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Opleidingsovereenkomst
van
Instituut voor Psychodrama (IPD)
Opleiding in psychodrama
Geertestraat 24
3511XE Utrecht
030-7113535 /06-24502222
ook handelend onder de naam
Peter John Schouten Training & Begeleiding
en
Excetra (Expertise Centrum Traumaseksuologie)
gevestigd te Utrecht / Cothen
met deelnemer:
naam:
straat:
postcode:
geboortedatum:

plaats:

land:

geboorteplaats:

Dit contract is de bevestiging van deelname aan:
de opleiding / module:
Een module heeft in totaal zes bijeenkomsten van een hele dag. De hele opleiding psychodrama is
ingedeeld in vijf modulen van zes dagen. De opleidingsdagen zijn eens in de twee à drie weken. Een
module neemt dus drie à vier maanden in beslag. Inclusief vakanties heeft de hele basisopleiding
Psychodrama een looptijd van ongeveer twee jaar. Elke opleidingsdag zijn één of twee docenten
aanwezig.
Inhoud van deze training en begeleiding
De docenten doceren en begeleiden de deelnemers.
Het betreft overdragen van vakkennis, het aanleren van vaardigheden tot het leiden van
psychodrama’s en van het ontwikkelen van een professionele werkhouding.
Betaling cursuskosten
De cursuskosten zijn in totaal 995 euro per module. Betaling kan ineens of in termijnen.
Voorafgaand aan de module ontvangt de cursist een factuur. De betalingsvoorwaarden staan
vermeld in bijgaande algemene voorwaarden.
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Studiemateriaal
In de opleiding draait het om de contacturen. Er is veel studiemateriaal via onze speciale studenten
website beschikbaar. Een gebruikersnaam en wachtwoord zal per e-mail beschikbaar worden
gesteld. Het copyright van het materiaal blijft bij ons opleidingsinstituut. Materiaal mag alleen na
schriftelijke toestemming buiten de opleiders gebruikt worden.
Kosten voor studiemateriaal
De kosten voor aanschaf van boeken van ongeveer 200 euro. De kosten van het printen van
artikelen zijn voor eigen rekening van de cursist.
Algemene voorwaarden
Aan dit contract zijn onze algemene voorwaarden verbonden.
Ondergetekende verklaart deze ontvangen en gelezen te hebben en
gaat hiermee akkoord.
Aanwezigheidsverplichting
Deelnemers verplichten zich –calamiteiten uitgezonderd- om alle bijeenkomsten aanwezig te zijn.
Gemiste dagen moeten worden ingehaald in een extra bijeenkomst of in een andere groep.
Certificering basisopleiding
Certificering als psychodramaregisseur kan pas geschieden bij volledige deelname en het behalen
van voldoende resultaat bij de eindopdrachten.
Na ondertekening van dit contract heeft deelnemer nog veertien dagen bedenktijd. Binnen deze
termijn is dit contract zonder kosten en verplichtingen te annuleren.
Ondertekent met kennis van en akkoord met de algemene voorwaarden.
De algemene voorwaarden zijn een deel van dit contact en zijn hierbij gevoegd.

Plaats: Cothen

Datum:

Namens de opleidingen:

Deelnemer:

Peter John Schouten
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