ONDERWIJS EN EXAMEN REGELING SRN
Opleidingsreglement
Artikel 1
Dit Opleidingsreglement beschrijft, behalve algemene bepalingen omtrent de opleiding, met name:
1.1 De eisen waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het diploma “Master
Therapeut Holografisch Reïncarnatie-en Regressietherapie” SRN, na deelname aan het derde
opleidingsjaar.
1.2 Dit opleidingsreglement beschrijft tevens de rechten en plichten omtrent bezwaar en beroep van de
studenten aangaande de door docenten/supervisors/examinatoren genomen beslissingen omtrent
verplichte studieonderdelen (nodig om in aanmerking te komen voor het diploma).
Artikel 2
Algemeen
2.1 De SRN verzorgt een driejarige Praktijkopleiding Reïncarnatie-en regressietherapie.
2.2 Studenten die alle drie de opleidingsjaren van de Praktijkopleiding Reïncarnatie- en
regressietherapie van de SRN met goed gevolg hebben voltooid ontvangen het diploma “Master
Therapeut Holografisch Reïncarnatie-en regressietherapie”. Met dit diploma kan de student zich
zonder verdere ballotage aanmelden bij de beroepsvereniging N.V.R.T.
2.3 Een student die met goed gevolg de opleiding heeft voltooid, heeft naar de mening van de SRN
aangetoond te beschikken over voldoende theoretische kennis en inzicht, voldoende praktische
vaardigheid en de juiste therapeutische houding, om zelfstandig als reïncarnatie- en
regressietherapeut te kunnen werken. Wat de SRN hieronder precies verstaat is vastgelegd in het
"Profiel van een reïncarnatietherapeut" (zie onze website).
2.4 Om te kunnen beoordelen of een student aan de in het profiel genoemde
criteria
voldoet, worden de studenten in de gelegenheid gesteld zich gedurende twee of drie jaar regelmatig
praktisch en theoretisch te laten toetsen. De eerste twee opleidingsjaren worden afgesloten met
een praktisch examen in de maand december van het tweede opleidingsjaar. Het derde
opleidingsjaar wordt afgesloten met een scriptie.
2.5 Samenvatting inhoud opleidingsjaren:
● Jaar 1 : Het eerste jaar telt dertien tweedaagse lesblokken, opgedeeld in 5 modules. De lessen
worden ondersteund met praktijk supervisies, leertherapie en theoretische examens per
module.
● Jaar 2: Het tweede jaar omvat twaalf tweedaagse lesblokken, opgedeeld in 4 modules, en een
vierdaagse interne procesperiode. De lessen worden ondersteund met praktijk supervisies,
leertherapie en theoretische toetsen per module.
● Jaar 3 : telt tien lesdagen, opgedeeld in vier modules, plus drie praktijk intervisiedagen, een
scriptiebegeleidingsdag, een scriptie opzet presentatie dag en het schrijven van een scriptie.
Een gedetailleerde beschrijving is te vinden in de studiegids van de SRN.
Artikel 3
Participeren in de lessen
De studenten worden verondersteld bij zoveel mogelijk lessen aanwezig te zijn en actief in deze lessen
te participeren. Aanwezigheid wordt bijgehouden op presentielijsten.
3.1 Tijdens het eerste opleidingsjaar geldt voor de lessen een aanwezigheidsplicht van 22 (van de 26)
lesdagen. Bij een verzuim van meer dan 4 lesdagen dient het aantal lessen, dat meer dan 4 dagen

