EXAMENREGLEMENT
EFT opleiding voor professionele toepassing
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Samenvatting
Novet verplicht zich om tijdens de opleiding elke student te beoordelen op:

✓ Theoretische kennis van professionele kaders en interventietechnieken;
✓ Praktische bekwaamheid ten aanzien van de interventietechnieken;
✓ Het geleverde werk (schriftelijk als praktijk);
✓ Persoonlijke ontwikkeling in het kader van het doorwerken van de eigen processen
De relevante eindtermen waaraan de student moet voldoen zijn:
1.

De deelnemer heeft voldoende theoretische (achtergrond)kennis van EFT.

2.

De deelnemer beheerst de basistechnieken van EFT, zijnde klassiek basisrecept en
verkorte versies, vertel-je-verhaal-techniek, filmtechniek, pel-de-ui-techniek.

3.

De deelnemer beheerst de basistechnieken voor het behandelen van trauma’s, zijnde
de diverse dissociatie- en associatietechnieken.

4.

De deelnemer kent het concept van reframing.

5.

De deelnemer kent het concept van de emotionele anatomie.

6.

De deelnemer is in staat een sessie effectief te structureren.

Alle evaluaties worden tijdens de opleiding besproken (eventueel schriftelijk) met de student zodat
tijdens de opleiding bijsturen mogelijk is. Het werk dat op schrift of video/audio wordt aangeleverd
valt hier buiten.

Examen
Toetsing van de Theorie
De theorie wordt schriftelijk getoetst na de blok op de praktijkdag.
De literatuurkennis wordt getoetst d.m.v. een in te leveren boekverslag tijdens blok 4 en 5.
Drie schriftelijk uitgewerkte casussen worden beoordeeld.

Toetsing van de Praktische vaardigheden
De praktische vaardigheden worden in alle blokken getoetst tijdens het uitvoeren van oefeningen en
de oefensessies en tijdens de praktijkdagen na de blokken.
Op de laatste praktijkdag na blok 5 dient elke student een volledige EFT sessie van 1 uur op video
in. Alle werkstukken worden in een portfolio per student bewaard.
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Examenreglement

A) Algemene bepalingen
Dit reglement legt de regels vast die een vlot en correct verloop van de examens moeten
waarborgen. Het gaat ervan uit dat de taak van de docent(en) hierin bestaat dat de bekwaamheid en
de kennis getoetst wordt die een cursist in de scholing verworven heeft.
Dit examenreglement is van toepassing op alle examens van opleidingen en trainingen die onder
auspiciën van Novet worden gegeven.
Novet kan dit examenreglement aanvullen met bijzondere bepalingen en criteria, voor zover ze niet
in strijd zijn met de algemene.

B) Organisatie van de examens
De docent geeft vooraf duidelijke informatie over de examenstof en de wijze van examineren.
Iedere student heeft het recht om een toets te herkansen. Als een student, om dwingende redenen,
niet aan de geplande toets kan deelnemen kan hij of zij, na overleg met de opleider, aan een
hertoetsing deelnemen.
Alle blokken worden theoretisch geëxamineerd na het blok op de praktijkdag.
De praktische vaardigheden worden per blok door de docent beoordeeld. Na blok 3 moet de cursist
minimaal 3 uitgewerkte casussen schriftelijk inleveren die door de opleider beoordeeld worden. Op
de praktijkdag na blok 5 moet de cursist tevens een sessie op video of audio aanleveren die door de
opleider beoordeeld wordt.
De toetsen zijn niet openbaar.
Studenten die erom verzoeken, hebben inzagerecht in de beoordeling van hun schriftelijke werk of
video/audio opname. Het verzoek dient te worden ingediend uiterlijk tien dagen na de formele
bekendmaking van de resultaten.

C) Verplichtingen en mogelijkheden m.b.t. examen
De opleiding stelt dit reglement beschikbaar aan elke student via de website.
Docenten en studenten dienen zich strikt te houden aan deze examenregeling.
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Eventuele kosten voor deelname aan toetsen en/of hertoetsingen dienen door de student vooraf
betaald te worden of gedragen worden. Als hier niet aan wordt voldaan dan kan de student van
deelname aan examen of herexamen worden uitgesloten.
De identiteit van studenten die deelnemen aan een eindexamen zal worden gecontroleerd.
Een student die om een zwaarwichtige reden niet kan deelnemen aan het examen kan de opleiding
om uitstel verzoeken.
Het examenresultaat van elke student wordt door de docent vastgesteld. Het resultaat van elk (deel)toets of hertoetsing moet voldoende zijn.
Vastgesteld door Novet op 12 november 2015.
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