Eureka
Examenafname gewoon goed geregeld

Betrouwbaar en transparant

De waarde van een examenresultaat staat of valt met de
kwaliteit van examinering. De kwaliteit wordt bepaald door
zowel de inhoud van het examen als door de omstandigheden
waarin het examen wordt afgenomen. In de afgelopen
jaren heeft Eureka zich ontwikkeld tot een professionele en
betrouwbare partner in het landelijk afnemen van diverse
soorten examens. Door deze ervaring zijn wij in staat om op
een klantvriendelijke en creatieve manier onze dienstverlening
aan te bieden.

‘De beste dienstverlening lever je
niet alleen, daarom geloof ik in
samenwerken!’

- Stefan Jongenburger
Directeur

Landelijk netwerk
examenlocaties

Bekwame surveillanten
& assessoren

Pop-up
examenlocatie

Deskundige
service & support

Landelijk netwerk examenlocaties

Door onze vaste examenlocaties kunnen examens dagelijks
door heel Nederland worden afnomen. Alle examenlocaties
zijn met zorg uitgekozen, ingericht en goed bereikbaar met het
openbaar vervoer en auto. Onze landelijke dekking en flexibele
openingstijden (ook in de avond en het weekend) bieden
kandidaten een hoge mate van flexibiliteit!

Examenlocaties
•

Alkmaar

•

Hengelo

•

Arnhem

•

Den Haag

•

Breda

•

Maastricht

•

Dordrecht

•

Terneuzen

•

Eindhoven

•

Woerden

•

Groningen

•

Zwolle

Bekwame surveillanten & assessoren

Een betrouwbaar resultaat vraagt om een onafhankelijke
afname en beoordeling. Onze bekwame en gekwalificeerde
surveillanten & assessoren bieden hierbij uitkomst! Ze
worden periodiek getraind op basis van ervaringen, wetten en
regelgeving. Daarnaast bezoeken Mystery Shoppers periodiek
de examenlocaties, zodat we de beleving van een examen
kunnen beoordelen en toetsen aan zorgvuldig opgestelde
procedures.

‘Spanning wegnemen door het
creëren van de juiste sfeer. Daar zit
onze toegevoegde waarde!’

- Ans Dijkers
Hoofd Toezicht

Pop-up examenlocatie

Examens nemen we bij voorkeur af op een vaste ingerichte
examenlocatie. Toch kan het om diverse redenen wenselijk
zijn een externe locatie tijdelijk te transformeren tot een
examenlocatie. Eureka Examens beschikt over alle middelen
om een pop-up locatie op te zetten en examens op een
verantwoorde wijze af te nemen.

Deskundige service & support

Onze service- & supportafdeling is het meest dynamische
team binnen Eureka. Iedere dag van de week staan zij per
telefoon, e-mail en Whatsapp klaar voor examenkandidaten
en alle betrokkenen rondom het examen. Wij snappen dat
een examen spanning met zich meebrengt, daarom bieden
wij ondersteuning rondom alle organisatorische en technische
vraagstukken. Met Eureka is ieder examen gewoon goed
geregeld!

‘Mijn dag is goed als mijn team
iedereen de juiste begeleiding heeft
kunnen geven’.
- Esther Evers
Manager Service & Support

Onze partners

Bij Eureka streven we naar partnership. Hierdoor bieden
wij meer dan een standaard dienstverlening. Samen zijn
we slimmer!

‘Eureka is al jaren onze vertrouwde
examenpartner. Een waardevolle
toevoeging op de dienstverlening
van NCVB!’
- Coen van Hoof
Directeur NCVB Bedrijfsopleidingen

www.eureka-examens.nl
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