verzuimd is, ingehaald te worden in het volgende studiejaar. Bij 5 dagen verzuim is dat 1 lesdag
inhalen, bij 6 dagen verzuim is dat 2 lesdagen inhalen, etc. Voor iedere ingehaalde lesdag dient extra
betaald te worden.
3.2 Tijdens het tweede opleidingsjaar geldt voor de lessen een aanwezigheidsplicht van 20 ( van de 24)
lesdagen. Bij een verzuim van meer dan 4 lesdagen dient het aantal lessen, dat meer dan 4 dagen
verzuimd is, ingehaald te worden in het volgende. Bij 5 dagen verzuim is dat 1 lesdag inhalen, bij 6
dagen verzuim is dat 2 lesdagen inhalen, etc. Voor iedere ingehaalde lesdag dient extra betaald te
worden.
3.3 Indien een student niet meer dan 6 lesdagen in het tweede opleidingsjaar heeft gemist dan kan deze
toch toegelaten worden tot het praktijk examen. Deze resultaten zijn slechts voor een jaar geldig en
dat binnen het jaar aansluitend op het praktijkexamen twee lesdagen dienen te worden ingehaald.
3.4 Tijdens het derde opleidingsjaar geldt voor de lessen een aanwezigheidsplicht van 8 (van de 10)
lesdagen. Bij een verzuim van meer dan 2 lesdagen dient het aantal lessen, dat meer dan 2 dagen
verzuimd is, ingehaald te worden in het volgende jaar. Bij 3 dagen verzuim is dat 1 lesdag inhalen, bij
4 dagen verzuim is dat 2 lesdagen inhalen, etc. Voor iedere ingehaalde lesdag dient extra betaald te
worden.
3.5 Tijdens het derde opleidingsjaar geldt tevens een aanwezigheidsplicht van drie praktijk
intervisiedagen. Bij een verzuim van een intervisievisiedag dient deze dag ingehaald te worden.
3.6 Tijdens het derde opleidingsjaar is tevens de dag verplicht waarin advies en instructies worden
gegeven voor het schrijven van de scriptie. Bij een verzuim van deze dag dient deze dag ingehaald te
worden in het volgende jaar en moet het schrijven van de scriptie dus uitgesteld worden. Onder
bepaalde voorwaarden kan – per individueel geval – hier van afgeweken worden.
Artikel 4
Toetsen
4.1 De SRN maakt in het eerste jaar gebruik van de volgende vormen van toetsing. Voor alle onderdelen
dient een voldoende te worden behaald:
A. Vijf praktijk supervisies. De supervisies hebben elk een eigen werkgebied c.q. herbelevingsgebied
en zijn gekoppeld aan de lesmodules.
B. Vijf multiple choice theorie examens. De toets(momenten) zijn gekoppeld aan de lesmodules en
staan vermeld in het schema van het lesprogramma.
C. Een verslag schrijven over de leertherapie als cliënt.
B. Vijf schrijfopdrachten over de vijf verplichte boeken. Echter indien de student slechts nog een of
maximaal twee schrijfopdracht(en) van het eerste opleidingsjaar dient in te leveren wordt de
student wel toegelaten tot het tweede jaar. Binnen dit jaar wordt de student in de gelegenheid
gesteld de schrijfopdracht(en) alsnog in te leveren.
C. Een persoonlijk ontwikkelingsverslag (POV) per module.
D. 15 feedbackformulieren en follow up formulieren over het oefenen met een medestudent
tijdens intervisie bijeenkomsten.
4.2 De SRN maakt in het tweede opleidingsjaar gebruik van de volgende vormen van toetsing. Voor alle
onderdelen dient een voldoende te worden behaald:
A. Vijf praktijk supervisies (waarvan een plaats vindt tijdens de procesdagen). De praktijk
supervisies hebben elk een eigen werkgebied c.q. herbelevingsgebied en zijn gekoppeld aan de
lesmodules. Voor iedere praktijk supervisie dient een voldoende behaald te zijn om toegelaten
te worden tot het praktijk examen.
B. Vijf multiple choice theorie examens in opleidingsjaar een en vier in jaar twee. De
examen(momenten) zijn gekoppeld aan de lesmodules en staan vermeld in het schema van het

