Examenreglement van de
Stichting Opleidingen Neuraaltherapie en
Bio-energetische Tandheelkunde Nederland SONN-BT
1.

De examendatum wordt uiterlijk 3 maanden tevoren bekend gemaakt, tezamen met
een omschrijving van de te kennen stof en overige voorwaarden zoals presentie tijdens
de cursus waarop het examen betrekking heeft, tijdig inleveren van scriptie of portfolio’s, e.d.

2.

De docenten van de cursus waarop het examen betrekking heeft stellen de vragen en
opdrachten, en de per vraag te behalen punten, vóór het examen vast.

3.

De docenten beoordelen de prestatie van de geëxamineerde voor zover het de door
ieder van hen opgestelde vragen en opdrachten betreft. Zij geven een beoordeling op
een 10-punts-schaal. 1 is slecht, 10 is uitmuntend, 6 en hoger is geslaagd.

4.

Het eindresultaat kan zijn 'gezakt', of 'geslaagd'. In overleg wordt de mogelijkheid van
een kostenloos herexamen geboden. De geëxamineerde krijgt tevens het puntenoverzicht overhandigd.

5.

In het geval dat de geëxamineerde een vraag of het resultaat aanvecht, zal het probleem door een tweede docent mede beoordeeld worden. Deze twee docenten zijn
bevoegd bij twijfel een derde docent bij de beoordeling te betrekken. Indien consensus bereikt wordt door de docenten over het aangevochten punt, wordt de uitslag herzien. Indien er geen consensus wordt bereikt, maar de examenuitslag 'geslaagd' resp.
'niet geslaagd' resp. 'herexamen' wordt niet beïnvloed, dan wordt de geëxamineerde
hiervan in kennis gesteld. Indien de uitslag negatief was voor de geëxamineerde, wordt
de vraag verwijderd en wordt de uitslag voor deze kandidaat en de overige door betreffende vraag benadeelde kandidaten opnieuw bepaald.

7.

De uitslag wordt binnen 4 weken bekend gemaakt. Alle correspondentie over de examenuitslag blijft besloten tussen SONN-BT en de kandidaat.

8.

Het afleggen van het herexamen geschiedt op een door de cursuscoördinator te bepalen adres op een overeen te komen datum en tijd, en is overigens kosteloos.

9.

In geval van geconstateerde fraude vervalt de geldigheid van het examen en dient de
kandidaat het examen opnieuw af te leggen. De kosten hiervan worden apart in rekening gebracht.

10. Bij een onvoldoende resultaat of een besluit tot herexamen ontvangt de kandidaat een
advies hoe een voldoende resultaat zou kunnen worden bereikt.
11. Behalve de mogelijkheid als omschreven onder punt 5 is er geen beroepsmogelijkheid.
12. Een onafhankelijke gecommitteerde kan de correcte uitvoering van de beoordeling
toetsen. Deze gecommitteerde is tevoren akkoord gegaan met de vragen en puntentellingsmethode.

