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Inleiding

Dit examenreglement is van toepassing op de examens die leiden tot het diploma Namikoshi
Shiatsu Practitioner en Namikoshi Shiatsu Therapeut.
De examens dienen om na te gaan of de kandidaten theoretisch en praktisch voldoen om
bekwaam te kunnen worden verklaard. Wanneer men heeft aangetoond een bekwaam practitioner
of therapeut te zijn, wordt een diploma verstrekt.
Een bekwame practitioner is in staat om zelfstandig en verantwoord:
• adequate ontspannende behandelingen te geven
• in noodsituaties reanimaties te kunnen verlenen
• te kunnen functioneren in een team onder leiding van een bevoegde arts of therapeut
• voorlichting te kunnen geven betre ende de gezondheid
Een bekwame therapeut is in staat om zelfstandig en verantwoord:
• adequate therapeutische behandelingen te geven
• zowel preventief als curatief te kunnen handelen
• in noodsituaties reanimaties en eerste hulp te kunnen verlenen
• te kunnen functioneren in een team
• voorlichting te kunnen geven betre ende de gezondheid

Examencommissie

De directie stelt een (examen)commissie in, die bestaat uit twee of meer personen.

Taken en bevoegdheden

• het opstellen van toetsdocumenten
• het aanwijzen van examinatoren
• het verlenen van vrijstellingen op basis van eerder verworven kwali caties/competenties
• het tre en van maatregelen met betrekking tot het afnemen van het theorie examen en het
praktijk assessment
• het tre en van maatregelen met betrekking tot de beoordeling en uitslag van het theorie examen
en het praktijk assessment
• het evalueren van proces en inhoud van het theorie examen en het praktijk assessment en
komen tot verbeter voorstellen
• het nemen van een beslissing in omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet

De regelingen van het theorie examen en het praktijk
assessment
Inschrijving

De (examen)commissie geeft in het toetsplan weer op welke wijze een kandidaat zich kan
inschrijven voor het theorie examen en het praktijk assessment.
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Aanwezigheid

De kandidaat is verplicht deel te nemen aan het theorie examen en het praktijk assessment
waarvoor hij zich heeft ingeschreven. Bij afwezigheid beslist de (examen)commissie of de
kandidaat in aanmerking komt voor een uitgesteld theorie examen en/of praktijk assessment, dan
wel afgewezen is.

Afnamecondities

Indien bij het praktijk assessment niet is voldaan aan de afname condities beslist de
(examen)commissie of de kandidaat in aanmerking komt voor een uitgesteld praktijk assessment
dan wel afgewezen is.

Vrijstelling

• Kandidaten kunnen vrijstelling krijgen voor het protocol EHBO/REANIMATIE in het portfolio
als een geldig certi caat wordt overlegd.
• Voor fysiotherapie studenten en gediplomeerde fysiotherapeuten is het mogelijk vrijstelling te
verkrijgen voor de theorie vakken Anatomie en Fysiologie. Hiervoor dienen zij aan te kunnen
tonen dat zij minimaal het tweede jaar van de opleiding fysiotherapie succesvol hebben
afgerond. Fysiotherapeuten die nog in opleiding zijn dienen het leerplan van de opleiding te
kunnen overleggen.

Toetsplan

Het toetsplan vermeldt een systematische beschrijving van alle exameninstrumenten evenals de
gegevens m.b.t. de inhoud en organisatie van de examens.

Uitslag

De (examen)commissie maakt binnen een redelijke termijn na afname van het theorie examen en
het praktijk assessment de uitslag schriftelijk bekend aan de kandidaat. Het toetsplan vermeldt de
exacte termijn waarbinnen de bekendmaking dient te hebben plaatsgevonden.

Klacht

De kandidaat kan bij de (examen)commissie een klacht indienen tegen de gang van zaken
voorafgaand aan, tijdens en na het theorie examen en het praktijk assessment.

Bezwaar

De kandidaat kan tegen een beslissing van de (examen)commissie over een klacht/bezwaar van
het theorie examen en het praktijk assessment of na een beslissing van de (examen)commissie
inzake fraude, beroep aantekenen bij de directie van de school.

Uitslagregels

Per deelexamen stelt de (examen)commissie vast of de kandidaat geslaagd of afgewezen is.
De kandidaat is geslaagd voor een deelkwali catie indien het theorie examen of het praktijk
assessment als ‘voldoende resultaat’ is beoordeeld. De kandidaat is geslaagd voor de kwali catie
indien alle deelkwali caties voor de betre ende kwali catie zijn behaald.
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Herkansing

De kandidaat heeft recht op een gratis theorie examen en praktijk assesment.

Documenten

Een diploma wordt uitgereikt aan de kandidaat die geslaagd is voor de betre ende kwali catie.
Onvoorziene omstandigheden
Indien zich omstandigheden voordoen die de toetsing betre en en waarin dit reglement niet
voorziet, beslist de (examen)commissie.