lesprogramma. Voor ieder examen dient een voldoende te zijn behaald om toegelaten te
worden tot het praktijk examen.
C. Een verslag schrijven over de leertherapie als therapeut (of jaar drie, wanneer besloten is op
grond van het bindend advies de leertherapie een jaar uit te stellen). Een voldoende voor beide
leertherapie verslagen (van cliënt in jaar 1 en therapeut in jaar 2) is een vereiste om toegelaten
te worden tot het praktijk examen.
D. Vijf schrijfopdrachten over de verplichte boeken. Een voldoende voor alle schrijfopdrachten is
een vereiste om toegelaten te worden tot het praktijk examen. Echter indien de student slechts
nog een of maximaal twee schrijfopdracht(en) van het tweede opleidingsjaar dient in te leveren
wordt de student wel toegelaten tot het praktijk examen. Binnen het derde jaar wordt de
student in de gelegenheid gesteld de schrijfopdracht(en) alsnog in te leveren.
E. Een persoonlijk ontwikkelingsverslag (POV) over de procesdagen schrijven. Een voldoende is een
vereiste om toegelaten te worden tot het praktijk examen.
F. 12 feedbackformulieren en follow up formulieren over het oefenen met een medestudent
tijdens intervisie bijeenkomsten. Het inleveren hiervan is een vereiste om toegelaten te worden
tot het praktijk examen.
4.2 De SRN maakt in het derde opleidingsjaar gebruik van de volgende vormen van toetsing:
A. Drie theorie examens.
B. Vijf schrijfopdrachten over de vier verplichte boeken en één boek naar keuze. Een voldoende
voor alle schrijfopdrachten is een vereiste om het diploma te behalen.
C. Participatie en eigen inbreng tijdens de drie praktijk intervisiedagen.
D. Inleveren van een persoonlijk ontwikkelingsverslag. Een voldoende is een vereiste om het
diploma te behalen.
E. Het schrijven van een scriptie over een therapeutisch relevant onderwerp. Verplichte deelname
aan een scriptie instructiedag en een presentatiedag over de theoretische onderbouwing van de
scriptie. Een voldoende voor de scriptie is een vereiste om het diploma te behalen.
4.3 De student heeft het recht van bezwaar en beroep aangaande een negatieve beoordeling van
bovengenoemde verplichte studieonderdelen.
Artikel 5
Overgang naar het tweede jaar, (geldigheidsduur) overgangscertificaat en bindend advies omtrent het
geven van leertherapie.
5.1 Het certificaat geeft betreffende student het recht om te beginnen aan het tweede studiejaar.
Onderdelen van het eerste opleidingsjaar die nog moeten worden (in)gehaald worden allen
vermeldt op het certificaat.
5.2 Voor het verkrijgen van een overgangscertificaat moeten ieder geval de volgende items zijn behaald:
alle praktijk supervisies, een afgerond leertherapietraject bij een 2e jaars, alle theorie examens, alle
persoonlijke ontwikkelingsverslagen, minimaal 50% van de schrijfopdrachten naar aanleiding van de
verplichte literatuur en minimaal 80% van de vereiste verplichte deelname aan de lesweekenden.
5.3 Het overgangscertificaat is twee jaar geldig. Dit betekent dat een student die de studie na het eerste
jaar of tijdens het tweede jaar onderbreekt binnen deze termijn de studie dient te hervatten.
Gebeurt dit niet binnen deze termijn dan vervalt het certificaat. In onderling overleg kan dan
worden bekeken welke lessen de student weer dient te herhalen om de studie later weer op te
kunnen pakken.
5.4 Indien een student zich later aanmeldt voor het tweede opleidingsjaar – dus niet direct aansluitend
op het eerste opleidingsjaar – kunnen aanvullende voorwaarden tot toelating gesteld worden. Dit
zal per individueel geval beoordeeld worden.
5.5 De student heeft het recht van bezwaar en beroep bij het niet behalen van het overgangscertificaat.

Artikel 6
Overgang naar het derde opleidingsjaar
6.1 Het overgangscertificaat geeft betreffende student het recht om te beginnen aan het derde
studiejaar. Onderdelen van het tweede opleidingsjaar die nog moeten worden (in)gehaald worden
allen vermeldt op het certificaat.
6.2 Voor het verkrijgen van een overgangscertificaat moeten ieder geval de volgende items zijn behaald:
alle praktijk supervisies, een afgerond leertherapietraject bij een 1e jaars cliënt, alle theorie
examens, alle persoonlijke ontwikkelingsverslagen, minimaal 50% van de schrijfopdrachten naar
aanleiding van de verplichte literatuur en minimaal 80% van de vereiste verplichte deelname aan de
lesweekenden.
6.3 Het overgangscertificaat is twee jaar geldig. Dit betekent dat een student die de studie onderbreekt
binnen deze termijn de studie dient te hervatten. Gebeurt dit niet binnen deze termijn dan vervalt
het certificaat. In onderling overleg kan dan worden bekeken welke lessen de student weer dient te
herhalen om de studie later weer op te kunnen pakken.
6.4 Indien een student zich later aanmeldt voor het derde opleidingsjaar – dus niet direct aansluitend op
het tweede opleidingsjaar – kunnen aanvullende voorwaarden tot toelating gesteld worden. Dit zal
per individueel geval beoordeeld worden.
6.5 De student heeft het recht van bezwaar en beroep bij het niet behalen van het overgangscertificaat.
Artikel 7
Bezwaar en beroep
Toepassing
7.1 De student heeft het recht van bezwaar en beroep aangaande een negatieve beoordeling van de
verplichte studieonderdelen (nodig om in aanmerking te komen voor het diploma) gegeven door
docent/supervisor of examinator.
7.2 Het (algemene) klachtreglement blijft onverminderd van kracht.
De procedure
7.3 Indienen bezwaar
- De student wendt zich in geval van een bezwaar eerst schriftelijk (per post of per email) tot de
betreffende docent/supervisor/examinator(en) en probeert zo tot een oplossing te komen. Dit
dient te gebeuren binnen veertien dagen nadat de gebeurtenis waarover bezwaar wordt
gemaakt heeft plaatsgevonden. Binnen vijf werkdagen ontvangt de student een
ontvangstbevestiging.
- In eerste instantie zal getracht worden door betreffende docent/supervisor/examinator(en) om
in onderling overleg- telefonisch en/of schriftelijk - met de student tot een oplossing te komen.
- Indien er binnen een maand na het indienen van het bezwaar onderling niet tot een oplossing
kan worden gekomen dan zal de aan de student toegewezen mentor van de student worden
ingeschakeld door de docent/supervisor/examinator om alsnog d.m.v. bemiddeling tot een
voor alle partijen bevredigende oplossing te komen.
- Indien de mentor zelf betrokken is als docent/supervisor/examinator dan zal een van de andere
mentoren worden ingeschakeld voor bemiddeling. De keuze van de in te schakelen mentor ligt
dan bij de student.
- Indien het bezwaar binnen een maand na inschakeling van de mentor niet door bemiddeling
kan worden opgelost dan zal een onderzoek naar de klacht plaatsvinden met gebruikmaking
van hoor- en wederhoor tijdens een bijeenkomst met alle betrokken partijen, onder leiding van
de mentor.

