Examenregeling Aura Reading Medicijnwiel
Aan het eind van de Opleiding Aura Reading Expert ontvang je na een voldoende
afgerond jaar en examen een diploma “Aura Reading Expert”.
Hier lees je meer over wat er van je wordt verwacht en wat de examen procedure is.
Voorbereiding
Gedurende het jaar van de Opleiding Aura Reading Expert wordt je stapsgewijs
voorbereid op je examen. Naarmate het examen dichterbij komt, oefen je in het
format, dat ook tijdens het examen wordt beoordeeld. Je krijgt ervaren in het samen
readen van een readee en in alle aspecten die verderop in deze regeling worden
genoemd als “beoordelingspunten”. De oefeningen en huiswerkopdrachten (en
verslagen) die je gedurende het jaar maakt, vormen samen met je uiteindelijke
examen het pakket dat wordt beoordeeld. Er is éen examen aan het eind van het jaar.
Doel van het examen
Het doel is om vast te stellen of je op professioneel niveau een aura reading kan geven
aan een externe cliënt, samen met éen of twee andere mede-deelnemers aan de
opleiding. Ieder doet een deel van de reading. Er is een externe examinator aanwezig
die op punten de beoordeling maakt.
Externe examinator en beoordeling
Het examen wordt beoordeeld door een externe examinator, die zelf een
professionele opleiding als aura reader heeft afgerond.
De bevindingen van deze externe examinator worden besproken met de directie van
Medicijnwiel. De directie van Medicijnwiel brengt in wat de deelnemer gedurende het
jaar heeft gedaan en laten zien op de zelfde beoordelingspunten. De externe
examinator brengt zijn/haar eigen beoordeling in over het verloop van het examen. In
samenspraak tussen Simone van den Heuvel en de examinator wordt de uiteindelijke
beoordeling gevormd.eze gezamenlijke beoordeling is bindend.
De directie van Medicijnwiel communiceert de uitkomst van de beoordeling aan de
betreffende deelnemer.
Beoordelingspunten
De punten waarop tijdens het examen wordt beoordeeld, zijn:
- ontvangst en introductie van de reading aan de (externe) cliënt
- voorbereiding van de reader op de reading
- communicatie tijdens de reading
- houding van de reader tijdens de reading
- kennis over de betekenis van de chakra’s
- het aura readen zelf
- afronden van de reading
- begeleiden van de (externe) cliënt aan het einde van de reading
Tijdens het examen wordt een opname gemaakt van de reading. Deze gegevens staan
niet alleen ter beschikking van de (externe) cliënt, maar mogen ook gebruikt worden
bij de beoordeling, wanneer dat nodig is. De cliënt wordt hiervan van te voren op de
hoogte gesteld.
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Herkansing
Mocht het examen niet of onvoldoende zijn afgerond, dan is er desgewenst na de dag
waarop het exmen heeft plaatsgevonden, een mogelijkheid voor herkansing van het
examen. Het streven is deze herkansing binnen een maand na het examen plaats te
laten vinden. De datum die Medicijnwiel hiervoor aangeeft, is bindend. Deze datum
wordt minimaal een maand vóor de laatste lesdag bekend gemaakt
Een deelnemer aan de Opleiding Aura Reading Expert legt 1 examen af en indien
nodig 1 herkansingsexamen.
Kwalificatie van het examen en het diploma
Wanneer de opdrachten gedurende het jaar en de examenopdracht met goed gevolg zijn
afgerond, ontvangt de deelnemer een diploma “Aura Reading Expert”. Het gaat hier om een
eigen examen en een eigen diploma van Medicijnwiel Opleidingen, op dit moment nog zonder
erkenning van een beroepsvereniging.
Met dit diploma kan een deelnemer een eigen praktijk starten in Aura Reading omdat het een
vrij beroep is. Medicijnwiel en de deelnemers aan Medicijnwiel Opleidingen dragen beiden zorg
voor de kwaliteitsbewaking door zorgvuldig en betrouwbaar te werk te gaan en te werken
binnen de Ethische code van Medicijnwiel therapie, training en opleidingen.
Deze Ethische code is te lezen als pdf op de site www.medicijnwiel.nl, op de pagina “agenda”
en “contact”.

Slotbepalingen
In alle gevallen waarin dit examenreglement niet voorziet beslist de directie van
Medicijnwiel.
Deze examenregelingt is op 1 juli 2021 in werking getreden.
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