
Informatie herkansing – Praktijkexamen CO  

 

 
 

 
Beste CO Examenkandidaat,  
 
Vandaag heb je praktijkexamen CO gedaan. Je bent helaas nog niet geslaagd. In deze flyer lees je wat je 
nu het beste kunt doen!  
 
Zorg dat je weet op welke punten je tekort bent gekomen!  
De examinator heeft aangegeven welke punten nog onvoldoende waren. Je weet aan welke onderdelen je 
aandacht moet besteden, voordat je herexamen kunt doen.  
 
Vraag een nieuwe praktijkexamencode aan.  
Via Vakmanschapco.nl vraag je een nieuwe praktijkexamencode aan. Met die code kun je je inschrijven 
voor een nieuw examen.  

Klik: hier en vervolgens op de oranje button ‘Praktijkcode’ voor het aanvragen van een nieuwe 
praktijkexamencode (scrol hiervoor iets omhoog op de pagina). 
  
Heb je vragen over het aanvragen van de nieuwe code, neem dan contact op met VakmanschapCo:   
https://vakmanschapco.nl/contact/ 
 
Schrijf je in voor aanvullende training!  
Heb je behoefte aan bijscholing? Dan kunnen wij jou daar zeker bij helpen! We bieden verschillende 
trainingen aan waarin we jouw kennis én vaardigheden op een hoger niveau brengen, zodat je goed 
voorbereid bent op het volgende CO praktijkexamen:  
 
Basis Onderhoud Gastoestellen en Praktisch Meten  
(4 dagen) 
Kosten : € 1355,- per persoon / excl. btw 
Klik hier voor omschrijving, startdata en locaties.  
  
Basis Onderhoud Gastoestellen  
(2 dagen) 
Kosten : € 815,- per persoon / excl. btw 
Klik hier voor omschrijving, startdata en locaties.  
 
Basis Praktisch Meten  
(2 dagen) 
Kosten: € 580,- per persoon / excl. btw 
Klik hier voor omschrijving, startdata en locaties.  
  
Examentraining Praktijkexamen CO installeren  
(1 dag)                                                                                                                            
Kosten: € 350,- per persoon / excl. btw 
Klik hier voor omschrijving, startdata en locaties.  
  
 
Mocht je advies nodig hebben, neem dan contact op met:  
 

Martine Hamstra (m.hamstra@iwnh.nl en/of 06-54228343) - voor Noord-Holland Zuid.  

Wouter Stam (w.stam@iwnh.nl en/of 06-42525636) - voor Noord-Holland Noord. 
 
  

https://vakmanschapco.nl/aanmelden-praktijkexamen/
https://vakmanschapco.nl/contact/
https://iwnederland.us7.list-manage.com/track/click?u=a9d7000f50449e2dd428b90d7&id=6ee98bd2bb&e=7e5f29b5f3
https://iwnederland.nl/cursussen/onderhoud-gastoestellen-en-praktisch-meten/
https://iwnederland.us7.list-manage.com/track/click?u=a9d7000f50449e2dd428b90d7&id=6ee98bd2bb&e=7e5f29b5f3
https://iwnederland.nl/cursussen/onderhoud-gastoestellen/?filter_7=Installatietechniek&filter_16=%7bNiveau:39%7d&week_jaar=%7bget:week_jaar%7d&regio=%7bget:regio%7d&provincie=%7bget:provincie%7d&titel=Basis%20Onderhoud%20Gastoestellen
https://iwnederland.us7.list-manage.com/track/click?u=a9d7000f50449e2dd428b90d7&id=430b448222&e=7e5f29b5f3
https://iwnederland.nl/cursussen/praktisch-meten/?filter_7=Installatietechniek&filter_16=%7bNiveau:39%7d&week_jaar=%7bget:week_jaar%7d&regio=%7bget:regio%7d&provincie=%7bget:provincie%7d&titel=Basis%20Praktisch%20Meten
https://iwnederland.nl/cursussen/training-ter-voorbereiding-op-het-co-examen-installeren/?filter_7=Installatietechniek&filter_16=%7bNiveau:39%7d&week_jaar=%7bget:week_jaar%7d&regio=%7bget:regio%7d&provincie=%7bget:provincie%7d&titel=Examentraining%20Praktijkexamen%20CO%20installeren
mailto:m.hamstra@iwnh.nl
mailto:w.stam@iwnh.nl

