Werkplaats aandachtig leven

Werkplaats Aandachtig Leven

Opleidingsovereenkomst Werkplaats Aandachtig Leven
Deze overeenkomst wordt aangegaan tussen Werkplaats Aandachtig Leven verder
te noemen de opleider en de student aan de Mindfulness Trainer Opleiding van
Werkplaats Aandachtig Leven verder te noemen de student.
De opleider en de student verklaren hierbij in te stemmen met de volgende eisen
en kenmerken:
Opleiding
1. De opleider faciliteert de Mindfulness Trainer Opleiding met kennis en
vaardigheden.
2. De opleider voorziet in lesmateriaal. Dit wordt op papier of elektronisch
aangeboden.
3. De opleider voorziet in ruimte voor de opleiding.
4. De opleider voorziet in ondersteuning van de student door:
a. begeleiding en onderwijs tijdens de opleidingsdagen
b. de mogelijkheid tot het stellen van vragen per telefoon of mail.
5. De opleider beantwoordt studie-inhoudelijke vragen van de student binnen
een termijn van 2 werkdagen of laat binnen deze termijn weten wanneer en
op welke manier de student een antwoord kan verwachten.
6. De opleider beantwoordt vragen over de organisatie van de opleiding
binnen een termijn van 5 werkdagen.
7. De student toont schriftelijk aan dat hij of zij voor het aanvangen van de
opleiding een 8-weekse Mindfulness Training MBSR of MBCT als deelnemer
heeft gevolgd.
8. De student toont schriftelijk aan dat hij of zij voor het aanvangen van de
opleiding een opleiding van minimaal HBO-niveau heeft gevolgd.
9. De student toont aan dat zij voorafgaand aan de start van de Mindfulness
Trainer Opleiding meditatie-ervaring heeft in de traditie van mindfulness, of
een traditie die daaraan is gerelateerd.
10. Om met goed gevolg de opleiding af te ronden
a. is de student voldoende aanwezig geweest (zoals beschreven in
“Aanwezigheid”.)
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b. heeft de student actief deelgenomen aan de lesdagen
c. heeft de student huiswerkopdrachten voldoende gemaakt en op tijd
ingeleverd
d. levert de student een volledig portfolio in (zoals beschreven in
“Richtlijnen Portfolio”)
e. heeft de student 2 portfolio-gesprekken met een docent gehad
f. heeft de student 16 uren intervisie verdeeld over de duur van de
opleiding gevolgd met medestudenten
g. heeft de student twee keer een retraite gevolgd van 5 etmalen bij Werkplaats
Aandachtig Leven
h. heeft de student 6 sessies van 1 uur supervisie gevolgd en hiervan verslag
gelegd, waarin een door haar of hem gegeven Mindfulness Training van 8 sessies
besproken werd. Deze supervisie wordt gevolgd bij Werkplaats Aandachtig Leven.
i. functioneert de student aan het eind van de opleiding op het niveau
Competent (zoals omschreven in de “MBI-TAC”)
j. functioneert een student niet op het niveau als boven omschreven, kan in
overleg afspraken gemaakt worden over een vervolgtraject
11. Onderdeel van de afronding van de opleiding is het invullen van een
evaluatie van de opleiding hierin komen aan de orde:
a. kwaliteit van de opleiding
b. kwaliteit van de docenten
c. kwaliteit van de organisatie van de opleiding
d. kwaliteit van de ambiance en voorzieningen.
12. Na het met goed gevolg afronden van de opleiding als beschreven in punt 10
en het invullen van de evaluatie als beschreven in punt 11, verstrekt de opleider
het diploma Mindfulness Trainer aan de student.
13. Gegevens van studenten, medestudenten, docenten en de inhoud van
gesprekken die gedurende en samenhangend met de opleiding
plaatsvinden worden beschouwd als vertrouwelijk en worden niet met
derden gedeeld.