-

Na bovengenoemde bijeenkomst wordt door de mentor binnen veertien dagen een beslissing
genomen over het bezwaar. Deze beslissing zal schriftelijk ( per post of email) worden
verzonden naar alle betrokken partijen.
7.4 In beroep
- Indien de student het niet eens is met de genomen beslissing van de mentor dan kan
vervolgens beroep worden ingediend bij de onafhankelijke commissie van beroep.
- Dit beroep dient schriftelijk te gebeuren (per post of email), binnen veertien dagen na
ontvangst van de beslissing van de mentor. In te dienen bij de voorzitter van de commissie. De
naam en het (email) adres van de voorzitter is opvraagbaar bij Bureau SRN.
7.5 Commissie van beroep
- De commissie bestaat uit een voorzitter en een commissielid. Beide zijn ervaren en – van de
SRN - onafhankelijke Reïncarnatie- en regressietherapeuten.
- De leden zijn niet werkzaam voor de SRN.
7.6 De commissie:
- bevestigt de ontvangst van het beroep binnen 21 dagen schriftelijk aan de student.
- informeert schriftelijk binnen 21 dagen na ontvangst van het beroep de betreffende
docent/supervisor/examinator over het beroep en de inhoud daarvan, met het verzoek hier
binnen 21 dagen schriftelijk op te reageren.
- kan zowel de student als de betreffende docent/supervisor/examinator in de gelegenheid
stellen om schriftelijk binnen redelijke termijn duidelijkheid te verschaffen over bepaalde zaken
die meer informatie behoeven en/of om een weerwoord te geven op hetgeen door de student
c.q. docent/supervisor/examinator naar voren is gebracht.
De docent/supervisor/examinator:
- reageert, binnen 21 dagen nadat hij het beroep ontvangen heeft, schriftelijk op het beroep.
- stuurt deze reactie naar de commissie van beroep.
De commissie van beroep:
- zal het beroep in principe schriftelijk behandelen maar kan na ontvangst van alle benodigde
relevante informatie een datum en plaats bepalen voor mondelinge behandeling van de klacht
door de commissie. Tijdens de mondelinge behandeling zullen geen derden aanwezig zijn, met
dien verstande dat, indien nodig, een niet aan partijen gelieerde notulist kan worden
aangesteld.
7.7 Uitsluitsel
De commissie van beroep:
- kan de klacht gegrond, gedeeltelijk gegrond, ongegrond of niet ontvankelijk (de klacht voldoet
niet aan de eisen omdat deze bijvoorbeeld te laat is ingediend ) verklaren.
- stelt binnen vier weken na ontvangst van de laatste brief in deze kwestie ofwel de mondelinge
behandeling van het beroep, de student en de docent/supervisor/examinator schriftelijk en met
redenen omkleed, op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid dan wel ontvankelijkheid
van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
- informeert de klager en beklaagde indien de termijn van vier weken onverhoopt niet wordt
gehaald. Tevens wordt aangegeven binnen welke termijn er wel uitsluitsel wordt gegeven
- Het oordeel van de commissie van beroep is voor beide partijen bindend.
De docent/supervisor/examinator:
- zal z.s.m. gevolg geven aan de beslissing van de commissie van beroep. Dit zal in ieder geval
gebeuren binnen vier weken na ontvangst van die beslissing.

