Examenreglement en eindtermen
Afstuderen
Studenten van de Praktijkopleiding Reïncarnatie- en regressietherapie van de SRN die de
totale opleiding met goed gevolg hebben voltooid ontvangen het diploma van de opleiding.
Een student die met goed gevolg de opleiding heeft voltooid, heeft naar de mening van de
docenten 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 verstaat is vastgelegd in een hoofdstuk van de syllabus van het
eerste jaar "Profiel van een reïncarnatietherapeut". Om te kunnen beoordelen of een student
aan de genoemde criteria voldoet, worden de studenten tijdens de gehele opleiding
regelmatig praktisch ( tien supervisies) en theoretisch ( twee maal theorie examen) getoetst.
De opleiding wordt in december van het tweede lesjaar afgesloten met een praktijkexamen.
Daarna volgt de gezamenlijke diploma uitreiking.

Samenvatting afstudeereisen
Een student ontvangt het diploma van de SRN als hij/zij aan de volgende eisen heeft
voldaan:
1. alle vijf supervisies en het theorie examen van het eerste lesjaar heeft behaald;
2. alle vijf supervisies en het theorie examen van het tweede lesjaar heeft behaald;
3. minimaal 40 van de 48 lesdagen heeft bijgewoond;
4. een voldoende heeft behaald voor zowel de verslaglegging als de kwaliteit van de
gegeven leertherapie in het tweede lesjaar;
5. de vier procesdagen in het tweede lesjaar heeft bijgewoond;
6. een voldoende heeft behaald voor het praktijkexamen.

Theorie-examen (2 in totaal)
Dit examen wordt afgenomen volgens het multiple choice systeem, duurt twee uur en vindt
plaats begin december aan het einde van zowel het eerste als het tweede lesjaar. De uitslag
zal direct na afname mondeling aan de student worden medegedeeld.
Het examen wordt afgenomen over de tijdens de lesweekenden besproken en
gedemonstreerde lesstof, de inhoudelijke syllabus van dat jaar en de verplichte literatuur van
dat lesjaar.
De verplichte literatuur staat aangegeven in de voorlichtingsbrochure ( toegezonden
voorafgaand aan het lesjaar) en de syllabus die wordt uitgereikt aan het begin van ieder
lesjaar.
Na het examen is er gelegenheid tot inzage.
Als een onvoldoende is gehaald voor het theorie-examen kan een mondeling of wederom
schriftelijk herexamen worden aangevraagd bij een van de SRN docenten. Dit herexamen
zal plaatsvinden op een onderling overeengekomen tijd en plaats. De tweede jaars zullen in
de gelegenheid worden gesteld om binnen een week herexamen te doen.
Een student kan een onbeperkt aantal het desbetreffende theorie-examen overdoen.
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Praktijkexamen
1. De procedure
1.1. Alleen studenten die voor 1 december aan alle onderwijs- en financiële verplichtingen
van beide schooljaren hebben voldaan kunnen praktijkexamen 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.
1.2. Wanneer studenten besluiten het praktijkexamen uit te stellen naar het volgende jaar
dienen zij zich voor 1 november af te melden als examenkandidaat. Voor de financiële
consequenties hiervan: zie de syllabus hoofdstuk: zakelijke regels, het uitstellen van
praktijkexamens.
1.3. 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 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.
De specifieke eisen die gesteld worden aan de schriftelijke casepresentatie staan vermeld in
hoofdstuk 11 van de syllabus van het tweede lesjaar ( zie regels praktijkexamen).
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.
1.4. Het praktijkexamen zelf zal worden afgenomen door een SRN docent en een extern
gecommitteerde, in de praktijkruimte van een SRN docent. Het 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 supervisies gedurende het tweede lesjaar.
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.
Tijdens dit gesprek krijgt de student te horen of hij geslaagd is voor het praktijkexamen.

