
Examenreglement [bproductive.] 

Algemeen 

- Aan het einde van de opleiding vinden in het zesde blok een aantal examenactiviteiten 
plaats. Deze zijn toegankelijk voor diegenen, die minstens 80 % van de blokken aanwezig zijn 
geweest. Ook dienen de gevraagde stukken te zijn ingeleverd op de in de eindtermen 
genoemde datum. 

- Bij het praktische werk in de opleiding is een trainer van buiten [bproductive.] aanwezig als 
extra examinator. Deze trainer is minstens coach en psycholoog. Verder is er minstens één 
trainer van [bproductive.] aanwezig. De examencommissie bestaat uit de trainers van de 
opleiding met de externe examinator. 

- Eventueel kunnen daarvoor aangewezen extra examinatoren aanwezig zijn. Dit zijn minstens 
gecertificeerde coaches en worden gesuperviseerd door de aanwezige trainer(s). 

- Vertrouwelijkheid: wat er besproken wordt binnen de examencommissie is vertrouwelijk en 
wordt niet aan derden medegedeeld. Ook de gesprekken tussen kandidaat en examinator 
zijn vertrouwelijk. Ook wordt over de uitslag door [bproductive.] met derden niet 
gecommuniceerd. 

Advanced Coaching Program 

- Examen psychopathologie. Vrijstelling voor mensen met een geldig diploma psychosociale 

basiskennis, volgens de PLATO normen. Dit examen is multiple choice en bestaat uit 50 

vragen, waarvan er minstens 30 correct moeten zijn beantwoord. 

- Examen praktisch werk: een compleet coachgesprek voeren. Dit gesprek omvat een 

exploratie van de coachvraag en een interventie. De kandidaat krijgt hier maximaal anderhalf 

uur voor. De kandidaat mag naar eigen voorkeur ruimtelijk of zittend werken. 

Hulpmaterialen mogen gebruikt worden. Schrijfbord en stiften zijn aanwezig, voor overige 

materialen dient de kandidaat zelf zorg te dragen. Na de interventie is er een korte reflectie 

en afsluiting. De kandidaat krijgt feedback van de examinator, observerend medecursist en 

de coachee. Alleen de feedback van de examinator en de omgang daarmee door de 

kandidaat worden meegenomen in de beoordeling. 

- Verslag van 7 hoofdstukken uit het Psychologieboek. Ook hier vrijstelling voor mensen met 

een geldig diploma psychosociale basiskennis volgens de PLATO normen. Dit verslag omvat 

een samenvatting van de hoofdstukken, een reflectie over hoe dit aansluit bij de reeds 

aanwezige kennis van de kandidaat en hoe de kandidaat dit gaat gebruiken in de praktijk. 

- 3 Coachtrajecten zijn compleet uitgevoerd en gedocumenteerd. De documentatie bestaat uit 
een verslag, zoals het naar de coachee zou worden gestuurd, een reflectie over wat goed en 
wat minder goed ging, de leerpunten voor de toekomst en de gebruikte methodiek met de 
effectiviteit daarvan. 

- Er is supervisie gevolgd (6 sessies) en daar is een verslag van ingeleverd, met daarin de 
besproken punten en hoe daar gevolg aan gegeven is. Ook is er een reflectie over de hele 
eigen ontwikkeling tijdens de opleiding. 

- Er is intervisie gevolgd (minimaal 8 dagdelen) en daarover is een verslag gemaakt, met name 
over de zelf ingebrachte onderwerpen. Tijdens de intervisie is actief meegewerkt en is de 
kandidaat in staat feedback te geven en te ontvangen. Dit wordt meegenomen in de 
beoordeling. 



- Als al deze onderdelen voldoende zijn (minimaal 6 punten), is aan de exameneisen voldaan. 
Er geldt wel een aanwezigheidsnorm van 80%. Als daar ook aan voldaan is, krijgt de 
deelnemer het certificaat ACP. 

- Bij gemiste onderdelen wordt geen certificaat uitgereikt. Er zijn ook geen deelcertificaten. 

Herkansing 

Wanneer examenonderdelen onvoldoende zijn, hoeft alleen voor deze onderdelen herkanst te 
worden. De kandidaat dient te laten zien, dat de feedback van de eerdere examenonderdelen is 
meegenomen en dat hij of zij in staat is om dat nu wel goed te doen. 

Wanneer de kandidaat door gegronde redenen niet in staat is om bij één van de 
examenonderdelen aanwezig te zijn, geldt ook één kosteloze herkansing. 

Wanneer de kandidaat niet voldaan heeft aan de aanwezigheidsnorm, dienen in een volgende 
opleiding de gemiste blokken te worden ingehaald. De kosten hiervan zijn voor de kandidaat. Dit is 
slechts mogelijk wanneer de groepsgrootte van de nieuwe opleiding dit toelaat. 

Wanneer het desondanks nog niet voldoende is, vindt de herkansing plaats in overleg met één 
van de trainers, in bijzijn van een tweede examinator. Wanneer bij de herkansing nog steeds 
onvoldoende wordt gepresteerd, wordt samen met de kandidaat gekeken hoe de afwezige kennis 
alsnog kan worden opgedaan. Pas daarna kan een volgende herkansing plaats vinden. Aan deze extra 
sessies zijn kosten verbonden, en wel het uurtarief van de trainer. Deze worden vooraf aan de 
kandidaat medegedeeld. 

Beroep 

De beslissing van de examinatoren samen is onherroepelijk. Wel kan, als de kandidaat het niet 
eens is met de uitslag, er een herexamen worden gedaan. Wanneer dit na een herkansing is, komen 
de kosten hiervan voor rekening van de kandidaat. Verder is het klachtenreglement van toepassing. 