-

informeert, met redenen omkleed, de student en de commissie indien onverhoopt de termijn
van vier weken niet wordt gehaald. Tevens geeft hij aan binnen welke termijn hij wel aan de
beslissing van de commissie kan voldoen.
7.8 Overige bepalingen
Geheimhouding
- Het bezwaar en het eventuele beroep wordt vertrouwelijk behandeld door de
docent/supervisor/examinator en eventuele mentor(en). Ook de commissie van beroep is
gehouden tot geheimhouding van hetgeen haar uit hoofde van haar functie als lid van de
commissie ter kennis is gekomen.
Bewaartermijn bescheiden
- De bescheiden van de behandeling van beroep worden gedurende een termijn van vijf jaar (
gerekend vanaf de datum van het oordeel van de commissie) bewaard en zullen daarna
vernietigd worden.
Artikel 8
Inhalen, aanvullen, overdoen van studieonderdelen
8.1 Voor het inhalen, aanvullen, overdoen van studieonderdelen en voor het uitstellen van
studieonderdelen naar het jaar volgend op het lopende studiejaar worden extra kosten in rekening
gebracht.
8.2 Het inhalen van praktijk supervisies
Om zeker te zijn van een positief advies ten aanzien van de overgang van het eerste naar het tweede
jaar doet een student er verstandig aan deel te nemen aan de vijf praktijk supervisies.
1. Een student die zich minimaal 48 uur (of eerder) voor het tijdstip waarop de praktijk
supervisiedag begint afmeldt voor de praktijk supervisie kan deze op een later tijdstip gratis
inhalen.
2. Een student die zich later dan 48 uur voor het tijdstip waarop de praktijk supervisiedag begint
afmeldt voor de supervisie kan deze tegen een vergoeding van €115.- op een later tijdstip
inhalen. Indien hij daar gebruik van maakt krijgt hij een rekening van de SRN voor dat bedrag
thuis gestuurd.
3. Het inhalen van een praktijk supervisie vindt in principe bij dezelfde docent/supervisor plaats.
8.3 Het overdoen van praktijk supervisies
1. Een student die naar de mening van een docent een onvoldoende resultaat behaalt bij een
praktijk supervisie moet de praktijk supervisie overdoen. Het overdoen van een praktijk
supervisie kost €115.-. Een student die een praktijk supervisie overdoet ontvangt daarvoor een
rekening van de SRN.
2. Een student dient de praktijk supervisie over te doen bij dezelfde docent/supervisor die
hem/haar eerder beoordeelde, maar kan – op uitdrukkelijk verzoek en om gegronde redenen om een andere docent/supervisor verzoeken.
3. De student krijgt de mogelijkheid om de praktijk supervisie binnen 4 weken opnieuw te
herkansen. Haalt de student dan opnieuw niet de praktijk supervisie, dan volgt een gesprek met
de docent en wordt uitgebreid een plan van aanpak besproken voor het opnieuw aangaan van
een 2e herkansing van die praktijk supervisie. De kosten hiervan zijn wederom € 115,-. Deze
tweede herkansing zal in het kader van objectiviteit bij een andere docent plaatsvinden. Indien
voor deze praktijk supervisie de student wederom geen voldoende haalt, dient de student het

