
EXAMENREGELING VITA OPLEIDINGEN B.V. 
 
Het examen Medische Basisvakken volgens Plato eindtermen en het Life Science Therapeut wordt tweemaal per jaar (in 
voor- en najaar) afgenomen door de Examencommissie van Vita Opleidingen B.V. Het examen wordt schriftelijk afgenomen. 

Examengeld 
Het examengeld dient voor de examendatum te worden voldaan. 
 
Aanmelding 
Tijdens de opleiding brengen wij u tijdig op de hoogte van de wijze waarop men zich voor het examen kan aanmelden.  

Algemeen 
Bij het niet behalen van het examen heeft de examenkandidaat nog 2 herkansingen. Hiervoor worden geen extra kosten in 
rekening gebracht. Mochten   buitengewone omstandigheden oorzaak zijn van het niet behalen van het examen, dan is 
onderling overleg met de examencommissie mogelijk, (herkansing, verdere studiemogelijkheden). 

Instructies 
Tijdens de instructies worden de examens uitgedeeld en omgekeerd op tafel gelegd. Men dient het examen op tafel te 
laten liggen, het is dus niet geoorloofd het examen in te kijken of alvast persoonlijke gegevens in te vullen tijdens de 
instructie. 
Tijdens het examen is het niet geoorloofd met elkaar te communiceren of te overleggen, ook niet tijdens het toiletteren. 
Indien men het examen heeft ingevuld dient men het examen bij de examinator (voorin de collegezaal) in te leveren. 

Tijdens alle examens dienen de volgende regels moeten in acht genomen worden: 

 Tassen en jassen moeten worden afgegeven  

 Mobiele telefoons uitzetten 

 Eigen Schrijfgerei (pennen/papier) mogen niet gebruikt worden  

 U ontvangt ter plekke gum, potlood en drinken 

 Tassen, jassen e.d. die u niet in de hal wilt achterlaten kunnen op een tafel in de zaal geplaatst worden of in de 
auto worden achtergelaten  

Voor het examen Medische Basisvakken volgens Plato eindtermen gelden de volgende regels: 

 U mag het zakwoordenboek der Geneeskunde Coëlho tijdens het examen gebruiken 

 Indien het opleidings- of het examengeld nog niet is betaald, kunt u niet deelnemen aan het examen. Voor het 
examen ontvangt u een aparte rekening 

 Indien niet wordt voldaan aan het aanwezigheidsquotum kunt u niet deelnemen aan het examen. U krijgt de 
gelegenheid de nodige lessen in te halen ( in de komende opleiding) 

 Duur examen 14.00-17.00 uur  

 Indien u gebruik maakt van de taxi service, is de uiterlijke vertrektijd van de taxi vanaf Amersfoort C.S. is 13.15 
uur. Vertrektijd uit Zeewolde 17.00 uur 

 U wordt verwacht om 13.45 aanwezig te zijn  

Voor het examen Life Science Therapeut gelden de volgende regels: 

 U mag de Atlas van de Anatomie tijdens het examen gebruiken 

 Indien het opleidings- of het examengeld nog niet is betaald, kunt u niet deelnemen aan   het examen. Voor het 
examen ontvangt u een aparte rekening 

 Indien niet wordt voldaan aan het aanwezigheidsquotum kunt u niet deelnemen aan het examen. U krijgt de 
gelegenheid de nodige lessen in te halen ( in de komende opleiding) 

 Duur examen 14.00-17.00 uur  

 Indien u gebruik maakt van de taxi service, is de uiterlijke vertrektijd van de taxi vanaf Amersfoort C.S. is 13.15 
uur. Vertrektijd uit Zeewolde 17.00 uur 

 U wordt verwacht om 13.45 aanwezig te zijn 
 
Na het examen 
Het is niet geoorloofd met elkaar na te praten in het pand van Vita Opleidingen B.V. in verband met de examenstilte. 
Men ontvangt binnen 2-3 weken bericht of men geslaagd dan wel gezakt is. 
Tussentijds worden geen telefonische uitslagen bekend gemaakt. De uitslag wordt schriftelijk meegedeeld. 



 
Algemeen 
Zowel het examen Medische Basisvakken volgens Plato eindtermen als het examen Life Science Therapeut bestaat uit een 
schriftelijk multiple-choice examen en/of juist-onjuist stellingen. Het behaalde eindcijfer mag niet lager zijn dan een 6.  

Extra voor het examen Medische Basisvakken volgens Plato eindtermen : 
Een scriptieopdracht waarbij binnen een bepaald opgegeven kader een ziekte en de daarbij behorende 
behandelmogelijkheden uitvoerig moet worden beschreven vanuit een historisch, alternatief en regulier perspectief met als 
eindopgaaf een visie gebaseerd op de eigen therapie. Het eindcijfer samen bepaalt of men geslaagd is of niet. Het cijfer per 
onderdeel mag niet lager zijn dan een 5. Het gemiddeld eindcijfer moet tenminste een 6 zijn. 
 
Beoordeling examen 
De scriptie wordt door Vita Opleidingen B.V. beoordeeld op technische uitvoering en de docent beoordeelt de inhoudelijke 
kant. De schriftelijke examens worden beoordeeld door 2 personen van Vita Opleidingen B.V. en één onafhankelijke derde. 

 


