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Voor wie is de cursus

De cursus Kleurrijk Zorgverlenen: intercultureel werken in de GGZ (12 uur) is 
bedoeld voor behandelaren in de GGZ (psychologen, psychotherapeuten, artsen/
psychiaters, spv/vs, vaktherapeuten, maatschappelijk werkenden) die hun inzicht 
en vaardigheden in intercultureel werken willen vergroten.

Literatuur en voorbereiding

De literatuur voor deze cursus wordt na inschrijving digitaal aangeleverd.

Het draaiboek wordt de eerste bijeenkomst uitgedeeld. De auteursrechten van de 
draaiboeken en het overige lesmateriaal berust bij ampersand&.

Aanwezigheid, opdrachten en toetsing

Er is een aanwezigheidsverplichting van 90%, bij afwezigheid tussen de 10% en 
20% worden inhaalopdrachten gemaakt die de stof van de betreffende gemiste 
cursusdag behandelen. 

Opdrachten
Naast het bestuderen van de literatuur zijn er aan het begin van de cursus enkele 
huiswerkopdrachten, die in de daaropvolgende lessen besproken worden. Literatuur 
en huiswerk vragen maximaal één dagdeel aan voorbereidingstijd.

Annuleringsvoorwaarden

Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van het inschrijfformulier. Zo 
spoedig mogelijk na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u een beves-
tiging van inschrijving en de factuur. U heeft vanaf de datum van ontvangst een 
bedenktijd van 14 dagen, waarin u uw inschrijving nog ongedaan kunt maken.

Bij annulering meer dan 10 weken voor aanvang wordt € 35,- administratie-
kosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen 10 en 6 weken voor aanvang 
betaalt u 20% van het totale cursusbedrag. Bij annulering tussen 6 en 3 weken voor 
aanvang betaalt u 50% van het totale cursusbedrag. Bij annulering tussen 3 weken 
en de aanvangsdatum van de cursus is het gehele cursusbedrag verschuldigd, c.q. 
ontvangt u geen restitutie van het al betaalde cursusbedrag.

ampersand& behoudt zich het recht voor om bij een te gering aantal deelnemers 
(minder dan tien) de cursus te annuleren en draagt er zorg voor dat het reeds 
betaalde inschrijfbedrag dan binnen 15 werkdagen zal worden terugbetaald.
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