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AANMELDPROCEDURE PART 147 / 66 EXAMENS EN DAARBIJ VAN BELANG ZIJNDE
PUNTEN:
Deelname aan een part 66 examen kan alleen als u zich tijdig inschrijft volgens procedure via het
Examenportaal op de website (www.am-ts.nl).
Let op, op uw aanmelding zijn de volgende voorwaarden van toepassing. U mag drie keer in een
absoluut jaar examen doen voor dezelfde module, met een minimale periode tussen de examens van
90 dagen. U bent verantwoordelijk voor de correctheid van uw aanmelding. Als fraude wordt
geconstateerd, wordt dit gemeld aan ILenT en volgt uitsluiting voor een periode van één jaar van
deelname aan alle Part-66 examens.
Na het digitaal ondertekenen van uw aanmeldingsformulier en het uploaden van een geldig ID
bewijs met daarop zichtbaar uw naam én BSN, volgt eventueel een betaling.
Bij uw eerste aanmelding maakt u automatisch een account aan, waarmee u in het vervolg kunt
inloggen om ook uw behaalde certificaten op te vragen en uw resultaten te bekijken.
Na ontvangst van uw digitale aanmelding en betaling uiterlijk drie weken voor het examen,
ontvangt u een bevestiging per e-mail. De ontvangstbevestiging dient u (al dan niet in digitale vorm)
mee te nemen naar het examen als bewijs van inschrijving en goedkeuring. Kunt u op de
examendatum geen ontvangstbevestiging van de aanmelding overleggen en staat uw naam niet
vermeld op het proces verbaal (daarop staan de aangemelde kandidaten met alle informatie
betreffende het examen), dan kan er niet deelgenomen worden aan dat examen.
Bij tijdige afmelding (vóór de uiterste inschrijfdatum) kunt u een verzoek indienen om op een andere
dag/locatie alsnog deel te nemen aan desbetreffende Module-examen. Er vindt géén restitutie
plaats van examengelden.
AM&TS examineert op de volgende vier locaties:

- ROC van Amsterdam, MBO College Airport, Opaallaan 25 in Hoofddorp (locatie-aanduiding: AA)
- Deltion College, Mozartlaan 15 in Zwolle, gebouw Zwart, (locatie-aanduiding: DC)
- ROC Tilburg, Stappegoorweg 183 in Tilburg (locatie-aanduiding: TB)
- AM&TS, Aviolandalaan 35 in Hoogerheide (locatie-aanduiding: AMTS)
Als examinering op de locatie van uw voorkeur geen doorgang kan vinden, krijgt u tijdig een
alternatieve locatie en/of datum te horen.
U dient tijdig aanwezig te zijn bij het examenlokaal, minimaal 15 minuten vóór de starttijd van het
examen. Als de deur van het examenlokaal gesloten is, bent u te laat en kunt u niet meer deelnemen
aan het examen.
Het aanmaken van certificaten geschiedt op aanvraag via het Examenportaal.
Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met het examenbureau:
per e-mail: examenbureau@am-ts.eu
of bellen naar: +31 (0) 88 92 99 040

