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Aanvraagformulier Eindwerk diplomeringsfase Osteopathie
Wij nodigen U bij deze uit tot het inschrijven en het afleggen van het de eindwerkverdediging
voor het NACO.
Toegelaten zijn de studenten van de aan het NACO deelnemende opleidingen die voldaan
hebben aan de eisen voor het schoolexamen en het casuïstiekexamen van het NACO, zoals
gesteld in de examenreglementen. In alle andere gevallen zal de kandidaat zich moeten
aandienen bij een speciale jury.
Voor studenten van College Sutherland Amsterdam betekend dit dat de student voor de
tentamens en het schoolexamen van de opleiding geslaagd dient te zijn (volgens het gestelde
in art. 1.2 en 1.7 van de Examenreglementen CS LO 05), alsmede het casuïstiekexamen met
goed gevolg te hebben afgelegd (art. 5), alvorens te kunnen worden toegelaten tot het
casuïstiekexamen.

Eindwerkverdediging
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Dient te worden afgelegd binnen een termijn van anderhalf (1,5 )jaar na het behalen van
het casuïstiekexamen.
U krijgt drie achtereenvolgende zittijden de gelegenheid uw thesis met goed gevolg te
verdedigen. Een niet gebruikte zittijd wordt als verloren beschouwd.
De zittijden zijn twee maal per jaar (januari/februari en augustus/september). Exacte data
kunt u verkrijgen via de Website www.college-sutherland.nl .
De eerste zittijd vindt plaats in, aansluitend op het afronden van de co-therapie.
U dient een kopie van het bewijs van het behalen het casuïstiekexamen mee te sturen
De hoogte van het bedrag van de kosten van de thesisverdediging ontvangt u van het
NACO en dient u (bij voorkeur) over te maken op onderstaand bankrekeningnummer van
de Stichting NACO of (bij hoge uitzondering) contant te voldoen bij het af leggen van de
thesisverdediging.
Uw aanvraag wordt beoordeeld door de thesiscommissie van het NACO. De aanvraag is
pas ontvankelijk na het behalen van het casuïstiekexamen. Na aanvaarding kunt u uw
thesis/casestudy maken.
U dient het aanvraagformulier uiterlijk 1 mei of 1 oktober te hebben opgestuurd naar Dhr.
Sanders.
De thesis dient op 1 juni of 1 november naar 3 commissieleden te zijn gestuurd en de
definitieve versie in 2-voud naar de opleiding.(art. 6.6.3). De adressen van de
commissieleden krijgt U van het NACO.
Tevens dient een digitale versie te zijn opgestuurd naar thesis@college-sutherland.nl
Eveneens dient de samenvatting (abstract) in de Nederlandse en Engelse taal separaat
digitaal te worden ingeleverd aan email: thesis@college-sutherland.nl .
De ontvangst van de exemplaren en de digitale versie worden aan het NACO
doorgegeven en zijn voorwaarde voor deelname aan de verdediging.

•

• Belangrijke data m.b.t. case/thesis verdediging februari
•
•
•

1 sept Sluitingsdatum insturen van concept/format van de thesis/case voor deelname
aan de verdediging in januari/februari.
1 okt Sluitingsdatum inschrijven voor verdediging van case/thesis
1 nov Vanuit de Naco krijgt u bericht voor het versturen van de thesis naar de
leescommissie

•
•
•

1 dec Uitslag van de leescommissie, met daarin opmerkingen en eventuele
aanpassingen die gedaan moeten worden
1 jan Sluitingsdatum insturen van de aangepaste versie .
Concept/format van thesis/case, en aanvraag voor verdediging (in scannen en bijvoegen:
uitslag van schoolexamen, casuïstiekexamen en stage) dienen digitaal aangeleverd te
worden op : Gabe Sanders sanders.naco@gmail.com

• Belangrijke data m.b.t. case/thesis verdediging september
•
•
•
•
•

1 april Sluitingsdatum insturen van concept/format van de thesis/case voor deelname
aan de verdediging in augustus/september.
1 mei Sluitingsdatum inschrijven voor deelname aan de verdediging van
case/thesis
(deelname alleen mogelijk als voldoende afgesloten: schoolexamen, casuïstiekexamen,
stage).
1 juni Vanuit de Naco krijgt u bericht voor het versturen van de thesis naar de
leescommissie. (het eindwerk dient volledig af te zijn, uitgeprint en voorzien van
handtekening van de promotor)
1 juli Uitslag van de leescommissie. Met daarin opmerkingen en eventuele aanpassingen
die gedaan moeten worden. (het schriftelijke eindwerk dient voldoende te zijn afgesloten,
anders is verdedigen niet mogelijk!)
1 aug Sluitingsdatum insturen van de aangepaste versie.
•

Concept/format van thesis/case, en aanvraag voor verdediging (in scannen en
bijvoegen: uitslag van schoolexamen, casuïstiekexamen en stage) dienen digitaal
aangeleverd te worden op : Gabe Sanders sanders.naco@gmail.com .

AANVRAAGFORMULIER EINDWERKVERDEDIGING
Ondergetekende vraagt hierbij zijn eerste / tweede / derde (*) zittijd aan
voor het verdedigen van zijn/haar thesis.
Datum verdediging:_______________________

NAAM (voluit):_______________________________________________________

VOORNAMEN: ______________________________________________________

ADRES: ____________________________________________________________

POSTCODE: _______________ WOONPLAATS: __________________________

GEB.DATUM: ____________________ GEB.PLAATS: ______________________

E-MAIL:_______________________________

TEL.PRIVE: _______________ TEL.WERK: _______________ FAX: ___________

OPLEIDING: ________________________________________________________

SCHOOLEXAMEN BEHAALD D.D.: ______________________________________

CASUÏSTEKEXAMEN BEHAALD D.D.: ___________________________________

Handtekening:

_____________________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

