EXIN Blockchain Foundation
examen
Group Nederlands
Training code

CGAEBLCHXE

Gesproken taal

Engels

Taal materiaal

Engels

Uur

1

Kosten

€225,00
excl. BTW Geen extra kosten.

Wat is EXIN Blockchain Foundation examen
De opleiding EXIN Blockchain Foundation moet je vooraf gevolgd hebben. In deze opleiding is ook
aandacht voor het proefexamen.
Het examen vindt plaats op locatie bij Capgemini Academy, of op een locatie en tijdstip die jouw
het beste uitkomen indien je kiest voor de Anytime Anyplace variant. Alle faciliteiten voor het
fysieke examen worden door ons verzorgd. Onze surveillant ziet er op toe dat het examen op een
correcte wijze verloopt.
In de training krijg je informatie over de inhoud en opzet van het examen, wil je daar meer over
weten, kijk dan op de website van Axelos.
In de training krijg je informatie over de inhoud en opzet van het examen, wil je daar meer over
weten, kijk dan op de website van Axelos.
Meer over onze examens en examenvormen lees je op onze examenpagina.

Voor wie is EXIN Blockchain Foundation examen
Dit examen is het vervolg op de training EXIN Blockchain Foundation. Dit examen is alleen
beschikbaar voor deelnemers die de opleiding EXIN Blockchain Foundation bij Capgemini
Academy hebben gevolgd.

Voorvereisten
Geen

Doelstellingen
De deelnemers maken het oﬃciële EXIN Blockchain examen en verkrijgen hiermee (na
succesvolle afronding hiervan) de EXIN Blockchain certiﬁcering.

Anytime Anyplace Exam
Training code

CGAEBLCHPE

Gesproken taal

Engels

Taal materiaal

Engels

Kosten

€225,00
excl. BTW Geen extra kosten.

Indien een copyright van derden van toepassing is op deze training, vind je het copyright
op https://academy.capgemini.nl/trademarks
Op de producten en diensten die genoemd zijn in dit document zijn de Algemene
Voorwaarden van Capgemini Academy van toepassing. Kijk voor de laatste versie op
https://academy.capgemini.com/. De prijzen van genoemde producten en diensten zijn
aan verandering onderhevig. Controleer ook voor de meest recente prijzen, onze website.

Over Academy
De professionals van Capgemini Academy bieden IT’ers wat ze nodig hebben. Onze
mensen hebben een scherp oog voor drijfveren, aandacht voor talent en besef van
speciﬁeke omstandigheden. Ze bewegen tot beweging. Programma’s die hun oorsprong
vinden in het dagelijks werk van onze zowel didactisch als inhoudelijk onderlegde trainers
wakkeren het vuur aan. Praktijkverhalen die vertellen hoe je problemen met IT en de
mensen eromheen nou écht oplost doen de rest.

Capgemini Academy. We transform IT professionals
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Een instituut als het onze helpt mensen en organisaties iedere dag weer het beste uit
zichzelf en elkaar te halen. Bereidt hen voor op het zelfbewust aangaan van de
uitdagingen van morgen. Stimuleert leer- en nieuwsgierigheid. Opdat IT’ers en hun
werkgever beter, langer en intensiever met elkaar vooruit kunnen. Tot wederzijds
genoegen.
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