Onderwijsovereenkomst
Van harte welkom bij de blended learning Masterclass “Systemisch coachen met honden” van de KernKracht
Academie!
Ongeveer drie weken voordat de eerste trainingsdag plaatsvindt, sturen we je een bericht met een link naar
de besloten Intervisiegroep Facebook.
Met de betaling via IDeal of via overmaking via de bank en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden
zijn wij met jou het volgende overeengekomen:
1.

De prijs van de Masterclass is de prijs die genoemd staat op de factuur. De volledige prijs is €
1.197,- maar het kan zijn dat je minder betaalt omdat je gebruik hebt gemaakt van een actie.

2.

Als je gekozen hebt voor betaling in 4 maandelijkse termijnen, dan betaal je de prijs met een opslag
van € 111,- voor administratiekosten en debiteurenrisico. De eerste termijn dient d.m.v. IDeal
betaling te worden betaald, hierna worden de betalingen van de rekening geïncasseerd. De
volgende termijnen wordt dan afgeschreven rond de 26ste van de maand volgend op het moment
van inschrijving.

3.

De betalingsvoorwaarden staan genoemd in de algemene voorwaarden die je hebt kunnen lezen en
waarmee je akkoord bent gegaan. Wil je ze nog een keer nalezen, dan kan dat middels de
link https://daniellespenner.nl/algemene-voorwaarden/.

4.

Als je de Masterclass (deels) betaalt van het geld van een scholingsvoucher van het UWV, dan dien je
dat bedrag direct nadat je het van het UWV hebt ontvangen over te maken naar de KernKracht
Academie. Doe je dat niet, dan wordt de Masterclass direct gestopt en wordt het UWV hierover
geïnformeerd.

5.

Voor het niveau van de Masterclass gaan we ervan uit dat je beschikt over MBO+ of HBO niveau of dit
door cursussen of opleiding en (levens) ervaring hebt verkregen.

6.

Als afsluiting van de Masterclass ontvang je, na het met een voldoende afsluiten, een bewijs van
deelname. Deze ontvang je alleen indien je aan alle aan de live dagen hebt deelgenomen, 4
reflectieverslagen hebt ingeleverd, 2 casussen hebt ingeleverd (en hier ook feedback op terug hebt
gehad). De docenten beoordelen of je de casussen voldoende hebt gemaakt en zullen waar nodig
om verbeteringen vragen.

7.

De kosten voor studiemateriaal, de deelname aan de besloten Intervisiegroep via Facebook, de live
lesdagen en de elektronische leeromgeving zijn voor jou beschikbaar en inbegrepen in de prijs.

8.

Vanaf de startdatum van de Masterclass krijg je na iedere live trainingsdag toegang tot een nieuwe
online les. Iedere les bevat een werkboek en links naar het studiemateriaal en de opdracht. Indien
van toepassing mail je de uitwerking van de opdracht naar het mailadres scholing@kernkrachtacademie.nl. Je ingeleverde opdracht/casus wordt binnen maximaal 2 weken nagekeken en
voorzien van feedback.
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9.

De studiebelasting is ongeveer 6 tot 8 uur per week, afhankelijk van hoeveel tijd je er zelf voor nodig
hebt.

10. Er vinden in totaal 4 trainingsdagen plaats. De deelname hieraan is verplicht voor het behalen van
het diploma. De trainingsdagen hebben een praktijk- en intuïtief gericht programma. Een week
voordat de Masterclass start ontvang je een mail met praktische informatie. Als je onverhoopt
verhinderd bent voor trainingsdag, dan heb je daarna nog 1 keer de mogelijkheid om deze kosteloos
in te halen.
11. Als je meerdere trainingsdagen verhinderd bent of afzegt (geldt ook voor afmelden door ziekte) of je
zonder afzegbericht niet komt, dan heb je de mogelijkheid deze trainingsdag privé en tegen een
betaling van € 380,- per dag in te halen.
12. In de intervisiegroep op Facebook kun je sparren met medecursisten, eigen casussen inbrengen, je
huiswerk delen, hulp vragen bij opdrachten of gewoon dingen vertellen die voor de anderen
interessant zijn.
13. Alles wat je in de intervisiegroep en tijdens de trainingsdagen gedeeld wordt, wordt door ons
vertrouwelijk behandeld. Wij verwachten ook van jou dat je de inbreng van je medecursisten als
vertrouwelijk ziet.
14. Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw eigen leerproces.
15. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van geschikte kandidaten voor je casussen en mensen
om mee te oefenen tijdens de periode van de Masterclass.
16. Op de gehele inhoud van de online, elektronische leeromgeving berust een Copyright, dit copyright
ligt bij Danielle Spenner. De inhoud van het opleidingsmateriaal is eigendom van Danielle Spenner
en mag uitsluitend voor de opleiding gebruikt worden en niet verspreid worden buiten de opleiding
aan derden.
17. Voor het overige verwijzen wij naar de Algemene Voorwaarden en naar de Privacyverklaring van de
KernKracht Academie.
18. Mochten er onverhoopt klachten ontstaan of ben je ergens niet tevreden over, kun je een beroep
doen op onze klachtenprocedure.
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DOELSTELLINGEN EN RESULTATEN
Na de Masterclass:
•
•
•
•

kun jij zelfstandig aan het werk met mens en hond
kun jij systemische werkvormen begeleiden
kun je creatief met klanten meedenken, een luisterend oor bieden en hen begeleiding bieden
omtrent hun hulpvraag
weet je een zorgvuldige en intuïtief coachings- en werkvormen toe te passen die aansluiten bij de
behoefte en de hulpvraag van je klant

Wij wensen jou een leerzame, leuke en succesvolle Masterclass toe!
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