Opleidingsvoorwaarden van de Opleiding Z&W
De maatschap Z&W verzorgt het opleidingsprogramma voor de ZKM in de vorm van een
leeronderzoek, een opleidingsmodule van 20 online bijeenkomsten (of een combinatie van online en
fysiek), twee supervisie trajecten van 6 uur en een gesprek over het eindverslag.
Leeronderzoek:
Hiermee start de opleiding. Je kunt hierdoor zelf ervaren wat het effect is van een zelfonderzoek in je
eigen leven. Daarnaast kun je onderzoeken of de ZKM past bij jou en je cliënten. Je maakt hiervoor 2
of 3 afspraken met een docent of supervisor van de opleiding. De kosten bedragen € 1000,-. Indien
je besluit tot deelname aan de opleiding, krijg je een korting van €400,Opleiding:
Deze bestaat uit 20 online bijeenkomsten (of een combinatie van online en fysiek) van een dagdeel
waarin de theorie en samen oefenen met de praktijk van de ZKM centraal staan. De kosten bedragen
€ 4.750,-. Dit bedrag is inclusief opleidingsmaterialen en het gebruik van het ZKM
computerprogramma.
De opleiding Z&W werkt conform de NIP–beroepscode. Dit betekent dat alle informatie, zowel van
cursisten als cliënten, vertrouwelijk wordt behandeld.
ZKM- consultant® is een titel die merkenrechtelijk is beschermd en is gedeponeerd bij het Benelux
Merkenbureau in Den Haag. De titel is voorbehouden aan afgestudeerden van de ZKM-opleiding.
Tevens worden zij ingeschreven in een internationaal register van ZKM-consultants®.
Wijze van betalen:
Na de bevestiging van de ontvangst van de inschrijving, ontvang je een factuur ter hoogte van 20%
van de opleidingskosten.
Ongeveer 2 weken voor aanvang ontvang je de factuur voor het resterende cursusgeld, met het
verzoek binnen 14 dagen te betalen.
Annulering:
De aanmelding kan door de cursist tot 3 weken voor aanvang worden geannuleerd. Er wordt dan
15% van het cursusgeld in rekening gebracht. Het resterende bedrag wordt teruggestort. Bij
annulering korter dan 3 weken voor aanvang is terugstorting van het cursusgeld niet meer mogelijk.
Indien onvoldoende cursisten (minder dan 4) zich aanmelden voor de opleiding, behoudt de
opleiding het recht om de cursus uit te stellen naar een latere datum of deze te annuleren. De
cursisten worden daarvan onmiddellijk op de hoogte gesteld en ontvangen bij annulering het volledig
betaalde cursusgeld binnen één week retour.

Uitschrijving:
Bij uitschrijving gedurende de opleiding wordt geen restitutie van het cursusgeld verleend.
Intellectueel eigendom:
Het auteursrecht van het cursusmateriaal (inhoud van de mappen en materiaal dat wordt uitgereikt
tijdens de lessen) berust bij de Opleiding Z&W, tenzij anders aangegeven op het werk zelf.
Zonder schriftelijke toestemming van de Opleiding Z&W mogen geen materialen worden
gepubliceerd of vermenigvuldigd.
Voor vragen met betrekking tot de opleiding en de administratie kun je je wenden tot
mieke.wijdeveld@zkmopleiding.nl 06-41425873

