee weken voor de examenafname een oproepbrief met
routebeschrijving naar de examenlocatie.
Examengeld
Voor onderdeel 1 bedraagt het examengeld € 185,-.
Voor onderdeel 2 bedraagt het examengeld € 225,-.
U dient mee te nemen naar het examen:
• geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of Europese identiteitskaart)
• de oproepbrief
• niet-programmeerbare rekenmachine (dus geen PDA’s)
Potloden, gum en kladpapier worden tijdens het examen verstrekt.
Gang van zaken tijdens het examen
Het verloop van het examen is als volgt:
• U bent uiterlijk 30 minuten voor aanvang van het examen bij de examenlocatie aanwezig.
• U meldt zich bij de examenleider om u te legitimeren. Legitimatie gebeurt op vertoon van een
geldig legitimatiebewijs. Dit kan zijn: een rijbewijs, een paspoort of een Europese identiteitskaart.
• Daarna tekent u de presentielijst. De examenleider vergelijkt deze handtekening met die op uw
legitimatiebewijs.
Tijdens het examen mag u geen jas, tassen, en dergelijke meenemen in de examenruimte. U kunt
deze in bewaring geven bij de examenleider. Mobiele telefoons moeten worden uitgezet.
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Het is niet toegestaan:
1. zonder toestemming van de examenleider de examenruimte te verlaten;
2. andere dan de toegestane materialen en/of hulpmiddelen te gebruiken;
3. met anderen contact te hebben dan met de examenleider.
Onderdeel 1 (verplicht voor zowel de EPA-opnemer als voor de EPA-adviseur)
De examenleider start het examen en geeft aanwijzingen. Vervolgens maakt u het meerkeuzeexamen. Als u daarmee klaar bent, levert u al het examenmateriaal in bij de examenleider. Daarna
maakt u de casus, waarbij u aan de hand van foto’s en plattegronden een woning opneemt en
vervolgens deze woninggegevens vertaalt naar het opnameformulier.
Tijdens onderdeel 1 mag u gebruik maken van een niet-programmeerbare zakrekenmachine, dus
PDA's zijn niet toegestaan.
Na afloop van het examen levert u alle examenmaterialen bij de examenleider in.
Onderdeel 2 (verplicht voor de EPA-adviseur)
Bij dit onderdeel ontvangt u een ingevuld opnameformulier. U vertaalt deze gegevens naar een
softwareprogramma.
Tijdens onderdeel 2 mag u enkel gebruik maken van een niet-programmeerbare zakrekenmachine en
van de beschikbaar gestelde laptop. Dus PDA's zijn niet toegestaan.
U slaat de ingevulde gegevens op, op een uitgereikte USB-stick.
Na afloop van het examen levert u alle examenmaterialen bij de examenleider in. U levert tevens de
USB-stick in en tekent hiervoor een bevestiging.
Bekendmaken definitieve uitslag
Binnen zes weken ontvangt u de definitieve uitslag en bij een positief resultaat, een bewijs van
vakbekwaamheid. Als u slaagt voor onderdeel 1 ontvangt u een bewijs van bekwaamheid
‘Opname Energielabel woningbouw’. Als u ook slaagt voor onderdeel 2 ontvangt u een bewijs van
bekwaamheid ‘EPA-adviseur Energielabel woningbouw’.
Herkansing
Onderdeel 1 bestaat uit twee toetsen. U moet voor beide toetsen een voldoende halen. Als u voor één
toets een onvoldoende haalt, moet u voor beide toetsen opnieuw examen doen.
Als u voor onderdeel 1 (twee toetsen) een onvoldoende scoort en een voldoende voor onderdeel 2,
moet u binnen twaalf maanden een voldoende hebben behaald voor onderdeel 1.
Afmelden voor een examen, restitutie examengelden
U kunt zich tot vijf werkdagen voor een examen schriftelijk afmelden. Bij een tijdige schriftelijke
afmelding (de poststempel is hiervoor bepalend) ontvangt u 50% van het examengeld terug.
Als u om medische redenen niet aan het examen deelneemt of heeft kunnen deelnemen, moet u
binnen
14 dagen na de examendag een schriftelijke verklaring aan Cito overleggen. Deze verklaring kan zijn
opgesteld door een arts, een ARBO-dienst of een werkgever. Het examengeld blijft dan staan voor
een volgende examenafname. Zodra u hersteld bent, moet u zelf Cito bellen voor een nieuwe
examendatum.
Inzagerecht
Cito bewaart de persoons- en examengegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens tot
twee jaar na de examenafname.
Tot uiterlijk twee maanden na de definitieve uitslag kunt u schriftelijk aan Cito melden, dat u het
schriftelijk examen wil inzien. U ontvangt dan een brief met een datum waarop dat mogelijk is.
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Onregelmatigheden en klachten
Onregelmatigheden
Bij onregelmatigheden tijdens het examen gebeurt het volgende:
1. De examenleider meldt aan de kandidaat wat hij/zij heeft gezien en dat dit achteraf consequenties
kan hebben.
2. De examenleider vermeldt het gebeurde in het proces verbaal en deelt het mee aan Cito.
3. Cito brengt schriftelijk verslag uit van de onregelmatigheden aan de toetsingscommissie.
De toetsingscommissie kan, op grond van een onregelmatigheid, het door de kandidaat afgelegde
examen ongeldig verklaren en de kandidaat voor een bepaalde tijd van deelname aan een herkansing
uitsluiten.
Klachten
1. Een kandidaat kan klachten over een examen, binnen drie maanden na bekendmaking van de
definitieve uitslag, schriftelijk indienen bij Cito (zie het onderstaande adres). Cito stuurt de klacht
door naar de voorzitter van de toetsingscommissie.
2. De toetsingscommissie beslist binnen één maand of en welke maatregelen naar aanleiding van de
klacht worden getroffen.
3. De kandidaat ontvangt schriftelijk de uiteindelijke beslissing van de toetsingscommissie.
Routebeschrijving
Na ontvangst van het examengeld ontvangt u ongeveer twee weken voor de examenafname een
oproepbrief met een routebeschrijving naar de examenlocatie. De locatie is centraal in Nederland
gelegen.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u Cito bellen op telefoonnummer (026) 352 11 11 of
faxen op faxnummer (026) 352 11 35.
Het postadres is: Cito
T.a.v. afdeling Project support / RJ
Postbus 1034
6801 MG ARNHEM
Het e-mailadres is: energielabel@cito.nl
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Overzicht belangrijke data
Examendatum