Afname examen

De kandidaat dient zich te houden aan de inschrijvingsprocedure zoals vermeld in het toetsplan.
Het toetsplan vermeldt de procedure van de bevestiging van de deelname aan het theorie examen
en het praktijk assessment.
De (examen)commissie wijst de surveillanten en de examinatoren aan.
Het toetsplan vermeldt de relevante gang van zaken voorafgaand aan, tijdens en na het theorie
examen en het praktijk assessment.

Hulpmiddelen

Het toetsplan vermeldt de hulpmiddelen die de kandidaat bij het theorie examen en het praktijk
assessment verplicht is te gebruiken dan wel de hulpmiddelen die de kandidaat mag gebruiken.

Inzagerecht en bewaartermijn

Bij de uitslag ontvangt de geslaagde kandidaat een kopie van het protocol van het praktijk
assessment. De ingevulde protocollen en uitslagen worden minimaal zes maanden bewaard. Deze
termijn gaat in de dag na bekendmaking van de uitslag van het betre ende theorie examen en het
praktijk assessment. De kandidaat heeft bovendien recht op toelichting op het protocol van het
praktijk assessment. Na a oop van deze periode worden de protocollen en uitslagen door de
(examen)commissie vernietigd.

Geheimhouding

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van een theorie examen en het praktijk assessment en
daarbij gegevens ontvangt die vertrouwelijk zijn of waarvan het vertrouwelijke karakter kan
worden vermoed, is verplicht tot geheimhouding, tenzij taak of wet verplicht dit niet te doen.

Afwijkende wijze van examineren

De (examen)commissie kan toestaan dat een kandidaat met een lichamelijke of geestelijke
beperking het theorie examen en/of het praktijk assessment geheel of gedeeltelijk a egt op een
wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. In dat geval bepaalt de
(examen)commissie de wijze waarop het theorie examen en/of het praktijk assessment zal
worden afgelegd. Voordat het theorie examen en/of het praktijk assessment wordt afgelegd moet
de (examen)commissie hiervan mededeling doen aan de examinator/examinator. De wijze van
afwijking is zodanig dat de eisen die bij het theorie examen en/of het praktijk assessment aan de
kandidaat worden gesteld, vergelijkbaar zijn aan die voor andere kandidaten.
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Aansprakelijkheid

De leden van de (examen)commissie zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten, met
name niet als deze door de kandidaat zelf zijn te constateren of door de kandidaat zelf zijn
veroorzaakt. Tevens zijn de (examen)commissie, examinatoren en de directie van DSC niet
aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het examen, zoals ondermeer vervolgschade.

Begrippenlijst
Assessment

Onderdeel van het praktijk assessment, waarin de gewenste beroepsvaardigheden en passende
competenties beoordeeld worden (combinatie van portfoliobeoordeling en een praktijktoets).

Examinator

De examinator is de persoon die het assessment afneemt.

Beroep

Het zich wenden tot het hoofdbestuur om herziening van een beslissing op een uitspraak van een
ingediende klacht te krijgen.

Certi caat

Bewijs van deelkwali catie. Bewijs dat iemand voldoet aan de criteria die behoren bij een
(deel)theorie examen of assessment.

Competentie

Geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden, attitude en persoonlijke eigenschappen van een
individu dat in een bepaalde context leidt tot succesvol presteren.

Deelkwali catie

Een onderdeel van de hele Kwali catie die wordt getoetst door middel van een theorie examen of
assessment.

Diploma

Bewijs dat iemand voldoet aan de criteria die behoren bij bepaalde kwali catie.

Examen

De toetsen waarop dit reglement betrekking heeft.

Kandidaat

De persoon die deelneemt aan het theorie- en/of praktijk assessment.
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Klacht

Schriftelijke uiting van ontevredenheid over het theorie- en/of praktijk assessment (organisatie en
inhoudelijk).

Kwali catie

Bewijs van het beheersen van een competentie op grond van een erkende toetsing.
Tevens het geheel van de deelkwali caties. In het toetsplan van de kwali catie staat beschreven
welke deelkwali caties samen een bepaalde kwali catie opleveren.

Praktijk assessment

Proeve(n) van bekwaamheid. Een praktijk assessment bestaat uit een portfoliobeoordeling en een
assessment.

Praktijk assessment-protocol

Dit protocol is het onderdeel van het toetsplan waarin de beoordelingscriteria zijn beschreven en
waarin de resultaten van de beoordeling door de examinator worden vastgelegd.

Portfoliobeoordeling

Beoordeling van de bewijzen waarmee de kandidaat aantoont te beschikken over bepaalde
competenties. Het bewijs bevat op zijn minst authentieke materialen, reacties van derden en een
zelfre ectie van de kandidaat met betrekking tot de aan te tonen competenties.

Toetsplan

In een toetsplan staan o.a.de instrumenten die bepalen of een kandidaat aan de gestelde eisen
voldoet.
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