Examen regelement
Dit examenreglement is bedoeld voor docenten, examinatoren en examencursisten van ASPD BV
1. Het examen van de opleiding
1.1 Het examen, dat wordt samengesteld op basis van de leerdoelen, bestaat uit een theoretisch examen en een
praktijk examen. Het theoretische examen duurt 45 minuten en het praktijkexamen duurt maximaal 120
minuten.
1.2. Indien alle onderdelen zoals:
 Voorafgaand aan de eindtoets van de cursus dient door de student/tandarts tijdig een
examenpatiënt geselecteerd te worden die voldoet aan de volgende criteria: lichte
gingivitis en/of plaque en tandsteen, dus DPSI score 2
 Er dienen verschillende patiënten meegenomen te worden voor het proefexamen en
definitief examen.
 Indien tijdens de eindtoets blijkt dat er een patiënt geselecteerd is die niet aan de
gestelde criteria voldoet, zal het examen afgebroken worden. Hiermee is één
examenkans voorbij.
 Alle opdrachten moeten afgetekend en beoordeeld zijn door tandarts/mondhygiëniste
 Indien alle bovenstaande criteria e.o. aanwezigheid van alle praktijkdagen, gemaakte
huiswerkopdrachten, theorie examen, positief examenadvies, praktijk examen met goed
gevolg zijn afgelegd, is het examen behaald.
Normering van de beoordelingen
1.3 Bij elke toets geschiedt de waardering op basis van cijfers. Deze hebben de volgende betekenis: 10
uitmuntend; 9 zeer goed; 8 goed; 7 ruim voldoende; 6 voldoende; 5 bijna voldoende; 4 onvoldoende; 3 zeer
onvoldoende; 2 slecht; 1 zeer slecht.
2. Diploma
2.1 Per 6 -8 cursisten zijn minimaal 2 examinatoren aanwezig.
2.2. 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
diploma van de opleiding uit.
2.3. Voor de datum waarop het diploma is behaald, wordt de datum aangehouden waarop is vastgesteld dat de
deelnemer het examen met goed gevolg heeft behaald.
3. Ondertekening diploma
3.1. Het diploma wordt ondertekend door desbetreffende docenten en ASPD eigenaar Claar Kurvers
4. Examen en Beoordelen
4.1. De onderdelen van de opleiding worden getoetst op de wijze zoals aangegeven in de studiegids en
werkmap, welke meegegeven wordt met het opleidingsmateriaal.

4.2. Een deelnemer met een functiebeperking kan een verzoek indienen om gelegenheid te krijgen de toetsen
op een zo veel mogelijk aan zijn individuele beperking aangepaste wijze af te leggen. Dit kan,
met schriftelijke toestemming van de deelnemer, advies inwinnen bij derden alvorens op dit verzoek te
beslissen.
5. Gestelde eisen examen
5.1. ASPD en de docenten maken voor elk examen 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 examen
6.1. Een deelnemer mag deelnemen aan het examen, wanneer hij heeft voldaan aan de
opleidingsverplichtingen en de opleiding met goed gevolg heeft doorstaan.
6.2. Herkansing voor theorie en praktijkexamen
Een theorie examen mag 1 maal herkanst worden. Tussen elke herkansing moet een tussenpose zitten van 1
week. Wanneer deze dan niet behaald is, slaagt deelnemer niet. Er zijn geen kosten verbonden aan een
herkansing van een theorie examen.
De herkansing wordt gedaan in het bij ASPD te Wijnandsrade. b. Is de deelnemer gezakt voor zijn
praktijkexamen, dan kan in overleg met ASPD een nieuwe datum afgesproken worden om deze te herkansen.
Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.
6.3.Cursisten die op de examendatum niet op het examen aanwezig kunnen zijn, hebben in geval van overmacht
recht op herkansing. Deze herkansing kan eventueel extra kosten met zich mee brengen.
7. Normering van de beoordelingen
7.1. Bij elk theorie examen geschiedt de waardering op het aantal gemaakte fouten in het examen om een
voldoende te behalen. Van de 40 vragen mogen er om een voldoende te behalen 10 fouten gemaakt worden.
7.2. Bij elk praktijkexamen geschiedt de waardering op basis van een voldoende en of onvoldoende. Om het
examen te behalen moet de deelnemer een voldoende behalen.
Er kunnen situaties voordoen waarin er getwijfeld wordt over het wel of niet behalen van het examen. Indien er
4 en of meer twijfelgevallen zijn is de deelnemer gezakt.
8. Bijzondere en onvoorziene gevallen
8.1. Bijzondere omstandigheden kunnen ASPD 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.
8.2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de ASPD, examinator en docent
9. Voorbehoud copyright
9.1. Alle door of in opdracht van ASPD gemaakte materialen en grafische of andere ontwerpen, gemaakt in het
kader van de uitvoering van de overeenkomst, blijven het intellectuele eigendom van ASPD BV
10. Betaling
10.1. De cursist mag alleen deelnemen aan het examen, wanneer aan alle betalingsverplichtingen zijn voldaan.