jaar daarop de lesdagen van de gehele module opnieuw te volgen en daarna de desbetreffende
praktijk supervisie opnieuw te doen. Omdat de module opnieuw is gevolgd, gelden weer 3
kansen.
8.4 Het overdoen van het leertherapieverslag naar aanleiding van het leertherapietraject
Het leertherapietraject is een verplicht onderdeel van de 3 jarige opleiding. Het leertherapieverslag
dient aan diverse eisen te voldoen (zie het opleidings en examenreglement). Indien het
leertherapieverslag met een onvoldoende wordt beoordeeld, krijgt de student te horen welke
onderdelen van het verslag onvoldoende zijn en krijgt hij de gelegenheid om binnen 4 weken alsnog
de aangepaste versie in te leveren. Indien het leertherapieverslag wederom met een onvoldoende
wordt beoordeeld, volgt een gesprek met de student. Na dit gesprek krijgt de student nog 2 weken
de tijd om het leertherapieverslag opnieuw aan te passen. Indien het leertherapieverslag dan
opnieuw onvoldoende is, dient het gehele leertherapietraject opnieuw te worden doorlopen.
Studenten die de bespreking van de leertherapie willen annuleren kunnen dit gratis doen tot
maximaal 1 week voor de hiervoor geplande datum. Daarna worden de kosten van het gesprek bij
betreffende student in rekening gebracht, zijnde €55.8.5 Het overdoen of inhalen van de theorie examens
Een student die voor een van de theorie examens zakt krijgt inzage in het examen en kan gratis
binnen 2 weken herexamen aanvragen. Indien deze herkansing ook niet wordt behaald, dan volgt
binnen 1 week een gesprek met de desbetreffende student. Daarna volgt binnen 1 week een
schrijfopdracht met betrekking tot de items waarop beide theorie examens niet zijn behaald. Voor
deze opdracht geldt 2 weken. Indien deze schrijfopdracht niet behaald wordt, zal een tweede
schrijfopdracht volgen. Voor deze opdracht geldt eveneens 2 weken. Indien deze opdracht ook niet
met een voldoende wordt afgesloten, zal de student het jaar daarop opnieuw de lesdagen van die
module moeten volgen.
8.6 Het overdoen of inhalen van het Persoonlijk Ontwikkelings Verslag (POV)
Indien de POV met een onvoldoende wordt beoordeeld, krijgt de student te horen welke
onderdelen van het verslag onvoldoende zijn en krijgt hij de gelegenheid om binnen 4 weken alsnog
de aangepaste versie in te leveren. Indien het POV wederom met een onvoldoende wordt
beoordeeld, volgt een uitgebreid gesprek met de student. Na dit gesprek krijgt de student nog 2
weken de tijd om het POV opnieuw aan te passen. Indien het POV dan opnieuw onvoldoende is,
dient het jaar daarop de lesdagen van de bijbehorende module opnieuw te worden gevolgd.
Aansluitend kan dan opnieuw een POV worden geschreven.
8.7 Het overdoen of inhalen van de schrijfopdrachten
Indien een schrijfopdracht met een onvoldoende wordt beoordeeld, krijgt de student te horen
welke onderdelen van de schrijfopdracht onvoldoende zijn en krijgt hij de gelegenheid om binnen 4
weken alsnog de aangepaste versie in te leveren. Indien de schrijfopdracht wederom met een
onvoldoende wordt beoordeeld, volgt een uitgebreid gesprek met de student. Na dit gesprek krijgt
de student nog 2 weken de tijd om de schrijfopdracht opnieuw aan te passen. Indien de
schrijfopdacht dan opnieuw onvoldoende is, wordt door de docent een nieuw literatuurboek
aangeraden, waarna de student opnieuw een schrijfopdracht krijgt en deze dient in te leveren.
8.8 Het inhalen van lesdagen ten gevolge van te veel verzuim

1. Wanneer een student een of meer lesdagen in moet inhalen ten gevolge van te veel verzuim
(meer dan 4 lesdagen per jaar) dient hij daarvoor een vergoeding te betalen die overeenkomt
met het aantal in te halen lesdagen.
2. Het inhalen van een lesdag kost €115.-. Het inhalen van een lesblok kost €230.-.
3. Studenten die onder punt 1 vallen krijgen een rekening van de SRN thuis gestuurd.
8.9 Het uitstellen van studieverplichtingen tot een volgend jaar
Wanneer een student aangeeft een studieverplichting van het lopende jaar uit te stellen naar het
volgende jaar dient hij daarvoor de vergoeding te betalen die overeenkomt met het betreffende
onderdeel (zie dit artikel). Studenten die onder punt 1 vallen krijgen een rekening van de SRN thuis
gestuurd.
8.10 Een jaar er tussenuit
Wanneer een student aangeeft er een jaar tussenuit te willen ( en de studie te bevriezen) dan zijn de
(verplichte) administratiekosten om ingeschreven te blijven staan als student € 85,- per jaar. Dit
geldt ook als de student bepaalde studieonderdelen van het tweede jaar heeft doorgeschoven naar
een derde jaar.
8.11 De leden van de SRN houden zich het recht voor in bijzondere gevallen van bovenstaande
zakelijke regels af te wijken. Aan het afwijkend hanteren van deze regels in individuele gevallen
kunnen andere studenten geen rechten ontlenen.

