RICHTLIJNEN EXAMENS

1. Examens
Theorie-examens worden gehouden in januari (alleen anatomie), april, mei en oktober; praktijkexamens vinden plaats in juni en november.
2. Inschrijving
U kunt zich inschrijven d.m.v. het inschrijfformulier.
Verzend uw aanmelding bij voorkeur naar ons mailadres contact@nespg.nl of per post in een voldoende gefrankeerde envelop.
Onvoldoende gefrankeerde aanmeldingen worden niet in behandeling genomen.
LET OP DE SLUITINGSDATA. DEZE ZIJN DEFINITIEF. INSCHRIJVINGEN DIE LATER BINNENKOMEN WORDEN ALLEEN BIJ HOGE
UITZONDERING GEACCEPTEERD.
Inschrijving voor een examen verplicht u ten alle tijde tot betaling. U kunt geen examen meer doen als u niet aan uw
betalingsverplichting heeft voldaan.
Kandidaten die afgewezen zijn en herexamen willen doen (in het zelfde jaar), dienen zich opnieuw in te schrijven, de examenkosten te
betalen en een kopie van de cijferlijst mee te zenden. Dan is het niet nodig opnieuw een uittreksel GB en pasfoto in te leveren.
3. Invulling van het formulier, bijlagen en ondertekening
Maak een keuze op het inschrijfformulier op welke datum u theorie-examen wilt doen. Bij het examen (sport)massage kunt u kiezen voor een
extra kans anatomie in januari. Mocht u dit met een onvoldoende afsluiten kunt u het vak nogmaals doen samen met de overige vakken op
de eerstvolgende examendatum. Bij alle andere examens geldt dit niet.
Bij uw aanmeldingsformulier voor het betreffende examen dient u mee te zenden:
- Uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) niet ouder dan 6 maanden (geen geboortebewijzen).
- een goedgelijkende en herkenbare pasfoto.
- afhankelijk van het examen; de bijbehorende papieren
Het formulier moet getekend worden voor akkoord met de Reglementen en Richtlijnen. Maak een kopie van het ingevulde formulier voor uw
eigen administratie.
Formulieren die niet compleet zijn ingevuld, niet zijn ondertekend of niet vergezeld gaan van de gevraagde bijlagen worden niet in
behandeling genomen .
Inschrijfformulieren + benodigde bescheiden dienen vóór de sluitingsdatum op het mailadres van de NESPG binnen te zijn.
Indien u zakt voor een of meerdere vakken in april DIENT U ZICH DIRECT IN TE SCHRIJVEN EN TE BETALEN VOOR HET MEI-EXAMEN
(daarbij geldt de speciale sluitingsdatum zoals vermeld op het inschrijfformulier. U hoeft dan geen uittreksel en foto meer in te leveren.
Vrijstelling: Indien u meent recht te hebben op een vrijstelling kunt u die aanvragen. Raadpleeg hiervoor de website van de NESPG. De
benodigde bescheiden dienen meegestuurd te worden met uw inschrijfformulier.
4. Betaling
Betaling dient gelijktijdig met inschrijving te geschieden. dan wel vijf weken voor de examendatum.
Indien het examengeld 2 weken na sluitingsdatum (v.h. betreffende examen) nog niet op onze rekening is bijgeschreven ontvangt u per mail
een aanmaning. Het door u te betalen examengeld wordt dan met € 25,00 administratiekosten verhoogd. Zonder betaling wordt u niet
toegelaten tot de examens, u blijft echter wel betaalplichtig. Let u er dus goed op dat u binnen de termijn betaalt.

Indien een ander dan uzelf het examengeld betaalt, laat dan duidelijk uw naam en soort examen vermelden.

Examenkosten (sport)massage gelden voor het afleggen van een theorie- (eventueel met extra mogelijkheid anatomie) en een
praktijkexamen in het lopend kalenderjaar. Deelnemen aan het praktijkgedeelte kan pas na het met succes afronden van het
theoriegedeelte.

Examenkosten voor andere examens bevatten of alleen theorie (pathologie), theorie en praktijk in een jaar of alleen praktijk
(assessment)

Restitutie van examengeld van een compleet examen (theorie en praktijk) is uitsluitend mogelijk als minimaal vier weken voor de
datum van het theorie-examen bij de NESPG per aangetekende brief wordt gemeld dat niet aan het examen wordt
deelgenomen.
5. Oproep
Degenen die op tijd hebben ingeschreven en betaald, ontvangen ongeveer twee weken voor het examen een oproep per mail. Controleer de
oproep zorgvuldig en geef eventuele wijzigingen onmiddellijk per e-mail door aan de NESPG.
6. Uitslag
De uitslag van de theorie-examens wordt ongeveer twee weken na de examendatum uitsluitend schriftelijk verstrekt. Hierover kan geen
correspondentie gevoerd worden. Uitslag van de praktijkexamens wordt doorgaans mondeling verstrekt.
7. Diploma’s
Diploma’s en cijferlijsten worden gelijktijdig, of op een later te bepalen datum uitgereikt of volgen per post. Klachten over het niet ontvangen
van uitslagen/diploma's/cijferlijsten dient u binnen één maand na de examendatum schriftelijk te melden bij de NESPG. Nadien worden
hierover geen klachten meer in behandeling genomen.
Diploma's en cijferlijsten zijn waardepapieren en worden slechts eenmalig verstrekt. Bewaar ze dus zorgvuldig.
8. Protocol praktijkexamen
Wie voor een praktijkexamen is gezakt, kan indien gewenst via de opleider een kopie van het protocol opvragen.
9. Klachtenregeling
Wanneer de examenkandidaat meent een klacht te moeten indienen, kan dit alleen schriftelijk. Zie hiervoor het klachtenreglement op de
NESPG website. Aan de klachtenprocedure zijn kosten verbonden.

Nederlandse Examenstichting i/d Sport- en Perimedische Gezondheidszorg
 Postbus 7853  1008 AB Amsterdam  IBAN NL56INGB0005120806  Kvk Amsterdam: 41201283 
 E-mail: contact@nespg.nl  Website: www.nespg.nl 

