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Je mag deze brochure gratis weggeven aan wie je maar wilt.
De brochure mag uitsluitend in deze vorm worden verspreid, het is niet toegestaan de
inhoud en/of opmaak te wijzigen, of informatie uit deze brochure op een andere wijze te
gebruiken.
Plaats deze brochure op je website of social media.
Hoewel deze uitgave met veel zorg is samengesteld, aanvaarden de auteur noch de
uitgever enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan door fouten
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Kom je de opleiding inkijken:
Boezemweg 2C, 2641KH Pijnacker
info@deregenboog-academy.nl
Tel: 085 303 11 41

Maak van je holistische opleiding Opvoed- &
Gezinscoach een succes!
Beste toekomstige student,
Hartelijk dank voor je interesse in de holistische opleiding Opvoed- & Gezinscoach van de
Regenboog Academy.
Deze informatiebrochure is speciaal voor jou ontwikkeld en geeft je alle informatie
over de opleiding én over de werking van ons instituut. Neem deze brochure rustig
door, zo weet je zeker dat jij de juiste keuze maakt. Wist je dat alle diploma’s die je
via de regenboog Academy haalt erkend zijn en uitermate praktijkgericht?
Heb je achteraf nog vragen? Geef ons gerust een seintje via ons telefoonnummer of mail
ons via secretariaat@deregenboog-academy.nl. Onze opleidingscoaches beantwoorden
graag al jouw vragen.
Wil je graag eens door de volledige studie heen bladeren? Ook dat kan. Alle studies
zijn ter inzage beschikbaar op onze kantoor. Het adres staat bovenaan deze pagina.
Maak van te voren een afspraak en kom vrijblijvend langs.
Ik wens je veel leesplezier en alvast veel succes met je studie!

Anne Marie van Bilsen
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Opvoed-

&

Gezinscoach:

erkende

opleiding

en

praktijkgerichte studie
Deze praktijkgerichte opleiding kindercoach is geschreven door Holistisch kindertherapeut
Anne Marie van Bilsen met inmiddels achttien jaar praktijkervaring. De duidelijke structuur
maakt deze opleiding zeer overzichtelijk. Op deze manier garanderen wij je een vlot
studietraject.
Deze opleiding start vanaf de basis en alle aspecten van het beroep worden helder
uiteengezet. Je hebt dus geen voorkennis of diploma nodig om met deze opleiding
te starten! Kinderen moeten tegenwoordig aan veel verwachtingen voldoen. Zo
moeten ze bijvoorbeeld goede punten halen, verschillende hobby’s hebben en een
uitgebreide vriendenkring hebben. Hierbij kunnen ze echter wat hulp gebruiken, zowel
van ouders als professionele hulpverleners. Als Opvoed- & Gezinscoach kan jij de
nieuwe generatie helpen het beste te halen uit het leven, zonder hierbij aan
levenskwaliteit te moeten inboeten.
In deze opleiding maak je kennis met coaching in al zijn facetten. Je wordt attent gemaakt
op de valkuilen, en leert op een bewuste manier met je clientèle omgaan. Je leert hoe je
het best een coachingstraject uitstippelt, met aandacht voor de noden en behoeften
van de klant. Hierbij gebruik je verschillende technieken, die je leert beheersen tijdens je
opleiding. Het persoonlijk actieplan is hierbij een onmisbare tool.
Daarnaast ga je dieper in op familiepatronen en familie-opstellingen, en krijg je een
uitgebreide introductie aangeboden op het domein van de ontwikkelingspsychologie.
Om kinderen goed te begeleiden, is het belangrijk dat je op de hoogte bent van
verschillende theoretische modellen, zoals de methode van Gordon en de cognitieve
theorie van Piaget. Om kort samen te vatten: tijdens deze opleiding word jij
voorbereid op een succesvolle carrière als Opvoed- & Gezinscoach!
De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:
De valkuilen van coaching
De cursus start met een uitgebreide inleiding over het belang en de werkzaamheden
van Opvoed- & Gezinscoach es. Vervolgens start de eerste les: de valkuilen bij coaching.
Als coach wil je jouw cliënten zo goed mogelijk begeleiden in hun persoonlijke
ontwikkeling. In deze rol moet je rekening houden met een aantal belangrijke aspecten.
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Om fouten te voorkomen leer je de meest voorkomende valkuilen van een coach. Zo
weet je in elk geval hoe het niet moet.
Bewust coachen
Een goede coach kent zichzelf. Een goede manier om jezelf te leren kennen, is je sterke en
je zwakke punten helder te krijgen. In dit hoofdstuk leer je werken met de Ofman
kernkwadranten zodat je de kernkwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen van
jezelf en van anderen kunt opstellen. Dit gaat belangrijke input zijn voor het opstellen
van een coachingsplan.
Pedagogiek
Hoe een kind wordt opgevoegd is afhankelijk van de tijdsperiode en zijn afkomst. Dit
hoofdstuk behandelt de verschillende stijlen van opvoeden zoals ze in de pedagogiek
bekend zijn, de wijze waarop een kind de geslachtsidentiteit verkrijgt en de rol van de
sekse van het kind.