Praktijk herexamen
Indien een student niet is geslaagd voor de herbelevingssessie op het praktijkexamen kan
hij/zij 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.
Als alleen het caseverslag als onvoldoende is beoordeeld wordt de student in de
gelegenheid gesteld dit alsnog in orde te maken, waarna hij/zij alsnog is geslaagd. Hierbij
hoeft dus geen volledig herexamen te worden gedaan.
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Een student kan maximaal vier maal het praktijkexamen doen gedurende een periode
van twee jaar na afloop van het lesprogramma. Een herexamen voor dit onderdeel kan
dus maximaal driemaal aangevraagd worden binnen twee jaar.
Wanneer de student voor de vierde keer is gezakt kan in principe geen herexamen 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.
Neem daarover dan z.s.m. contact op met je mentor.
De (her)examens vinden in principe ieder jaar plaats in juni en december en de exacte data
zullen ong. een jaar van te voren al kenbaar worden gemaakt aan de studenten

Reclameren
Over de uitslag van het praktijkexamen (beoordeling caseverslag en begeleiding
herbelevingssessie) kan niet rechtstreeks worden gecorrespondeerd met de betreffende
examinatoren. Gedurende de mondelinge evaluatie na afloop van de examensessie krijgt de
student gedetailleerd de eventuele verbeterpunten te horen en zal exact worden aangegeven
waarom de student wel of niet is geslaagd. De student is hierbij ook in de gelegenheid om
nadere vragen te stellen. Het is ook toegestaan deze evaluatie op te nemen zodat de student
na afloop alles nog eens rustig kan afluisteren.
Indien er dan toch nog vragen zijn over de beoordeling en het resultaat dan dienen deze
schriftelijk ( per post of email) te worden toegezonden aan het Bureau SRN ( zie syllabus
voor contactgegevens). Deze vragen zullen tijdens een SRN docentenvergadering worden
behandeld, waarna de betreffende student een schriftelijk antwoord ontvangt, maximaal drie
weken na ontvangst van de vragen.
Mocht de student zich met dit antwoord niet kunnen verenigen dan kan de student een klacht
indienen bij de klachtencommissie ( zie Klachtreglement).

Overige informatie afstuderen
Extern gecommitteerde
De extern gecommitteerde zal in alle gevallen een gediplomeerde vakbekwame en
onafhankelijke reïncarnatie- en regressietherapeut zijn die niet verbonden is met de SRN en
op geen enkele manier als docent of supervisor heeft meegewerkt aan de opleiding.

Participeren in de lessen/ verzuim
Aanwezigheid van de studenten tijdens de lesweekeinden wordt bijgehouden op
presentielijsten aangezien er een aanwezigheidsplicht geldt.
Tijdens zowel het eerste als het tweede lesjaar mogen de studenten slechts vier
lesdagen (dus acht in totaal) verzuimen.
Bij een verzuim van meer dan 4 lesdagen per lesjaar 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.
Heeft de student in het tweede lesjaar meer dan vier lesdagen verzuimd dan mag hij/zij wel
praktijkexamen doen, maar zal het diploma pas worden afgegeven nadat het verplichte
aantal lesdagen is ingehaald.
In bijzondere gevallen kan de SRN besluiten om toch – direct na het behalen van het
praktijkexamen – het diploma af te geven, maar zal het diploma slechts een geldigheid
hebben van een jaar. Nadat de student daarna het verplichte aantal lesdagen heeft
ingehaald zal het definitieve -onbeperkt geldige - diploma worden verstrekt.
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Extra kosten
Voor het inhalen, aanvullen of overdoen van onderdelen van de studie ( dus ook de
examens) worden extra kosten in rekening gebracht. Alle regels met betrekking tot de
financiële verplichtingen van de studenten en de specifieke extra kosten zijn vastgelegd in de
syllabus van zowel het eerste als het tweede lesjaar in een apart hoofdstuk "Zakelijke regels'.
Dit hoofdstuk zal tijdens het eerste lesblok uitvoerig besproken worden.

Waarborg privacy m.b.t. schriftelijke stukken
-

Schriftelijk afgelegde toetsen worden door de SRN vernietigd na inzage (mogelijkheid)
door de student.
Het caseverslag wordt direct na het afleggen van het praktijkexamen teruggegeven
aan de student.

Onafhankelijke commissie toezicht examen
De commissie toezicht examen ziet erop toe dat de kwaliteit van de theorie- en
praktijkexamens op peil blijft. Deze commissie bestaat momenteel uit twee leden:
Drs. I. Peeterman
Kolenstraat 16
7201 HR Zutphen
i.peeterman@lycos.nl
en
Drs. E. Ammerlaan
Boomkwekerij 11
2635 KC Den Hoorn
r.p.j.ammerlaan@wanadoo.nl
Deze commissie heeft inzage in de gehanteerde criteria van het theorie- en praktijkexamen.
Leden van de commissie behouden zich het recht voor om tijdens een praktijkexamen
aanwezig te zijn en de examinatoren te observeren.
Indien de commissie van dit recht gebruik zal maken, zal dit schriftelijk vooraf aan de student
die examen doet, bekend gemaakt worden.
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