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Opleidingsovereenkomst opleiding Dienstbaar Leiderschap 

 

De Onderwijsinstelling 

Symbool Ontwikkelingsprocessen, gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen: Symbool, 

vertegenwoordigd door de eigenaar/onderwijsdirectie: Tineke Dufour-Liefhebber. 

 

en de deelnemer 

Naam:  ………………………………………………………. 

Geboortedatum:   ..  /  ..  /  ….  

Woonachtig in: ………………………………………………………. 

 

komen in overeenstemming met de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)* het 

volgende overeen: 

Artikel 1. Opleiding 

Symbool stelt de deelnemer in de gelegenheid de volgende opleiding te volgen: 

Opleiding: Dienstbaar Leiderschap 

Niveau: Post-HBO 

Artikel 2. Duur van de opleiding  

De opleiding Dienstbaar Leiderschap start op  ..  / ..  / ….  en eindigt op  ..  / ..  / ….   

dan wel zoveel later als een eventuele vertraging in het voltooien van de opleiding, of eindbeoordeling 

daartoe aanleiding geeft. 

Artikel 3. Toelatingseisen 

Tijdens het aan de definitieve inschrijving voorafgaande intakegesprek wordt duidelijk of de vooropleiding of 

het instroomniveau naar het oordeel van beide partijen voldoende uitzicht biedt op verwezenlijking van de 

opleiding binnen redelijke tijd. Wanneer partijen dit uitzicht ontbreekt wordt dit tijdens het intakegesprek 

vastgesteld en besproken.  

 

Artikel 4. Kosten opleiding 

De kosten van de opleiding bedragen €5.900,- bij betaling ineens. Er kan in 4 termijnen van €1.512,50 

betaalt worden. De kosten van de opleiding (dan wel de eerste betaaltermijn) dienen tenminste 7 

werkdagen voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan. Indien u betaalt in termijnen kunt u het 

onderstaande betaalschema hanteren. U ontvangt geen separate termijn facturen en wordt verzocht de 

betaaltermijnen zelf in de gaten te houden. 

 

Termijnen Vervaltermijn 

1e termijn 7 dagen voor aanvang opleiding 

2e termijn Binnen 2 maanden na aanvang opleiding 

3e termijn Binnen 4 maanden na aanvang opleiding 

4e termijn Binnen 6 maanden na aanvang opleiding 
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De opleidingsdeelnemer dient daartoe het openstaande bedrag over te maken, zoals tevens vermeld op de 

factuur, aan:  

 

Symbool Ontwikkelingsprocessen te Apeldoorn  

IBAN: NL40 RABO 0322 239 931  

o.v.v: Opleiding Dienstbaar Leiderschap/ deelnemersnummer/ termijn …  

(termijn toevoeging niet van toepassing indien ineens wordt betaald.) 

 

Artikel 5. Begeleiding en diensten 

In de opleidingsgelden zijn inbegrepen; alle lesmateriaal (readers, het boek ‘Vermist, mijn tweede helft’, 

hand-outs), begeleiding door de trainers/ docenten en vijf individuele coaching gesprekken. Voor evt. lunch- 

en parkeerkosten dient de opleidingsdeelnemer zelf zorg te dragen.  

Artikel 6. Certificaat 

Wanneer de deelnemer de opleiding heeft afgerond, reikt de instelling de deelnemer een certificaat uit 

waaruit de aard van de opleiding en de afronding daarvan genoegzaam blijkt. 

Artikel 7. Voorwaarden Onderwijsovereenkomst 

De Voorwaarden Onderwijsovereenkomst maken deel uit van deze overeenkomst. 

Artikel 8. Looptijd overeenkomst 

De looptijd van deze overeenkomst is gelijk aan de duur van de opleiding zoals aangegeven in artikel 2. 

 

Na kennisneming van de inhoud, aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt: 

 

Onderwijsinstelling 

 

Deelnemer 

Symbool Ontwikkelingsprocessen …………………………………(naam bedrijf) 

T. Dufour-Liefhebber …………………………………(naam deelnemer) 

Plaats: Apeldoorn Plaats: 

Datum: Datum: 

Handtekening: Handtekening: 

  

____________________________________ ____________________________________ 

 

* Artikel 8.1.3. van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), Staatsblad 1995/nr.501, schrijft voor dat aan de 

inschrijving van de deelnemer bij Symbool een overeenkomst tussen Symbool en de deelnemer ten grondslag 

moet liggen. 
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Opleidingsvoorwaarden  

Behorende bij de onderwijsovereenkomst opleiding Dienstbaar Leiderschap. Dit zijn specifiek op de 

opleiding gerichte aanvullingen op de algemene voorwaarden van Symbool Ontwikkelingsprocessen die u 

zowel bijgaand als op onze website kunt raadplegen. 