Aanmelding sluit op:

Betalingstermijn sluit
op:

Uiterste datum uitslag:

Donderdag 19 juni

Donderdag 22 mei

Donderdag 5 juni

Donderdag 31 juli

Woensdag 25 juni

Woensdag 28 mei

Woensdag 11 juni

Woensdag 6 augustus

Woensdag 2 juli

Woensdag 4 juni

Woensdag 18 juni

Woensdag 13 augustus

Donderdag 3 juli

Donderdag 5 juni

Donderdag 19 juni

Donderdag 14 augustus

Woensdag 13 augustus

Woensdag 16 juli

Woensdag 30 juli

Woensdag 24
september

Woensdag 20 augustus

Woensdag 23 juli

Woensdag 6 augustus

Woensdag 1 oktober

Woensdag 27 augustus

Woensdag 30 juli

Woensdag 13 augustus

Woensdag 8 oktober

Woensdag 3 september

Woensdag 6 augustus

Woensdag 20 augustus

Woensdag 15 oktober

Donderdag 4
september

Donderdag 7 augustus

Donderdag 21 augustus

Donderdag 16 oktober

Donderdag 11
september

Donderdag 14 augustus

Donderdag 28 augustus

Donderdag 23 oktober

Woensdag 17
september

Woensdag 20 augustus

Woensdag 3 september

Woensdag 29 oktober

Donderdag 18
september

Donderdag 21 augustus

Donderdag 4 september

Donderdag 30 oktober
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