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Voorwoord 

Academie Tandartsenpraktijk werkt met een examen reglement. Dit examenreglement is bedoeld 

voor docenten, examinatoren en examencursisten. 

Artikel 1 Examens 

Deelname aan examens van Academie Tandartsenpraktijk is voorbehouden aan de cursisten van 

Academie Tandartsenpraktijk. Academie Tandartsenpraktijk biedt schriftelijke examens, e-learning 

examens, praktijkexamens en mondelinge examens aan. Een examen is alleen onderdeel van de 

opleiding of cursus indien dit beschreven staat in de opleidingsinformatie, deze informatie staat of 

op de website van Academie Tandartsenpraktijk of in diens opleidingsbrochure. 

Aanvangstijdstippen en locatie van de examens worden ten laatste 48 uur voor het examen, 

schriftelijk, kenbaar gemaakt aan de cursisten. Er kan slechts geëxamineerd worden over de 

onderwerpen die beschreven staan in het cursusmateriaal van de verschillende opleidingen en 

cursussen. In geval van afwezigheid, door overmacht, van de cursist tijdens het examen kan 

Academie Tandartsenpraktijk zich coulant opstellen en toegang verschaffen tot een herexamen. 

Artikel 2 Aanmelding en betaling 

Cursisten zijn automatisch aangemeld voor een examen indien een examen onderdeel is van de 

opleiding. De kosten voor het examen is inbegrepen in het cursusgeld. In geval van een 

herexamen kan er besloten worden dat hier kosten voor in rekening worden gebracht. Deelname 

door een cursist aan een examen kan door Academie Tandartsenpraktijk geweigerd worden indien 

niet voldaan is aan de betalingsverplichting. Tevens kunnen bij opleidingen specifieke 

toelatingseisen zijn, e.e.a. is dan in een examenprotocol beschreven. 

Artikel 3 Examenregels 

Academie Tandartsenpraktijk levert voor het maken van de examens voldoende, werkend, 

schrijfwaar. De cursist kan geen gebruik maken van eigen meegenomen middelen. Slecht leesbare 

examens worden niet beoordeeld. De cursist dient ruim voor aanvang van het examen aanwezig te 

zijn op de examenlocatie. Indien de cursist te laat aanwezig is, zal geen extra tijd gereserveerd 

worden voor de betreffende cursist. Tijdens het examen kan de cursist alleen gebruik maken van 

middelen die verschaft zijn door Academie Tandartsenpraktijk, alle andere mogelijk denkbare 

middelen mogen niet gebruikt worden tijdens het examen. Examens worden in een stilte omgeving 

afgenomen, tijdens praktijk examens is het niet toegestaan dat de cursisten onderling 

communiceren. Academie Tandartsenpraktijk kan specifieke instructies geven vooraf gaande aan 

het examen. De cursist dient alle verschafte examendocumenten te retourneren aan Academie 

Tandartsenpraktijk direct na afloop van het examen. De cursisten dienen aanwijzingen van de 

examinator op te volgen en kunnen de examenlokactie alleen tijdelijk verlaten na akkoord van de 

examinator. 

Cursisten die Nederlands als tweede taal hebben en minder dan vijf jaar in Nederland verblijven of 

cursisten met dyslexie, kunnen in aanmerking komen voor examentijdverlenging. 

Artikel 3.1 Examinator 

Examinatoren zijn onafhankelijke personen die tenminste het diploma mondzorgkunde hebben 

behaald. 

Bij de opleiding preventie assistentie gelden de volgende richtlijnen t.b.v. het praktijkexamen: per 

6 cursisten zijn minimaal 2 examinatoren aanwezig. 
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Artikel 3.2 Examencommissie 

De examencommissie bestaat uit 5 personen, te weten 1 vertegenwoordiger van 

Academie Tandartsenpraktijk, 2 (specialist)tandartsen en 2 mondhygiënisten. 

Artikel 4 Fraude 

Indien Academie Tandartsenpraktijk vooraf, tijdens of na afloop van het examen fraude constateert 

of vermoedt, kan Academie Tandartsenpraktijk het examen niet geldig verklaren. De cursist wordt 

direct geïnformeerd. Bewijs materiaal wordt in beslag genomen door Academie Tandartsenpraktijk. 

Academie Tandartsenpraktijk beslist direct of het examen afgemaakt kan worden door de cursist. 

Indien de cursist het examen mag afmaken. Indien het examen afgebroken wordt, zal deze niet 

beoordeeld worden. Indien mogelijk kan de cursist zich inschrijven voor een herexamen, Academie 

is gerechtigd kosten in rekening te brengen voor dit herexamen. 

Artikel 5 Beoordeling en uitslag 

Academie Tandartsenpraktijk kent alleen hele of halve punten toe aan examenuitslagen. De 

bepaling van de cesuur wordt vastgesteld door de examencommissie. Over deze vaststelling is 

geen discussie mogelijk. Er wordt naar gestreefd om de examenuitslag op de dag van het examen 

aan de cursist mede te delen. Diploma’s, certificaten en getuigschriften worden binnen 2 weken na 

het examen aan cursisten toegezonden. 

Artikel 5.1 Herexamens 

Indien de cursist voor het examen zakt, wordt één herexamen aangeboden. Indien alléén het 

theorie-examen wordt herkanst, kan de kandidaat een afspraak maken om het examen op een van 

de opleidingslocaties. Indien er sprake is van het herkansen van alléén het praktijk gedeelte wordt 

een persoonlijke afspraak gemaakt met de examencommissie. Indien er sprake is van een 

herexamen van zowel het theorie- als het praktijk examen wordt er samen met de cursist een bij-

scholingsplan ontwikkeld. Het kan voorkomen dat er extra kosten in rekening gebracht worden in 

geval van her-examen.  

Artikel 6 Klachten 

Academie Tandartsenpraktijk kent een klachtenregeling. Cursisten kunnen het examen inzien op 

het kantooradres van Academie Tandartsenpraktijk. 
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