
 
 
                                                                                          Overeenkomst Specialist Rouw op School 

 
 
 
 

Persoonlijke gegevens 
 
Voornaam: 
 
Achternaam: 
 
Adres: 
 
Telefoon: 
 
E-mail: 
 
Functie: 
 
Naam school: 
 
Naam directeur: 
 
Adres school: 
 
 
*) als er gekozen wordt de factuur naar de school te sturen geeft de student daarmee aan dat zijn/haar directeur 
hiervan op de hoogte is; de student blijft te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling. 
 
 
Waaruit bestaat de opleiding  
De opleiding Specialist Rouw op School bestaat uit 12 online modules die in zes maanden kunnen 
worden doorlopen. De student krijgt toegang tot de modules via een inlogcode. De inlogcode is 
uitsluitend voor persoonlijk. Naast het online gedeelte maken drie live-dagen (om de maand één), 
onder de leiding van de opleider, deel uit van de opleiding. De student is verplicht op deze live-
dagen aanwezig te zijn.  
Verder zijn er drie (om de maand één) online coach-calls met de opleider in de opleiding 
opgenomen. Evenals de KAART ‘Stromen van Verbinding’, zowel het tafel- als het vloermodel.  
De opleiding wordt door de student afgerond met een presentatie op de laatste live-dag.  
De student ontvangt het certificaat Specialist Rouw op School na het afronden van alle 
opdrachten in de opleiding.  
Lesmateriaal  
Om de opleiding te kunnen volgen moet de student kunnen beschikken over een computer. Het 
meeste les- en videomateriaal wordt door de Janet Schmidt verstrekt. Hierop rust het 
intellectueel eigendomsrecht (zie Voorwaarden, blad 3).  
De volgende boeken/mappen worden in de opleiding gebruikt en dienen door de student (of de 
school) te worden aangeschaft: • ‘Jong Verlies’ door Riet Fiddelaers-Jasper (€ 25,99 via 
www.bol.com) • ‘Gedeeld Verdriet’- map scheiding (€ 49,50 via www.in-de-wolken.com) • ‘Gedeeld 
Verdriet’- map overlijden (€ 49,50 via www.in-de-wolken.com)  



Opleidingsinvestering  
Buiten de door de student zelf aan te schaffen lesmaterialen vraagt de opleiding Specialist Rouw 
op School een financiële investering van € 2.497,- all-in, in één keer te voldoen vóór de start van 
de opleiding. Hiervoor wordt een factuur gestuurd naar òf de student òf zijn/haar school. 
Herroepingsrecht  
Gerekend vanaf het ondertekenen van de studieovereenkomst heeft de student veertien dagen 
om de inschrijving te herroepen. Dit dient schriftelijk te gebeuren. Van herroepingsrecht is geen 
sprake als de studieovereenkomst is aangegaan en ondertekend door of namens een organisatie. 
Annuleringvoorwaarden  
Annulering van de inschrijving door een student is mogelijk: • meer dan zes weken voor aanvang 
van de opleiding: het betaalde lesgeld wordt binnen een maand teruggestort met inhouding van  
€ 25 administratiekosten; • minder dan zes weken voor aanvang van de opleiding: de helft van het 
betaalde lesgeld wordt teruggestort; • minder dan twee weken voor aanvang van de opleiding: 
ongeacht de reden van annulering wordt geen restitutie van het lesgeld verleend; wel kan worden 
besproken of er mogelijkheden zijn of de student de opleiding op een later tijdstip kan volgen. 
Annulering dient schriftelijk te gebeuren. Bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht 
(bijvoorbeeld ziekte van de opleider) behoudt Janet Schmidt zich het recht voor de opleiding/live-
dag te annuleren of te verplaatsen. Bij onvoldoende inschrijvingen wordt dat uiterlijk twee weken 
voor geplande aanvang van de opleiding aan de studenten meegedeeld. Eventueel betaald 
lesgeld wordt volledig gerestitueerd.  
Evaluatie Aan het eind van de opleiding vindt er een, door de student in te vullen schriftelijke 
evaluatie plaats.  
Ondertekening Met het ondertekenen van deze studieovereenkomst verklaart de student: • 
akkoord te zijn met de inhoud van deze studieovereenkomst; • akkoord te zijn met de 
hiernavolgende ‘Voorwaarden voor deelname’ en die deel uit maken van deze 
studieovereenkomst  
 
(plaats)  
 
(datum) 
 
(handtekening)  
 
 
De ondertekende studieovereenkomst svp inleveren:  
Complete formulier (2p) inscannen en mailen aan: info@janetschmidt.nl  
 
 


