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Examen  

Contractmanagement CATS CM® Practitioner 

Het CATS CM® Practitioner examen kun je afleggen na de training Contractmanagement 
CATS CM® Practitioner. Je dient het CATS CM® Foundation certificaat behaald te hebben 
voordat je dit examen kunt doen. Het examen wordt los van de Practitioner training 
afgenomen. 

Waarom examen doen? 
 Om je inzicht in het toepassen van CATS CM® te testen. 
 Om het certificaat 'CATS CM® versie 4 Practitioner’ te verkrijgen. 
 Om op je cv te kunnen aantonen dat je CATS CM® als methode voor 

contractmanagement kunt toepassen. 

Examendata en tijden 
Het examen wordt los van de Practitioner training afgenomen. Op onze website bij de tab 
‘Data, locaties en inschrijven’ vind je de mogelijkheden. Op de examendata vinden, 
afhankelijk van het aantal deelnemers, één of twee examensessies plaats. De tijden zijn als 
volgt: 

 examenronde 1: van 10.00 uur tot 12.00 uur 

 examenronde 2: van 13.00 uur tot 15.00 uur. 
Bij inschrijving kun je zien voor welke ronde je aanmeldt. Wij verzoeken je minimaal 15 
minuten vooraf aanwezig te zijn. 

Legitimatie 
Je dient je op de examenlocatie te legitimeren middels paspoort, identiteitsbewijs of 
rijbewijs. 

Werkwijze examen 
De duur van het examen is maximaal twee uur. Het examen bestaat uit 10 open vragen. Het 
is een ‘gesloten boek’ examen, dit betekent dat je het CATS CM® boek tijdens het examen 
niet mag raadplegen. Het examen wordt op de examenlocatie online afgenomen. Je maakt 
het examen op een laptop van CM Partners. Binnen twee weken krijg je de uitslag van je 
examen. Wanneer je het examen succesvol hebt afgerond, ontvang je digitaal het certificaat 
‘CATS CM® versie 4 Practitioner’. 
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Voor wie? 
Het examen is voor iedereen die wil testen of hij/zij het inzicht heeft om CATS CM® te 
kunnen toepassen in de praktijk. Je kunt deelnemen nadat je het CATS CM® Foundation 
examen succesvol hebt afgelegd en de training Contractmanagement CATS CM® Practitioner 
hebt gevolgd.  
 

Gratis herkansing 
Examen onverhoopt niet gehaald? CM Partners biedt je gratis één herkansing aan.  
 

Prijzen, data en locatie 
Zie voor deze informatie onze website, www.cmpartners.nl/trainingen  

http://www.cmpartners.nl/trainingen
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