ALGEMENE VOORWAARDEN

Aanmelding en deelname
* Aanmelding voor de opleiding betekent dat de student zich committeert aan
deelname op alle 25 lesdagen.
* Indien zich desondanks onvoorziene en dringende omstandigheden voordoen
tijdens de looptijd van de opleiding, die deelname (gedeeltelijk) onmogelijk maken,
verwachten we dat de student de opleiders hierover tijdig informeert.
* Afwezigheid op meer dan twee lesdagen kan consequenties hebben voor het
behalen van het getuigschrift.
* Persoonlijke gegevens van studenten worden vertrouwelijk behandeld en niet voor
andere doeleinden gebruikt.
Kosten en betaling
* De prijs van de opleiding bedraagt € 4.950,- btw vrij tenzij anders overeengekomen.
* Bij de prijs van de opleiding is koffie en thee op lesdagen inbegrepen..
* Het volledige bedrag wordt voldaan voorafgaand aan de opleiding, tenzij anders
overeengekomen.
* Bij afzegging van de opleiding, zeven dagen of minder voor aanvang, wordt € 750,=
kosten in rekening gebracht.
* Bij niet doorgaan van de opleiding vanwege onvoldoende deelname of andere
dringende redenen en oorzaken, vindt restitutie van het volledige cursusgeld plaats.
Studiemateriaal is voor eigen rekening van de student.
Studieniveau en -belasting
* Deelname aan de opleiding vergt minimaal een afgeronde hbo-opleiding en vier
jaar werkervaring.
* De totale studiebelasting is 485 uur.
* Tijdens de opleiding zorgt de student voor minimaal 50 uur coach-praktijken.
Voorbereiding van de coaching-praktijk vraagt tevens 50 uur.
* De opleiding omvat 25 lesdagen van 7 uur.
* De lesvoorbereiding vraagt een tijdsinvestering van 150 uur.
* Het maken van opdrachten vraagt in totaal ongeveer 60 uur.
Toetsing
* Alle opdrachten moeten minimaal met een voldoende beoordeeld zijn, alvorens de
eindopdrachten mogen worden ingeleverd.
* De eindbeoordeling bestaat uit een praktijkbeschrijving en een
beoordelingsportfolio. Beide onderdelen worden zowel schriftelijk als mondeling
gepresenteerd en deze vier presentaties worden afzonderlijk beoordeeld. Als de vier
onderdelen elk met tenminste een voldoende zijn beoordeeld ontvangt de student
een getuigschrift.
Klachtenprocedure
Stuur een e-mail naar info@begeleidenvooriedereen.nl of zie
contactgegevens www.begeleidenvooriedereen.nl

