AL B E R T DE V RI E S

O NDE R Z OE K I N E I G E N WE R K

Bosboomstraat 27, 6813 KB Arnhem, 06 5142 6548,
albertdevries@onderzoekineigenwerk.nl
KvK: 09191877, Bank: NL30 INGB 0000 2204 46

AANMELDINGSFORMULIER Training tot coach in de kinderopvang op basis van ervarend leren
Deelnemer

Wanneer uw organisatie betaalt, in
deze kolom a.u.b. gegevens directie
en adres organisatie.

Dhr. / Mevr.

Dhr. / Mevr.

Naam organisatie
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortejaar
BSN laatste 3 cijfers
Emailadres
Straat en huisnr.
Postcode en plaats
Telefoon mobiel

i.v.m. certificaat

xxxx.xx. …………

i.v.m. certificaat

Functie

De training vindt 7x plaats op zaterdagochtend van 09.30-13.00 uur in de regio Utrecht / Driebergen: 9 oktober 2021, 13 november, 8 januari 2022, 5 februari, 12 maart, 9 april, 14 mei (als reserve
11 juni vrijhouden) en 1x op zaterdag 11 december 2021 van 09.30-17.00 uur, Stal Mansour te Arnhem.
Het minimum aantal deelnemers is 8. Maximum is 16.
Deelname aan de training kost € 1.380,- (vrijgesteld van Btw). Vroegboekkorting van € 60,- bij aanmelding voor 10/09. A.u.b. vakje aankruisen wanneer u in 4 termijnen wilt betalen: ⃝
U ontvangt na aanmelding een factuur, waarvan betaling binnen 3 weken dient te geschieden.
Bij annulering tot 4 weken voor de startdatum wordt 100% gerestitueerd, bij 3, 2 of 1 week resp. 75, 50 of 25%. Na
aanvang vindt geen restitutie meer plaats. Voor aanvang kan vanuit de organisatie, zonder extra kosten, een andere
deelnemer aangemeld worden. U heeft, na aanmelding als privépersoon, een bedenktijd van 14 dagen.
Het volgen van de training leidt tot het behalen van het certificaat Coach in de kinderopvang*. Daarbij moet u alle 9
dagdelen aanwezig zijn en de praktijkopdracht hebben uitgevoerd. Een gemist dagdeel (maximaal één in de eerste helft
en één in de tweede helft van de training) moet worden ingehaald bij een andere cursusgroep, of, indien dat niet mogelijk is, moet er een extra huiswerkopdracht worden uitgevoerd.
* Voor de erkenning als coach door de GGD zijn er vooropleidingseisen op MBO-4 niveau. U kunt zelf controleren op de
website van FCB CAO Kinderopvang of u daaraan voldoet.
De training vindt plaats op locaties waar volgens de corona-richtlijnen (1,5m afstand) gewerkt kan worden. Mochten de
corona-richtlijnen aangescherpt worden, dan zal de training digitaal plaatsvinden.

Deelnemer
Ondertekening voor
akkoord:
Datum:

Indien van toepassing: directie

