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10 Voordelen voor u als examenkandidaat Sportmassage bij ACE Algemeen Centrum 

voor Examinering! 

 

1. De examens van ACE zijn gecertificeerd door en vinden plaats onder keurmerk van 

Calibris Contract (www.calibriscontract.nl).  

 

2. U kunt zich via de website www.ace-examens.nl zelf inschrijven voor de examens. Via de 

website kunt u tevens via IDEAL de betaling doen. 

 

3. Via de website www.ace-examens.nl heeft u toegang tot alle voor u voor het examen 

relevante documenten, zoals examenreglement, protocol praktijkexamen, nieuws en nog 

veel meer. 

 

4. Via de website www.ace-examens.nl kunt u ter voorbereiding op het theorie-examen 

kosteloos een voorbeeld oefenexamen maken. 

 

5. Binnen 5 weken kunt u, mocht u niet geslaagd zijn, herexamen doen voor het theorie-

examen. Bij de herexamens theorie kunt u alle theorievakken overdoen, dus niet alleen de 

onvoldoende gemaakte vakken.  

 

6. De examens worden op een centrale locatie in Nederland afgenomen en soms zelfs op de 

eigen vertrouwde leslocatie. 

 

7. In geval van dyslexie heeft ACE een speciale toetsafnameprocedure, waardoor u een zo 

eerlijk mogelijke kans krijgt om het theorie-examen te maken. ACE gebruikt hiervoor 

speciale software van Lexima (www.lexima.nl) 

 

8. Omdat u bij ACE zelf inschrijft voor de examens, weet u precies waar en wanneer u het 

theorie- en praktijkexamen doet. Dit betekent praktisch voor u dat u niet meerdere data 

vrij hoeft te houden voor het praktijkexamen! 

 

9. U kunt altijd praktijkexamen doen, ook als u nog niet volledig bent geslaagd voor het 

theorie-examen. Dit blijkt een zeer groot voordeel te zijn voor de cursisten en het goed 

verloop van de opleidingen. 

 

10. Alle kandidaten, zowel de geslaagde als de gezakte kandidaten, ontvangen kosteloos per 

e-mail een afschrift van het protocol van het afgelegde praktijkexamen. 

 

 

 

 

De examens van ACE Algemeen Centrum voor Examinering zijn gecertificeerd door en worden 

afgenomen onder het kwaliteitskeurmerk van Calibris Contract. 