Artikel 1. Inhoud en inrichting van de opleiding en beoordelingscriteria 

a. In deze voorwaarden zijn bepalingen opgenomen die betrekking hebben op de 

(onderwijs)voorzieningen en activiteiten voor onderwijsdeelnemers. 

b. Symbool richt de opleiding en beoordelingscriteria zodanig in dat de deelnemer redelijkerwijs in 

staat geacht moet worden de opleiding binnen de gestelde termijn met succes af te ronden. Zo 

nodig worden daartoe in overleg ondersteunende activiteiten aangeboden. 

c. De deelnemer neemt kennis van de opzet en inrichting van de opleiding en de daarbij horende 

beoordelingscriteria. Laatst genoemde zijn terug te vinden in de brochure ‘Dienstbaar Leiderschap’ 

en de reader bij de opleiding.  

Artikel 2. Tijdvakken en locaties 

a. Het rooster en de locatie zullen bij het begin van het opleidingstraject door Symbool aan de 

deelnemer kenbaar worden gemaakt. 

b. Symbool behoudt zich het recht voor het rooster en de locaties om organisatorische en/of 

onderwijsinhoudelijke redenen te wijzigen. 

c. Wijzigingen van rooster en/of de locatie worden door Symbool tijdig aan de deelnemer 

doorgegeven.  

Artikel 3. Start opleiding 

a. De onderwijsdeelnemer kan starten met de genoemde opleiding wanneer de 

onderwijsovereenkomst is ingevuld en ondertekend en aan de betalingsvoorwaarden is voldaan.  

Artikel 4. Uitval opleidingsactiviteiten 

a. Symbool zal uitval van opleidingsactiviteiten naar beste vermogen voorkomen. 

b. Symbool spant zich in om niet genoten opleidingsactiviteiten als gevolg van uitval van 

opleidingsactiviteiten op een ander tijdstip aan te bieden. 

c. De uitval van opleidingsactiviteiten evenals het opnieuw aanbieden daarvan wordt tijdig aan de 

deelnemer bekendgemaakt. 

Artikel 5. Verplichtingen van de deelnemer  

a. De deelnemer neemt deel aan de aangeboden opleidingsactiviteiten en richt zich op het 

bereiken van een optimaal niveau. 

b. De deelnemer zal de in het kader van de opleiding gegeven opdrachten uitvoeren, tenzij dit 

om zwaarwegende redenen niet van hem gevergd kan worden. 

c. In geval van verlof, ziekteverlof of anderszins afwezigheid bij onderwijsactiviteiten meldt de 

deelnemer dit vroegtijdig bij de opleider.  

d. Wanneer de deelnemer niet deel kan nemen aan de beoordelingsmomenten, kan voor het 

betreffende deel van de opleiding geen certificaat worden verstrekt. 
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e. Voor nadere bepalingen betreffende verplichtingen van de deelnemer met betrekking tot 

beoordelingscriteria wordt verwezen naar de criteria eindbeoordeling in de reader van de 

opleiding.  

Artikel 6. Aansprakelijkheid Symbool 

a. De aansprakelijkheid van Symbool beperkt zich tot een schadevergoeding in het geval van het niet 

kunnen nakomen van deze overeenkomst door beëindiging van de bekostiging of ontneming van 

rechten als bedoeld in artikel 2.1.3, onderscheidenlijk artikel 6.1.4 of 6.2.2 van de WEB jegens 

Symbool. 

b. De maximale hoogte van deze schadevergoeding wordt gesteld op het bedrag ter hoogte van het 

verplichte les- of cursusgeld. 

c. Symbool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verduistering, verlies en/of 

beschadiging van eigendommen of bezittingen van de deelnemer. 

Artikel 7. Einde overeenkomst 

a. Deze overeenkomst eindigt door het verstrijken van de looptijd van deze overeenkomst (artikel 6 

van de Onderwijsovereenkomst). 

b. Indien de deelnemer de instelling binnen de termijn waarop de overeenkomst betrekking heeft, op 

eigen initiatief definitief verlaten heeft, na het niet reageren op een herhaalde schriftelijke oproep 

van Symbool. Het aldus eindigen van de overeenkomst laat onverlet de verplichting van de 

deelnemer de kosten van de opleiding/examenvoorziening geheel te voldoen; 

c. door overlijden van de deelnemer; 

d. in het geval Symbool door aantoonbare overmacht niet langer in staat is de opleiding te bieden. 

e. Symbool beëindigt deze overeenkomst door opzegging, indien de deelnemer zijn verplichtingen 

ingevolge deze overeenkomst niet nakomt.  

Artikel 8. Verlenging periode voor eindbeoordeling 

a. Wanneer de deelnemer er niet in slaagt om binnen de beoogde (normale) duur de eindbeoordeling 

met succes af te sluiten, kan met inachtneming van de geldende criteria eindbeoordeling besloten 

worden tot verlenging van de opleidingsduur. 