Kosten
14. De kosten voor de opleiding bedragen € 2.980,- voor het eerste, en € 2.980,voor het tweede leerjaar; dit is inclusief cursusmateriaal en één retraite per
leerjaar. De supervisie is in dit bedrag niet inbegrepen. De minimale aanbetaling
voor de opleiding bedraagt € 600,- per leerjaar.
15. Na aanbetaling van € 600,- kan de student verzoeken te betalen in 2
termijnen van € 1.190,00. De student dient dit verzoek schriftelijk in bij de
opleider. De opleider beslist hierin na contact met de student. De student
ontvangt een periodieke factuur.
16. Als de student de opleiding vroegtijdig beëindigt, blijft deze verplicht
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de resterende termijnen te betalen.
17. Na het betalen van de aanbetaling van € 600,- ontvangt de student een
factuur voor de rest van het cursusgeld. Betaling van deze factuur geschiedt
binnen 2 weken na het ontvangen hiervan of als dat eerder valt, voor aanvang
van de opleiding.
18. Betaling gebeurt door storting van het factuurbedrag op Triodosrekening
NL96 TRIO 0379 6889 99 t.n.v. Werkplaats Aandachtig Leven te Nijega onder
vermelding van klantnummer en factuurnummer.
19. Pas na ontvangen door de opleider van de aanbetaling is de inschrijving
definitief.
20. Als opleider en student gezamenlijk besluiten de opleiding te verlengen of
vervangende lesdagen in te plannen voor gemiste lesdagen, geldt hiervoor
een meertarief van € 180,- per lesdag. De student ontvangt hiervoor een
factuur.
21. De studenten dienen zelf de boeken aan te schaffen voor de opleiding.
Welke boeken dit zijn, zal tot uiterlijk 2 weken voor de opleiding door de
opleider gecommuniceerd worden. Kosten van de boeken bedragen
ongeveer € 250,-.

Annulering
22. Na aanmeldingen geldt een bedenktermijn van 14 dagen, waarbinnen de
student kosteloos kan annuleren. Geschiedt de aanmelding 14 dagen of korter
voor aanvang van de opleiding, dan geldt de bedenktermijn tot de dag waarop de
opleiding van start gaat.
23. Annulering van de opleiding is mogelijk onder de volgende voorwaarden:
a. bij annulering meer dan 2 maanden voor aanvang van de opleiding is
10% van de opleidingskosten verschuldigd
b. bij annulering tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de
opleiding is 25% van de opleidingskosten verschuldigd
c. bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang van de
opleiding is 50% van de opleidingskosten verschuldigd
d. bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de opleiding zijn de
volledige opleidingskosten verschuldigd.
24. De opleider heeft het recht bij onvoorziene en dwingende redenen één of
meerdere cursusdagen te verzetten of online aan te bieden. Bij een te gering
aantal studenten de opleiding te verzetten, dan wel te annuleren. Studenten
worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
25. In geval van annulering door de opleider van de gehele opleiding worden
de opleidingskosten gerestitueerd. De opleider restitueert maximaal de
opleidingskosten. Deze restitutie vindt plaats voor de geplande datum van
aanvang van de opleiding.
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Studiemateriaal
26. De werkmap en geluidsbestanden die nodig zijn voor de opleiding worden
door de opleider verstrekt.
27. Verstrekte studiematerialen zijn eigendom van de student.
28. Copyright van de verstrekte materialen rusten bij de opleider.

Aanwezigheid
29. Met uitzondering van supervisie, intervisie en retraites is de student minimaal
143 lesuren aanwezig.
30. Bij een lagere aanwezigheid dan 143 uren geeft de opleider geen diploma
Mindfulness Trainer af.
31. de kan student een afspraak maken de gemiste uren in te halen.

Duur van de overeenkomst
32. De duur van deze overeenkomst strekt van het moment van aangaan hiervan
tot en met de laatste lesdag van de Mindfulness Trainer Opleiding.
33. Als na de laatste lesdag van de Mindfulness Trainer Opleiding de student de
opleiding nog niet met goed gevolg afgerond heeft, kan met beider
goedkeuren de duur van de overeenkomst verlengd worden.

Algemene Voorwaarden
34. Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Werkplaats
Aandachtig Leven van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn te
vinden op de website van de opleider www.werkplaatsaandachtigleven.nl
/algemene-voorwaarden.
35. Door het terugsturen van het inschrijfformulier voor de Mindfulness Trainer
Opleiding geeft de student kennis te hebben genomen van en aan akkoord te zijn
met de Algemene Voorwaarden en de Opleidingsovereenkomst.

Vastgesteld 2|11|2020
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