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Programma Reiki Therapeut Examen dag 

Tijdens het examen is er 1 student de Reiki Therapeut en 1 student heeft 
de rol van cliënt. Voor deze dag heeft iedereen een hulpvraag ingezonden 
voor de rol als cliënt. 
 
Alle geleerde technieken uit de opleiding mogen ingezet worden. Eigen 
materialen (kaarten, klankschalen, oliën enzovoort) mogen meegenomen 
worden. Het gebruiken van spullen van Succesvol in Balans is op basis 
van beschikbaarheid.  
 
09.30 uur aanvang:  
- Voorstellen examinator 
- Je hoort wanneer je examen doet (ochtend of middag) 
- Je hoort aan wie je gekoppeld bent 
- Je hoort in welke ruimte je jouw examen doet (1, 2 of 3*) 
 
09.45 uur Meditatie 
 
10.00 uur Ruimte 1 en 2 verbouwen naar 2 behandeltafels + 2 zitjes + 
kamerscherm er tussen 
 
10.15 uur “cliënten” naar wachtruimte. Therapeuten mogen hun ruimte 
klaar maken. 
 
10.30 uur aanvang examen ruimte 1 en 2* 
10.45 uur aanvang examen ruimte 3* 
 
11.30 uur einde examen ruimte 1 en 2* 
11.45 uur einde examen ruimte 3* 
Overleg tussen examinatoren 
 
12.00 uur individuele gesprekken met examenkandidaten. 
 
12.30 uur lunch 
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13.00 uur “cliënten” naar wachtruimte. Therapeuten mogen hun ruimte 
klaar maken. 
 
13.15 uur aanvang examen ruimte 1 en 2* 
13.30 uur aanvang examen ruimte 3* 
 
14.15 uur einde examen ruimte 1 en 2 
14.30 uur einde examen ruimte 3 
Overleg tussen examinatoren 
 
14.45 uur individuele gesprekken met examenkandidaten 
 
15.15 uur gezamenlijke afsluiting 
 
15.30 uur einde programma 
 
Het kan zijn dat het programma een half uur uit loopt, houd hier rekening 
mee in je verdere planning van de dag. 
 
Ruimte 1: Grote behandelruimte 
09.30 – 10.00 Examinator aanwezig 
10.15 – 10.30 Sandra aanwezig 
 
13.15 – 13.45 Examinator aanwezig 
14.00 – 14.15 Sandra aanwezig 
 
Ruimte 2: Trainingsruimte 
09.30 – 09.45 Sandra aanwezig 
10.00 – 10.30 Examinator aanwezig 
 
13.15 – 13.30 Sandra aanwezig 
13.45 – 14.15 Examinator aanwezig 
 
Ruimte 3: Kleine behandelruimte – start examen 15 minuten later!  
09.45 – 10.15 Sandra aanwezig 
10.30 – 10.45 Examinator aanwezig 
 
13.30 – 14.00 Sandra aanwezig 
14.15 – 14.30 Examinator aanwezig 