Artikel 9. Inwerkingtreding onderwijsovereenkomst 

a. Symbool verplicht zich om de deelnemer desgevraagd toelichting te geven op de inhoud en 

voorwaarden van de onderwijsovereenkomst. 

b. Deze onderwijsovereenkomst treedt na ondertekening in werking. 

Artikel 10. Annuleringsvoorwaarden 

a. De onderwijsdeelnemer heeft na ondertekening van de onderwijsovereenkomst 14 werkdagen 

bedenktijd.  

b. De onderwijsdeelnemer heeft recht op 100 % teruggave van de opleidingskosten indien ten minste 

30 dagen voor aanvang van de opleiding wordt geannuleerd. 

c. De onderwijsdeelnemer heeft recht op 50% teruggave van de opleidingskosten indien binnen 14 – 

30 dagen voor aanvang van de opleiding wordt geannuleerd. 

d. De onderwijsdeelnemer heeft geen recht op teruggave van de opleidingskosten indien minder dan 

14 dagen voor aanvang van de opleiding wordt geannuleerd.  
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e. De onderwijsdeelnemer zal in geval van annulering, indien de opleidingskosten reeds zijn betaald, 

binnen 30 dagen de opleidingskosten retour ontvangen, minus € 25,- administratiekosten. 

f. De onderwijsgever behoudt zich het recht voor de opleiding te annuleren indien er 15 dagen voor 

aanvang van de opleiding  minder dan 8 deelnemers zijn ingeschreven.  

g. Indien de opleiding wordt geannuleerd zal de opleiding op een later tijdstip worden aangeboden. 

Reeds aangemelde deelnemers worden hiervan op de hoogte gesteld en uitgenodigd op het 

nieuwe tijdstip deel te nemen.  

h. Indien de opleiding wegens een tekort aan deelnemers geen doorgang kan vinden worden reeds 

aangemelde deelnemers hiervan tenminste14 dagen voor aanvang van de opleiding van op de 

hoogte gebracht.  

i. Reeds betaalde opleidingskosten worden ingeval de opleiding geen doorgang kan vinden wegens 

te weinig deelnemers conform art. 10.e terugbetaald. 

Artikel 11. Intellectueel eigendom 

a. Op de door de trainers/ docenten van Symbool tijdens de opleiding ingebrachte cursusmaterialen 

berust zowel het copyright als het intellectueel eigendom bij de eigenaar van Symbool 

Ontwikkelingsprocessen, mw. Tineke Dufour-Liefhebber.  

b. Het gebruiksrecht van het materiaal ligt bij de onderwijsdeelnemer. Het boek ‘Vermist, mijn tweede 

helft’, readers, hand-outs e.d., mag de onderwijsdeelnemer, ook na afloop van de opleiding, 

behouden.  

c. Indien de onderwijsdeelnemer in het kader van de opdrachten documenten of andersoortige 

informatie inbrengt waarbij het intellectueel eigendom bij onderwijsdeelnemer en/of diens 

werkgever of een derde partij, zijnde niet de (klant van de) onderwijsdeelnemer, berust, dan 

behoudt de houder van dit eigendom deze rechten en zal deze informatie enkel worden gebruikt 

voor de uitvoering van de werkzaamheden voor zover de eigendomsrechten dat toelaten. 

Artikel 12. Privacy verklaring 

a. Voortvloeiend uit artikel 19 ‘geheimhouding’, van onze algemene voorwaarden, is de privacy 

verklaring. Alle verstrekte informatie door opleidingsdeelnemers valt conform art. 19 onder de 

geheimhoudingsverklaring. Alle gegevens zullen dan ook vertrouwelijk behandeld worden.  

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun 

opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de 

andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is 

vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, 

en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend 

of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of 

schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige 

schade, hierdoor ontstaan. 

b. Deze bepaling is ook van toepassing voor de inhuur van derden, bijvoorbeeld trainers, coaches, 

experts uit het werkveld etc.  

Artikel 13. Slotbepaling 

a. Op alle activiteiten van Symbool, alsook de opleiding Dienstbaar Leiderschap zijn onze algemene 

voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden onderwijsovereenkomst zijn dan ook aanvullend 

op onze algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden zijn als bijlage aan de 

onderwijsovereenkomst toegevoegd. Door ondertekening van de onderwijsovereenkomst geeft u 
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aan akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden en de voor u liggende aanvullende 

voorwaarden onderwijsovereenkomst. 

b. In de gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslist het management van Symbool na 

overleg met de deelnemer. 

c. Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden conform art. 22 van de algemene 

voorwaarden voorgelegd aan een bevoegd mediator, conform het daartoe strekkende reglement 

van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam. In tweede aanleg aan een daartoe 

bevoegde rechter. 

d. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
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