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Dit protocol is van toepassing op de examens van de volgende opleidingen:
• Orthomoleculaire Voedingsleer;
• Orthomoleculaire Gezondheidsleer;
• Evolutionaire Gezondheidsleer;
• Gecombineerd examen van de drie bovengenoemde opleidingen.
a.) Deelname-eisen
1. De examenkandidaat dient minimaal 80 % van de lesdagen aanwezig te zijn geweest.
2. De examenkandidaat heeft zich vooraf ingeschreven voor het examen en heeft aan de
financiële verplichtingen voldaan.
b.) Data
2 keer per jaar biedt kPNIBelgium onder auspiciën van Natura Foundation aan cursisten de
mogelijkheid om een examen af te leggen. De exacte data worden ruim vooraf op de
website bekend gemaakt.
c.) Locatie
STAM (Stadmuseum Gent)
Godshuizenlaan 2
9000 Gent
België
d.) Praktische informatie
1. De examenkandidaat dient zich minimaal 15 minuten vóór aanvang te melden op de
examenlocatie bij de begeleider van kPNIBelgium.
2. De begeleider stelt de examenformulieren alsook pennen en kladpapier ter beschikking.
3. De duur van het examen van één opleiding is 2 klokuren, voor het gecombineerde
examen 3-in-1 heeft de kandidaat 2,5 klokuren de tijd.
4. Tijdens het examen mag de examenkandidaat geen gebruik maken van lesmateriaal zoals
het lesboek, presentaties, artikelen of andere hulpmiddelen.
5. Het examen van één opleiding bestaat uit 20 meerkeuzevragen en een casus. Het
gecombineerde examen 3-in-1 bestaat uit 40 meerkeuzevragen en twee casussen.
6. Het examen is gebaseerd op de leerstof die tijdens de opleiding besproken is. Onder
leerstof wordt verstaan: de slides/handouts van de powerpointpresentaties en alle stof die
tijdens de lessen mondeling door de docent is besproken. De stof uit het lesboek vormt geen
onderdeel van het examen. De leerstof wordt tijdens het examen ondervraagd in de vorm
van meerkeuzevragen en één of twee casus(sen). Bij deelname aan het examen is het
essentieel de leerstof goed te beheersen.

e.) De uitslag
Binnen vier weken na het afleggen van het examen ontvangt de examenkandidaat de
uitslag. Over antwoorden van het examen wordt niet gecorrespondeerd. De examens
kunnen niet worden ingezien. De examenkandidaat wordt via e-mail geïnformeerd
of hij/zij al dan niet geslaagd is en hoeveel punten hij/zij behaald heeft.
Wanneer de examenkandidaat het examen met goed gevolg afgelegd heeft, dan is hij/zij
geslaagd. In dat geval ontvangt de examenkandidaat het diploma van de betreffende
opleiding.
De examenkandidaat die drie afzonderlijke examens óf het gecombineerde examen met
goed gevolg afgelegd heeft, mag de titel ‘Orthomoleculair therapeut volgens de klinische
psycho-neuro-immunologie’ voeren.
Wanneer de examenkandidaat het examen niet met goed gevolg heeft afgelegd dan is
hij/zij gezakt. De gezakte examenkandidaat heeft de mogelijkheid zich opnieuw in te
schrijven voor hetzelfde examen op de eerstvolgende examendatum.

