Examenregeling Vita Opleidingen B.V.
Het examen Medische Basisvakken SHO Puur Plato, Psychosociale Basisvakken SHO Puur Plato, Medische- Psychosociale
Basisvakken SHO en de Beroepsopleiding Life Science Therapeut wordt gemiddeld vijf maal per jaar afgenomen door de
Examencommissie van Vita Opleidingen B.V. Het examen wordt schriftelijk afgenomen.
Examengeld
Het examengeld dient voor de examendatum te worden voldaan.
Aanmelding
Tijdens de opleiding brengen wij u tijdig op de hoogte van de wijze waarop men zich voor het examen kan aanmelden.
Algemeen
Bij het niet behalen van het examen heeft de examenkandidaat nog 2 herkansingen. Hiervoor worden geen extra kosten in
rekening gebracht. Mochten buitengewone omstandigheden oorzaak zijn van het niet behalen van het examen, dan is
onderling overleg met de examencommissie mogelijk (herkansing, verdere studiemogelijkheden).
Instructies
Tijdens de instructies worden de examens uitgedeeld en omgekeerd op tafel gelegd. Men dient het examen op tafel te
lagen liggen, het is dus niet geoorloofd het examen in te kijken of alvast persoonlijke gegevens in te vullen tijdens de
instructie.
Tijdens het examen is het niet geoorloofd met elkaar te communiceren of te overleggen, ook niet tijdens het toiletteren.
Indien men het examen heeft ingevuld dient men het examen bij de examinator (voorin de collegezaal) in te leveren.
Tijdens alle examens dienen de volgende regels in acht genomen worden:
•
•
•
•
•

Tassen en jassen moeten worden afgegeven
Mobiele telefoons uitzetten
Eigen schrijfgerei (pennen/papier) mogen niet gebruikt worden
U ontvangt ter plekke gum, potlood en drinken
Tassen, jassen e.d. die u niet in de hal wilt achterlaten kunnen op een tafel in de zaal geplaatst worden of in de
auto worden achtergelaten

Voor het examen Medische Basisvakken, Psychosociale Basisvakken en Medische- Psychosociale Basisvakken gelden de
volgende regels:
•
•
•
•
•
•

U mag het zakwoordenboek der Geneeskunde Coëlho tijdens het examen gebruiken
Indien het opleidings- of het examengeld nog niet is betaald, kunt u niet deelnemen aan het examen. Voor het
examen ontvangt u een aparte rekening
Indien niet wordt voldaan aan het aanwezigheidsquotum kunt u niet deelnemen aan het examen. U krijgt de
gelegenheid de nodige lessen in te halen ( in de komende opleiding)
Duur examen 14.00-17.00 uur
Indien u gebruik maakt van de haal- en breng service, is de uiterlijke vertrektijd van de auto vanaf Amersfoort C.S.
is 13.15 uur. Vertrektijd uit Zeewolde 17.00 uur
U wordt verwacht om 13.45 aanwezig te zijn

Voor het examen Life Science Therapeut en de Clusters gelden de volgende regels:
•
•
•
•
•
•

U mag de Atlas van het Menselijk lichaam tijdens het examen gebruiken
Indien het opleidings- of het examengeld nog niet is betaald, kunt u niet deelnemen aan het examen. Voor het
examen ontvangt u een aparte rekening
Indien niet wordt voldaan aan het aanwezigheidsquotum kunt u niet deelnemen aan het examen. U krijgt de
gelegenheid de nodige lessen in te halen ( in de komende opleiding)
Duur examen 14.00-17.00 uur
Indien u gebruik maakt van de haal- en breng service, is de uiterlijke vertrektijd van de auto vanaf Amersfoort
C.S. is 13.15 uur. Vertrektijd uit Zeewolde 17.00 uur
U wordt verwacht om 13.45 aanwezig te zijn

Na het examen
Het is niet geoorloofd met elkaar na te praten in het pand van Vita Opleidingen B.V. in verband met de examenstilte.
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Men ontvangt binnen 2-3 weken bericht of men geslaagd dan wel gezakt is.
Tussentijds worden geen telefonische uitslagen bekend gemaakt. De uitslag wordt schriftelijk meegedeeld.
Algemeen
Zowel het examen Medische Basisvakken, Psychosociale Basisvakken, Medisch- Psychosociale Basisvakken als het examen
Life Science Therapeut en de Clusters bestaat uit een schriftelijk multiple-choice examen en/of juist-onjuist stellingen en bij
ieder college een of meerdere huiswerkopdrachten. Het behaalde eindcijfer mag niet lager zijn dan een 6.
Huiswerkopdrachten
De studenten zijn verplicht om na ieder college een of meerdere huiswerkopdrachten uit te werken en in te leveren. Om in
aanmerking te komen voor een diploma, dienen alle huiswerkopdrachten ingeleverd en als voldoende beoordeeld te zijn.
Als een student slaagt voor het examen, maar nog niet alle opdrachten heeft ingeleverd, ontvangt deze een kopie van het
diploma. Als is voldaan aan de examenopdrachten wordt dan alsnog het originele diploma toegezonden.
Huiswerkopdrachten worden nagekeken door een studiebegeleider en indien nodig door een ter zake kundige docent.
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