Examenreglement
Artikel 1
Afstuderen
1.1 Het derde opleidingsjaar wordt afgesloten met een scriptie.
1.2 De drie opleidingsjaren worden in december van het derde leerjaar afgesloten met het in informele
setting presenteren van de onderzoeksresultaten van de eindscriptie tijdens de gezamenlijke
diploma-uitreiking.
1.3 Een voldoende voor alle verplichte studieonderdelen – van alle drie de opleidingsjaren - is een
vereiste om het diploma “Master Therapeut Holografisch Reïncarnatie-en regressietherapie” te
behalen.
Artikel 2
Samenvatting afstudeereisen voor het diploma “Master Therapeut Holografische Reïncarnatie- en
regressietherapie” na drie jaar opleiding:
Een student ontvangt bovengenoemd diploma van de SRN als hij aan de volgende eisen heeft voldaan:
● alle 10 praktijk supervisies van het eerste en tweede opleidingsjaar heeft behaald;
● alle 12 theorie examens van de drie opleidingsjaren heeft behaald;
● in totaal minimaal 50 van de 60 lesdagen heeft bijgewoond;
● een voldoende heeft behaald voor de 15 schrijfopdrachten (5 per jaar)
● 27 feedback en follow up formulieren (15 in het eerste jaar en 12 in het tweede) heeft ingeleverd;
● een voldoende heeft behaald voor het leertherapie verslag in het eerste jaar en een voldoende
heeft behaald voor zowel de verslaglegging als de kwaliteit van de gegeven leertherapie in het
tweede (of derde) opleidingsjaar;

●
●
●
●
●

een voldoende heeft behaald voor het persoonlijk ontwikkelingsverslag van alle drie de
opleidingsjaren;
de vier procesdagen van het tweede opleidingsjaar heeft bijgewoond;
een voldoende heeft behaald voor het praktijk examen en het bijbehorende caseverslag;
minimaal drie praktijk intervisiedagen van het derde jaar heeft bijgewoond;
een voldoende heeft behaald voor de scriptie. De scriptie dient niet later te worden ingeleverd dan
in het jaar volgend op het derde opleidingsjaar waarvoor de student zich heeft ingeschreven. In
uitzonderingsgevallen kan – na uitdrukkelijk verzoek hiertoe van de student – een extra uitstel
worden verleend van maximaal een jaar.

Artikel 3
Theorie examens
3.1 Indien een theorie examen niet wordt gehaald, volgt inzage in het theorie examen door die student
en kan een toelichting worden gegeven. Vervolgens dient binnen 2 weken een schriftelijke
herkansing te worden gedaan. Indien deze herkansing ook niet wordt behaald, dan volgt binnen 1
week een gesprek met de desbetreffende student. Dan volgt binnen 1 week een schrijfopdracht met
betrekking tot de items waarop beide theorie examens niet zijn behaald. Voor deze opdracht geldt 2
weken. Indien deze schrijfopdracht niet behaald wordt, zal een tweede schrijfopdracht volgen. Voor
deze opdracht geldt 2 weken. Indien deze opdracht ook niet met een voldoende wordt afgesloten,
zal de student het jaar daarop alle lesdagen van de bijbehorende module opnieuw moeten volgen.
Aansluitend kan dan weer theorie examen worden gedaan.
3.2 De tweedejaars zullen in de gelegenheid worden gesteld om in ieder geval binnen een week het
laatste theorie examen van het tweede jaar te herkansen.
Artikel 4
Praktijk examen, ter afsluiting van het tweede opleidingsjaar
De procedure
4.1 Alleen studenten die voor 1 december aan alle onderwijs- en financiële verplichtingen van beide
schooljaren hebben voldaan kunnen praktijk examen doen. Indien je door bijzondere
omstandigheden hier niet aan voldoet meldt dit dan tijdig aan je mentor zodat we in onderling
overleg een oplossing kunnen zoeken.
4.2 Wanneer studenten besluiten het praktijkexamen uit te stellen naar het volgende jaar dienen zij zich
voor 1 november af te melden als examenkandidaat. Alleen het praktijkexamen in december
aansluitend op het tweede opleidingsjaar is inbegrepen in het cursusgeld. Bij uitstel van /of
herkansen van het praktijkexamen worden er extra kosten in rekening gebracht.
4.3 Studenten dienen ter voorbereiding van het praktijkexamen therapie te geven aan een externe
examen cliënt en hierover een caseverslag te schrijven. Deze therapie en het verslag omvat
minimaal een intakegesprek en drie sessies met begeleiding van het herbeleven van onverwerkte
ervaringen van de externe examen cliënt. Het caseverslag dient voor 1 december per post te worden
toegezonden aan de SRN docent die het praktijkexamen zal afnemen en aan de externe
gecommitteerde die ook bij het examen aanwezig zal zijn. Uitgesloten van een optreden als examen
cliënt tijdens het eindexamen zijn: ouders, broers en zusters, kinderen en (ex)partners van de
examenkandidaat, studenten en ex-studenten van de SRN-opleiding en leden van de NVRT.
4.4 Het praktijkexamen zelf zal worden afgenomen door een SRN docent en een extern
gecommitteerde, in de praktijkruimte van een SRN docent. De extern gecommitteerde zal in alle
gevallen een gediplomeerde vakbekwame en onafhankelijke reïncarnatie- en regressietherapeut zijn
die op geen enkele manier als docent of supervisor verbonden is aan de opleiding.

