EXAMENREGLEMENT
Examen en certificaat
1. Het examen van de opleiding
1. Het examen van de theoretische opleiding bestaat uit theorie.
2.Het examen van de theoretische en praktische opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte en een
praktisch gedeelte
2. Indien alle toetsen van de opleiding met goed gevolg (voldoende) zijn afgelegd, is het examen
behaald.
2. Certificaat
1. Aan de deelnemer die het examen met gunstig gevolg heeft afgelegd, die heeft voldaan aan de
opleidingsverplichtingen en die ook verder voldoet aan de wettelijke vereisten, reikt desbetreffende
docent het certificaat van de opleiding uit.
2. Voor de datum waarop het certificaat is behaald, wordt de datum aangehouden waarop is
vastgesteld dat de deelnemer het examen met goed gevolg heeft behaald.
3. Ondertekening certificaat
1. Het certificaat wordt ondertekend door desbetreffende docent(en) en BITE Functional Dentistry.
TOETSEN EN BEOORDELEN
4. Vorm van toetsen
1. De onderdelen van de opleiding worden getoetst op de wijze zoals aangegeven in het toetsplan,
welke meegegeven wordt met het opleidingsmateriaal.
2. Een deelnemer met een functiebeperking kan een schriftelijk verzoek indienen om gelegenheid te
krijgen de toetsen op een zo veel mogelijk aan zijn individuele beperking aangepaste wijze af te
leggen. BITE Functional Dentistry kan, met schriftelijke toestemming van de deelnemer, advies
inwinnen bij derden alvorens op dit verzoek te beslissen.
5. Gestelde eisen toetsen
1. BITE Functional Dentistry maakt voor elke toets afzonderlijk en tijdig bekend welke eisen worden
gesteld bij het afleggen van die toets, zodat de deelnemer zich zo goed mogelijk kan voorbereiden.
6. Voorwaarden voor deelname toetsen
1. Een deelnemer mag deelnemen aan het examen, wanneer hij heeft voldaan aan de
opleidingsverplichtingen en de opleiding met goed gevolg heeft doorstaan.
2.Indien de deelnemer de toets met onvoldoende resultaat heeft afgesloten mag de deelnemer
herkansen, aan een herkansing is het vastgestelde herkansingsgeld verschuldigd.
a. Een theorietoets mag 3 maal herkanst worden. Tussen elke herkansing moet een tussenpose zitten
van twee weken. Wanneer deze dan niet behaald is, slaagt deelnemer niet. De kosten voor een
herkansing van een theorietoets bedragen € 75,00.
b. Is de deelnemer gezakt voor zijn praktijkexamen, dan kan hij deze herkansen tijdens de eerst
volgende praktijkexamen. De kosten hiervoor bedragen € 175,00. Mocht de
deelnemer de herkansing in eigen praktijk willen laten plaatsen, dan zijn de kosten € 350,00.
7. Wanneer de absentie in dagdelen of het aantal onvoldoendes voor het beoordeelde (huis)werk hoger
is dan is toegestaan, bericht BITE Functional Dentistry de deelnemer hierover schriftelijk en bericht de
deelnemer tevens dat hij/zij wordt uitgesloten van deelname aan de toets. De toets wordt dan
beschouwd als niet-behaald.
7. Normering van de beoordelingen
Bij elke toets geschiedt de waardering op basis van waardering, uitmuntend / goed / voldoende /
onvoldoende / zeer slecht.
8. Bijzondere en onvoorziene gevallen
1. Bijzondere omstandigheden kunnen BITE Functional Dentistry doen besluiten van dit reglement af
te wijken. Het besluit van het reglement af te wijken kan slechts worden genomen indien de belangen

van de deelnemer daardoor redelijkerwijs niet worden geschaad.
2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, BITE Functional Dentistry

