Examens LCO en LCP
Aan de Leergang Compliance Officer en de Leergang Compliance Professional is een examen verbonden.
Het examen is opgebouwd uit verschillende toetsen en een praktijkopdracht. De behaalde cijfers van de
afzonderlijke examenonderdelen hebben een geldigheidsduur van vijf jaar. De diploma’s LCO en LCP
hebben een onbeperkte geldigheidsduur.
Het LCO en LCP examen zijn als volgt opgebouwd:
Examen LCO (100%)
Het examen bestaat uit:
• module-1-toets LCO/LCP (30%)
• praktijkopdracht (35%)
• Eindtoets LCO (35%)
Examen LCP (100%)
Het examen LCP bestaat uit:
• module-1-toets LCO/LCP (30%)
• praktijkopdracht (35%)
• huiswerkopdracht module 4 (er geldt een inspanningsplicht)
• Eindtoets LCP (35%)
Leergang Compliance Officer Module 1/Oriëntatie Compliance
De module-1-toetst bestaat uit 30 meerkeuzevragen. Deze toetst is noodzakelijk als u deelneemt aan de
daarop volgende modules. U kunt de module-1-toets maken bij één van de 21 toetscentra van Eureka. U
heeft de keuze om deze toets te maken op het moment en op de locatie die u het beste schikt. U kunt zich
direct na ontvangst van module 1 aanmelden voor de module-1-toets tot 5 werkdagen voorafgaand aan
module 2 via www.eureka-examens.com/component/examens/?task=opleider&opleider=1. Om u in te
schrijven voor het examen heeft u een persoonlijke boekingscode nodig. U ontvangt uw persoonlijke
boekingscode voor de module1-toets in een begeleidend schrijven bij module 1. In dit schrijven is ook
toegelicht hoe het boeken van het examen precies in zijn werk gaat.
Praktijkopdracht
De praktijkopdracht dient uitgewerkt gedurende de Leergang en uiterlijk 6 weken na afronden van Module
4 (voor LCO) of Module 7 (voor LCP) bij het NCI ingeleverd te worden. Wanneer de uitwerking niet
voor de afgesproken datum is ingeleverd kan het NCI besluiten maatregelen te nemen.
Eindtoets Leergang Compliance Officer
De eindtoetstoets bestaat uit zes cases waarover verschillende open vragen worden gesteld. De eindtoets
omvat alle geleerde stof uit module 1, 2, 3 en 4. Deze wordt afgenomen nadat u module 4 heeft
gevolgd. Ter voorbereiding adviseren wij u zowel het zelfstudiepakket als het tijdens module 2, 3 en 4
uitgereikte lesmateriaal door te nemen. U kunt ter voorbereiding de oefentoets maken die voor u klaarstaat
op ‘Mijn NCI’. U kunt de toets maken bij één van de toetscentra van Eureka. U heeft de keuze om deze
toets te maken op het moment en de locatie die u het beste schikt. U kunt zich aanmelden voor de LCO
eindtoets wanneer u module 4 heeft afgerond en niet bent ingeschreven voor de LCP. Als u zich heeft
ingeschreven voor de LCP hoeft u de LCO eindtoets niet te maken en kunt u zich na afronding van
module 7 inschrijven voor de LCP eindtoets.
U kunt zich aanmelden voor de LCO eindtoets via
www.eurekaexamens.com/component/examens/?task=opleider&opleider=1. Om in te schrijven voor

het examen heeft u een persoonlijke boekingscode nodig. Deze boekingscode is inbegrepen bij de LCO en
kunt u per e-mail aanvragen bij docent@compliance-instituut.nl. Circa acht weken na het maken van de
eindtoets ontvangt u van het NCI bericht over de uitslag.
Huiswerkopdracht module 6
De huiswerkopdracht dient uitgewerkt te worden tussen de eerste en de tweede dag van module 6.
Minimaal één week voor aanvang van de tweede dag dient de uitwerking bij het NCI te worden
ingeleverd. Dit kan door middel van het versturen van een e-mail naar docent@complianceinstituut.nl.
Wanneer de uitwerking niet voor de afgesproken datum is ingeleverd kan het NCI besluiten maatregelen
te nemen.
Eindtoets Leergang Compliance Professional
De LCP eindtoets bestaat uit acht cases waarover verschillende open vragen worden gesteld. De LCP
eindtoets omvat alle geleerde stof uit module 1 t/m 7. Ter voorbereiding van de eindtoets adviseren wij u
zowel module 1 als het tijdens module 2 t/m 7 uitgereikte lesmateriaal en cases door te nemen. U kunt de
toets maken bij één van de toetscentra van Eureka. U heeft de keuze om deze toets te maken op het
moment en de locatie die u het beste schikt. U kunt zich aanmelden voor de eindtoets wanneer u module
7 heeft afgerond.
U kunt zich aanmelden via www.eureka-examens.com/component/examens/?task=opleider&opleider=1.
Om u in te schrijven voor het examen heeft u een persoonlijke boekingscode nodig. Deze boekingscode is
inbegrepen bij de LCP en kunt u per e-mail aanvragen bij docent@compliance-instituut.nl. Circa acht
weken na de eindtoets ontvangt u van het NCI bericht over de uitslag.
Op alle examenonderdelen is het examenreglement van het Nederlands Compliance Instituut van
toepassing, deze kunt u vinden op compliance-instituut.nl.