Het praktijkexamen bestaat uit twee onderdelen:
a) Het begeleiden door de student van de externe (examen)cliënt bij het herbeleven van een vorig
leven (examensessie). Duur van de sessie: maximaal twee uur (inclusief voorbereidingsgesprek
met de cliënt). De richtlijnen en aandachtspunten voor de herbelevingssessie zijn dezelfde als
gegeven voor de al afgelegde praktijk supervisies “Vorig leven” gedurende het tweede
opleidingsjaar.
b) Direct na afloop van de sessie volgt er een intern beraad tussen de examinatoren, gevolgd door
een mondelinge evaluatie met de student van de examensessie en van de kwaliteit van het
caseverslag. Ook het totale functioneren van de student tijdens de opleiding kan hierbij aan bod
komen. Dit onderdeel zal maximaal een uur duren.
4.5 Na afloop van bovengenoemde mondelinge evaluatie krijgt de student direct te horen of hij
geslaagd is voor het praktijkexamen of niet. Bij een onvoldoende krijgt de student de mondelinge
evaluatie schriftelijk bevestigd met daarin gedetailleerde feedback over de verschillende getoetste
onderdelen. Het caseverslag wordt direct na het afleggen van het praktijkexamen – of nadat de
student de nodige aanpassingen heeft gedaan - teruggegeven aan de student i.v.m. de privacy van
de examen cliënt. In het caseverslag wordt overigens – i.v.m. de privacy - de cliënt slechts met
initialen aangeduid.
Artikel 5
Praktijk herexamen / uitstel examen
5.1 Indien een student niet is geslaagd voor de herbelevingssessie op het praktijkexamen kan hij een
herexamen aanvragen. Dit herexamen heeft dezelfde onderdelen als het eerste (hierboven
omschreven) praktijkexamen, alleen hoeft de student geen nieuw caseverslag te schrijven als de
kwaliteit hiervan tijdens het eerste examen voldoende is bevonden door de examinatoren.
5.2 In principe vinden de praktijk (her) examens plaats in de maanden juni en december. In onderling
overleg kan tot een andere datum besloten worden.
5.3 De student kan per jaar slechts twee maal praktijkexamen afleggen.
5.4 Indien een student het praktijkexamen van december - direct aansluitend op het tweede
opleidingsjaar – zelf uitstelt of indien een student een herexamen aanvraagt, dan kan een student
maximaal vier maal in totaal het praktijkexamen afleggen, gedurende een aaneengesloten periode
van twee jaar na afloop van het volgen van het tweede opleidingsjaar. Deze regel geldt ook als de
student van het examen in december wordt uitgesloten omdat hij niet voldoet aan de
toelatingseisen om het praktijkexamen te mogen doen. Een herexamen voor dit onderdeel kan dus
maximaal vier maal aangevraagd worden (binnen twee jaar na beëindiging van het volgen van het
tweede opleidingsjaar).
5.5 Wanneer de student binnen twee jaar na afloop van het volgen van het tweede opleidingsjaar er
niet in geslaagd is het praktijk examen te behalen kan in principe geen (her)examen meer worden
gedaan. In bijzondere gevallen (denk bijvoorbeeld aan langdurige ziekte) kan een uitzondering op
deze regel worden gemaakt onder bepaalde – individueel vast te stellen – voorwaarden. Als
voorwaarde kan dan worden gesteld om wederom wat lessen te volgen en/of praktijk supervisies te
doen.
5.6 Als alleen het caseverslag als onvoldoende is beoordeeld – maar de herbelevingssessie als
voldoende - wordt de student in de gelegenheid gesteld dit alsnog schriftelijk in orde te maken,
waarna hij alsnog is geslaagd. Hierbij hoeft dus geen volledig herexamen te worden gedaan.
5.7 Voor het inhalen en/of overdoen van het praktijkexamen of aanvullen van het caseverslag worden
extra kosten in rekening gebracht.

Artikel 6
Bezwaar en beroep
7.1 De student heeft het recht van bezwaar en beroep aangaande een negatieve beoordeling van de
verplichte studieonderdelen ( nodig om in aanmerking te komen voor het diploma) gegeven door
docent/supervisor of examinator. Zie het opleidingsreglement voor de procedure.
7.2 Het (algemene) klachtreglement blijft onverminderd van kracht.

