Leveringsvoorwaarden opleiding Keepertrainer - gevorderden
N.B.: Overal waar de mannelijke vorm is gebruikt wordt eveneens de vrouwelijke bedoeld
Organisatie
•
De opleiding wordt door de KNHB georganiseerd; een gekwalificeerde leercoach verzorgt
de workshops en begeleidt de deelnemer bij het uitwerken van zijn opdrachten. Een
gekwalificeerde leercoach is door de KNHB opgeleid en geschikt bevonden.
•
De opleiding gaat door met een minimaal deelnemersaantal van 10 deelnemers.
•
Een portfolio bevat alle bewijslast en Praktijkgerichte Opdrachten (PGO’s, 4 in totaal) die
de deelnemer voldoende moet maken om tot een positieve beoordeling te komen.
Beoordeling
•
Feedback en beoordeling door de leercoach
•
De leercoach geeft gedurende de opleiding uiterlijk binnen een week
feedback op de ingediende PGO.
•
Na de achtste (8e) en laatste workshop dient de deelnemer zo snel
mogelijk, doch uiterlijk binnen één (1) maand, alle uitgewerkte PGO’s
inclusief alle bewijslast te uploaden binnen LISA-Bond.
Betaling
•
De kosten van de Keeperstrainer – gevorderden opleiding bedragen €325,-per
deelnemer.
•
Het totale bedrag dient uiterlijk 1 week na start van de opleiding te zijn ontvangen
door de KNHB.
Restitutie bij tussentijdse beëindiging van de opleiding
Teruggave van het opleidingsbedrag van een door de KNHB georganiseerde opleiding is
uitsluitend mogelijk indien:
•
De deelnemer vanwege ziekte, blessure of privé omstandigheden niet in staat is om de
opleiding te voltooien.
Het verzoek tot restitutie dient de deelnemer schriftelijk, met een eventuele
doktersverklaring, in bij de contactpersoon van de KNHB.
Verder dient de deelnemer rekening te houden met onderstaande punten:
•
In het geval van restitutie wordt een vastgesteld bedrag van € 25,- aan
administratiekosten in rekening gebracht.
•
Bij het verlaten van de opleiding na de vijfde (5e) workshop bestaat geen mogelijkheid
op restitutie.
Opleidingsverzuim
•
De deelnemer is verplicht alle workshops te volgen met een minimale aanwezigheid van
80%. Alleen in uitzonderlijke gevallen en met redenen omkleed kan telefonisch of via de
mail van te voren bij de leercoach worden afgemeld.
•
De deelnemer levert originele stukken aan die van hem zelf zijn. Bij bewezen plagiaat
bestaat de kans dat de deelnemer van de opleiding wordt verwijderd.
Uitstel
•
Indien de deelnemer uitstel aan wil vragen dan kan hij hiervoor een schriftelijk
verzoek indienen bij de KNHB. Dit verzoek dient met redenen omkleed uiterlijk één
week voor de deadline te zijn ontvangen door de KNHB. De Toetsingscommissie van
de KNHB beslist en communiceert de uitspraak naar deelnemer en leercoach.
•
Leercoaches zijn niet gerechtigd uitstel te geven aan een deelnemer.
De KNHB behoudt zich het recht voor om de opleiding eenzijdig te beëindigen als de
deelnemer zich, zonder schriftelijke toestemming van de KNHB, niet houdt aan de
vastgestelde afspraken.

Leveringsvoorwaarden HT2-Elftal – 10-05-2017

