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Woord vooraf 

 

Door deelname aan het examen bevestigt de examenkandidaat kennis te hebben genomen van de inhoud 

van dit examenreglement. Voor de kandidaat die aan het examen deelneemt, is het daarom van het 
grootste belang de tekst van het examenreglement tijdig en nauwkeurig te lezen.  

Het NVTS accreditatie-examen wordt georganiseerd door de NVTS examencommissie. Dit examen is 

bedoeld voor BIG-geregistreerde tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen die in aanmerking willen 
komen voor de NVTS-accreditatie. 

 

  



Examenreglement 

 
1. Data examen  

Het is de intentie van de examencommissie om het NVTS accreditatie-examen tweemaal per jaar 
af te nemen. 

 

2. Opzet examen 

1. Het examen bestaat uit 100 juist/onjuist- en multiplechoicevragen. 

2. De tijdsduur van het examen bedraagt 120 minuten. 

3. Het examen wordt digitaal afgenomen. Hierdoor is het van belang dat de kandidaat een goed 
werkende laptop/tablet met Wi-Fi meeneemt. 

 

3. Inschrijving examen 

1. De kandidaat schrijft zich in voor het examen via de website van de NVTS (www.nvts.nl). 

2. Een kandidaat kan zich tot uiterlijk 14 dagen voor de datum van het eerstvolgende examen 
inschrijven. 

3. Deelname aan het examen kost € 450,-. 

4. De betaalde examengelden geven recht op deelname van het examen en, wanneer 
noodzakelijk, op éénmalige deelname aan een herkansingsmogelijkheid. 

5. Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 14 dagen voor het examen overgemaakt te zijn. 

6. Na inschrijving voor het examen ontvangt de kandidaat een bevestigingsmail. Een inschrijving 
wordt niet in behandeling genomen als er nog een nota openstaat. 

7. Een kandidaat kan tot de bevestiging van diens aanmelding, de inschrijving kosteloos 
annuleren. Daarnaast kan de kandidaat zich tot uiterlijk 14 dagen voor de datum van het 
eerstvolgende examen kosteloos afmelden. 

8. Bij een te late aanmelding of het niet tijdig voldoen van het verschuldigde examengeld wordt 
de kandidaat niet toegelaten tot het examen.  

9. Alle communicatie betreffende het examen wordt via mail aan de kandidaat verzonden op het 

bij inschrijving opgegeven mailadres. De kandidaat dient een wijziging van dit mailadres door 
te geven aan de NVTS via info@nvts.nl. Alle gevolgen van een door de kandidaat onjuist of 
niet tijdig doorgegeven emailadres zijn voor risico en rekening van de kandidaat.  

 

4. Vereisten om te kunnen slagen 

Een kandidaat is geslaagd indien het behaalde resultaat een 5,5 of hoger is, na correctie van de 

eventuele gokkans. 

 

5. Aanwezigheid, identificatie en fraude 

1. De kandidaat dient minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. 



2. Jassen en tassen moeten tijdens het examen worden neergelegd op de daarvoor bestemde 
plaatsen.  

3. Na aanvang van het examen hebben kandidaten die te laat komen geen toegang meer tot het 

examenlokaal.  

4. Een kandidaat mag, gedurende de eerste 30 minuten van het examen, het examenlokaal niet 

verlaten.  

5. De kandidaat moet zich voorafgaand aan het examen kunnen legitimeren door middel van een 
geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Als een kandidaat zich niet kan legitimeren mag de 

kandidaat niet deelnemen aan het examen. 

6. Indien een kandidaat naar het toilet wil, moet men dit melden bij de surveillanten.  

7. Als een kandidaat het examen heeft afgerond, dient de kandidaat zich af te melden. Afmelding 

geschiedt door het plaatsen van een handtekening op het registratieformulier dat in het 
examenlokaal aanwezig is. 

8. Het tijdens het examen hulp krijgen van andere kandidaten of spieken wordt aangemerkt als 

fraude. 

9. Of en in welke mate er sprake is van fraude, is ter beoordeling door het examenbureau. In 
geval van fraude kan dit leiden tot een aftrek van een of meerdere punten. Tevens kan een 

kandidaat voor een periode van maximaal 2 jaar worden uitgesloten van deelname aan de 
examens die door het examenbureau worden georganiseerd. Dit alles is afhankelijk van de 
mate van fraude. 

 

6. Publicatie 

1. Het resultaat wordt automatisch vastgesteld en de behaalde score wordt direct weergegeven. 

2. Uiterlijk twee weken na deelname krijgt kandidaat het definitieve resultaat (geslaagd/gezakt) 
per mail toegestuurd. 

3. Wanneer een kandidaat geslaagd is, wordt dit automatisch doorgegeven aan de 
accreditatiecommissie. 

 

7. Onvoorziene situaties 

Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is het aan de NVTS 
examencommissie om een beslissing te nemen. 

 

8. Publicatie 

Wanneer een kandidaat van mening is dat een vraag onduidelijk was, of wanneer er bezwaren zijn 

tegen een door de examencommissie genomen besluit, kan dit per mail worden doorgegeven aan 
de NVTS via info@nvts.nl. 


