Algemene voorwaarden train de trainer Beschermjassen
Toelating deelname
•
•

•

Voorwaarde voor toelating tot de train de trainer is dat de deelnemer een
basistraining beschermjassen heeft afgerond.
Op basis van getoonde inzet, kennis en vaardigheden in de basistraining
beoordeelt de trainer van de basistraining over geschiktheid voor deelname
aan de train de trainer. Indien dit een andere trainer is dan Kitlyn Tjin A Djie
wordt deze beoordeling schriftelijk voorgelegd aan Bureau Beschermjassen.
Vrijstelling voor genoemde voorwaarde kan worden verleend bij aangetoonde
vergelijkbare ervaring en kennis.
Dit wordt individueel beoordeeld door Kitlyn Tjin A Djie.

Voorwaarden deelname
•
•

•
•

•

Aanmelding voor de training betekent dat de deelnemer zich committeert aan
deelname voor zeven volledige dagen van 10.00 – 17.00 uur.
Indien zich desondanks onvoorziene en dringende omstandigheden voordoen
tijdens de looptijd van de training, die deelname (gedeeltelijk) onmogelijk
maken, verwachten we dat de deelnemer de trainers hierover tijdig informeert.
De training wordt afgesloten met een eind-opdracht en een presentatie welke
worden beoordeeld door de trainers.
Na succesvolle afronding van de training krijgt de deelnemer een certificaat
welke erkent dat deelnemer capabel is om het werkmodel beschermjassen over
te dragen in de eigen professionele context.
Bij afwezigheid van meer dan één trainingsdag vervalt het recht op een
certificaat bij afronding van de cursus.

Kosten en betaling
•
•

De prijs van de train de trainer bedraagt € 2.500,- tenzij anders
overeengekomen.
Bij de prijs van de training is inbegrepen een lunch op elk van de
trainingsdagen en het boek: 'Managen van diversiteit op de werkvloer' of
‘Brgeleiden voor iedereen’. De lunch noch het boek kan om enige reden in
mindering worden gebracht op de prijs.

•
•
•

Het volledige bedrag wordt voldaan voorafgaand aan de training, tenzij anders
overeengekomen. In overleg is het mogelijk om in drie termijnen te betalen.
Bij afzegging van de cursus, zeven dagen of minder voor aanvang, wordt
€ 50,= administratiekosten in rekening gebracht.
Bij niet doorgaan van de cursus vanwege onvoldoende deelname of andere
dringende redenen en oorzaken, vindt restitutie van het volledige cursusgeld
plaats.

Studie-niveau en -belasting
• Deelname aan de train de trainer vergt een hbo denk- en werkniveau.
• Studiebelasting bedraagt in tijdsbesteding naast de trainingsdagen in totaal
ongeveer 24 uur.
• Het boek: 'Managen van diversiteit op de werkvloer' door Kitlyn Tjin A Djie
en Irene Zwaan (van Gorcum 2010) of ‘Begeleiden voor iedereen’ door Albert
Meijerink, Kitlyn Tjin A Djie en Irene Zwaan (van Gorcum 2016), is
verplichte literatuur. (De keuze voor het boek hangt af van de aard van de
groep)
• Deelnemers krijgen daarnaast een literatuuropgave op maat, afhankelijk van
de eigen professionele context.
Vertrouwelijk
• De persoonlijke gegevens van deelnemers worden vertrouwelijk behandeld en
niet voor andere doeleinden gebruikt.
Klachtenprocedure
Informatie over de klachtenprocedure vind je op de website www.beschermjassen.nl
Contact
Vragen over de training kun je per mail stellen: info@beschermjassen.nl. Wij zullen
je mail zo spoedig mogelijk beantwoorden en in elk geval binnen twee weken.
Je kunt ook bellen: 06 12020355 of 06 43059966

