Voorwoord
Lifestyle Academy & Sports biedt onder het initiatief Trainenmetkanker.nl de opleiding Fitnesstrainer Oncologie
(FTO) aan. Na afronding van de opleiding beschikt een reeds opgeleid fitnessprofessional over aanvullende kennis
rondom oncologie in relatie tot bewegen. De opleiding dient te worden afgerond door het met een positief resultaat
behalen van een theorietoets op de laatste lesdag.
Dit examenreglement omvat richtlijnen en regels waar men tijdens het examen aan dient te voldoen. Mocht dit
reglement op bepaalde punten niet voldoende voorzien staat het Lifestyle Academy & Sports vrij hier, zonder
tussenkomst van derden, een beslissing in te nemen.
1.1 Wie maakt de examens?
-Het examen is samengesteld door Lifestyle Academy & Sports.
1.2 Verantwoordelijkheid inhoud en afname examinering
-De verantwoordelijkheid voor het afnemen van examens ligt bij Lifestyle Academy & Sports. Een onafhankelijke
partij wordt meegenomen in de beoordeling van de examens.
1.3 Soorten examenvormen
-Het examen bestaat uit een theorietoets waarbij op basis van multiple choice antwoord gegeven kan worden.
1.4 Vrijstellingen
-Er worden geen vrijstellingen voor het examen afgegeven. Iedereen die het certificaat Fitnesstrainer Oncologie
(FTO) wenst te behalen dient het examen met een positief resultaat behaald te hebben.
1.5 Aanmelden voor een examen
-Het examen wordt afgenomen op de vierde lesdag van de opleiding.
-Deelnemers die wensen deel te nemen aan een herkansingsmogelijkheid dienen zich uiterlijk 7 dagen voorafgaand
aan te melden. Zij kunnen deelnemen aan het examen tijdens een examen dag van een opvolgende cursus.
1.6 Hulpmiddelen bij examens
-Tijdens het examen mag gebruik worden gemaakt van een rekenmachine. Dit mag geen tool zijn op een telefoon of
andere digitale elektronische apparatuur. Slechts een rekenmachine wordt toegestaan.
1.7 Aanwezigheid bij het examen
-De kandidaat is verplicht deel te nemen aan het examen waarvoor hij/zij zich heeft ingeschreven;
-De kandidaat tenminste 15 minuten voor aanvang aanwezig zijn;
-De kandidaat mag de examenruimte niet eerder dan 30 minuten na de start van het examen verlaten om
laatkomers de kans te beiden nog aan het examen deel te nemen;
-Indien de kandidaat niet aanwezig kan zijn bij een examen waarvoor hij/zij is ingeschreven, dan dient hij/zij zich
uiterlijk voor 08.30 uur, op de dag van het examen, af te melden.
-Kandidaten die niet aan een examen hebben deelgenomen en zich door onvoorziene omstandigheden niet voor
08.30 uur op de dag van het examen hebben afgemeld, dienen binnen drie dagen na het examen een schriftelijke
verklaring van hun afwezigheid, met redenen omkleed, te overleggen indien zij aanspraak willen maken op een kosteloze herkansing;
-Deelnemers die zich tijdens de beoordelingsafname binnen een half uur na aanvang van het examen melden,
mogen nog meedoen aan het examen. De eindtijd blijft voor te laat gestarte deelnemers onveranderd.
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1.8 Herkansingen
-Kandidaten kunnen alleen een examen herkansen waarvoor zij een onvoldoende voor hebben –gehaald
-Indien een herexamen eenmaal is herkanst, brengt Lifestyle Academy & Sports kosten in rekening voor het
daarop volgende herexamen.
-Lifestyle Academy & Sports stelt geen limiet aan het aantal herkansingen;
-Bij een herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer of resultaat.
1.9 Geheimhouding
-Iedere kandidaat die deelneemt aan een examen en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan de
kandidaat het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding
daarvan, tenzij enig wettelijk voorschrift de kandidaat tot bekendmaking verplicht.
1.10 Wijze van beoordelen
-Het examen is met een positief resultaat behaald indien de deelnemer tenminste 70% van de vragen goed heeft
beantwoord.
1.11 Uitslag van een examen
-De termijn waarbinnen de uitslag van een examen(onderdeel) bekendgemaakt wordt, bedraagt maximaal 10
werkdagen na afname van het examen;
-De deelnemer ontvangt de uitslag digitaal of per post.
1.12 Inzagerecht Lifestyle Academy & Sports ontwikkelde examens
-Gedurende een periode van 8 weken na vaststelling van het examenresultaat, heeft de kandidaat recht op
bespreking van de uitwerking en motivering van de uitslag;
-Een kandidaat die inzage in zijn beoordeling wenst, moet binnen 8 weken na bekendmaking van de beoordeling, een
schriftelijk verzoek om inzage indienen bij Lifestyle Academy & Sports.
-Uitslagen van examens zullen in onze systemen bewaard blijven.
1.13 Beroep aantekenen
De kandidaat moet een bezwaar altijd schriftelijk via een aangetekende brief indienen binnen een termijn van twee
weken na bekendmaking van de beoordeling. In het bezwaar zijn in ieder geval de volgende zaken opgenomen:





naam en adres van de indiener;
datum van indiening;
omschrijving van het bezwaar;
gronden van het bezwaar.
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