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Voor wie is de cursus

De cursus transculturele systeemtherapie (42 uur) is door de NVRG erkend als 
specialistische module in de opleidingsroute tot systeemtherapeut (na de basis-
module van 132 uur). Daarnaast kunnen systeemtherapeuten die hun opleiding al 
hebben afgerond (lid ST), en op zoek zijn naar bij- en nascholing specifiek op het 
gebied van transculturele systeemtherapie de cursus volgen.

Literatuur

Door uzelf aan te schaffen boek: 

Jessurun, N. & Warring, R. (2018). Verschillen omarmen. Transcultureel systemisch 
werken. (2e dr.). Bussum, Nederland: Uitgeverij Couthino.

De overige literatuur wordt digitaal aangeleverd.

Het draaiboek wordt de eerste bijeenkomst uitgedeeld. De auteursrechten van de 
draaiboeken en overige lesmateriaal berust bij ampersand&, de auteursrechten en 
eigendomsrechten van werkstukken en artikelen van de cursist, bij de cursist.

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. Per les 
vragen literatuur en huiswerk één tot twee dagdelen aan voorbereidingstijd.

Toetsing
Cursisten kunnen kiezen uit twee vormen van toetsing, het maken van een creatieve 
eindopdracht of het schrijven van een essay (7-12 pagina’s) over een van de onder-
werpen uit de cursus. Op de laatste dag worden de eindopdrachten/essays gepresen-
teerd, in aanwezigheid van het docententeam.

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 twaalf) 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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