Overdracht en tegenoverdracht
In dit hoofdstuk leer je het gevaar zien van overdracht en tegenoverdracht en hoe je
kunt switchen naar een onafhankelijke (derde) positie van waaruit je van jezelf
waarneemt. Ook leer je te herkennen wat andere personen bij jou oproepen, om
vervolgens te onderzoeken waar dat vandaan komt.
Het opzetten van een coachingstraject
Hoe ziet een coachingstraject er eigenlijk uit? Hoe vaak behandel je een gezin, of
de kinderen, en laat je dit afhangen van jouw cliënt of heb je hier zelf ook zeggenspraak
in? En, hoe te handelen als je dossiers moet gaan overleggen aan specialisten? . In dit
hoofdstuk wordt uitgelegd hoe dit traject eruit kan zien en krijg je voorbeelden van
verslaglegging en dossier opbouw. Daarnaast leer je het belang van een informed consent.
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De gezinscoach
Een gezinscoach werkt volgens een aantal principes betreffende het kind en betreffende
de ouder. Deze eigen kijk, op zowel het kind als de ouder, maakt de therapievorm
uniek en doeltreffend. Verder werkt de coach met diverse technieken: visualisaties,
affirmaties en kernverlangens/basisbehoeften.
Dit hoofdstuk gaat dieper in op de verschillende werkzaamheden van een gezinscoach,
vanuit een holistische visie op coaching.
Familiepatronen
In dit hoofdstuk leer je wat familiepatronen zijn en hoe je afweerpatronen kunt
herkennen. Als je herkent waar weerstand vandaan komt, creëer je bewustwording en
kun je hiermee aan de slag.

Familie-opstellingen
Inzicht krijgen in persoonlijke problemen door naar je familiegeschiedenis te kijken. Dat
is, in het kort, wat er gebeurt bij familieopstellingen. In dit onderdeel leer je een
creatieve, bewezen methode om dit op een goede manier te doen.
Uitvoerende methodieken
In dit hoofdstuk leer je enkele behandelmethodes vanuit de NLP. NLP – neuro
linguïstisch

programmeren

is

een

methodiek

voor

training,

coaching

en

communicatieverbetering. Deze richt zich vooral op de verbetering van communicatie;
een essentieel aspect om veranderingen te kunnen bewerkstelligen.
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Aromatherapie
Essentiële oliën gebruiken om de gezondheid te bevorderen, dat is aromatherapie. Het
kan erg goed werken bij de behandeling van (gevoelige) kinderen, vooral met
klachten als bedplassen, boosheid, spijsverteringsklachten en angst.
Kinderen van nu
Werken met kinderen van deze tijd komt in de meeste gevallen neer op het begrijpen
wat de motivatie van het kind is voor zijn gedrag. In dit hoofdstuk leer je wat
nieuwetijdskinderen zijn en hoe je ze kunt begeleiden.
Symptomen en kenmerken nieuwetijdskinderen
Dit hoofdstuk

gaat door middel van lijsten dieper in op de symptomen,

kenmerken en overeenkomsten van stoornissen bij nieuwetijdskinderen waaronder
de meest bekende ADHD en hoogbegaafdheid.
Voeding
Gedragsproblemen van kinderen hebben mogelijk te maken met een slecht
voedingspatroon. Vaak stappen we naar de dokter bij ernstige klachten, maar het kan
al veel eerder verholpen worden. Slechte voeding gaat namelijk verder dan
kleurstoffen zijn niet goed voor je.
Antroposofische fase en de biografiestudie
Antroposofie is een weg tot zelfkennis en kennis van de wereld. Volgens
natuurkundige en filosoof Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie, kan
ieder mens die dat wil zelf in vrijheid vanuit zijn eigen ontwikkelingsweg en “training”
van het denken komen tot zelfkennis en kennis van de wereld en zo tot grotere
bewustwording van het mens-zijn. Dit hoofdstuk gaat hier dieper op in. Tevens wordt
de ontwikkeling van de mens in zeven jaarlijkse periodes omschreven.
Wat is ontwikkeling
In de ontwikkelingspsychologie kijkt men naar hoe de mens zich ontwikkelt vanaf het
moment dat hij als baby ter wereld komt, tot een volwassen mens, totdat hij uiteindelijk
sterft. Je leert de verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen kennen. Als je de
verschillende ontwikkelfasen en hun kenmerken herkent, kun je hier rekening mee
houden en passende begeleiding bij bieden.
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Cognitieve ontwikkeling
Cognitie komt uit het Latijns en betekent zowel denken als kennen en begrijpen. In de
praktijk is cognitie een werkwijze om gedrag te begrijpen, beschrijven en verklaren.
Aan de hand van diverse communicatiemodellen leer jij te werken op deze manier.
Sociale ontwikkeling
Waar peuters en kleuters graag in de buurt zijn van volwassenen, trekken oudere
kinderen liever op met leeftijdsgenoten. Dit hoofdstuk behandelt diverse sociale
structuren zoals de groep, populariteit, vriendschap en de verhouding tot het andere
geslacht.
Morele ontwikkeling
De moraliteit gaat over de normen en waarden van een persoon. Ook kinderen hebben
dit, maar in de loop van de jaren kan de morele houding veranderen. Aan de hand van
diverse theorieën leer je verschillende morele ontwikkelingen te herkennen.
Leefwereld van kinderen
De leefwereld van een kind heeft invloed op de ontwikkeling. Hoewel bepaalde
ontwikkelingen vast liggen, is het ook belangrijk om je te realiseren in welke
omgeving een kind leeft. Je leest hier over de relatie tussen ouders en kinderen,
kinderen onder elkaar en maatschappelijke invloeden.
De Gordon-methode
Thomas

Gordon

(1918-2002)

was

een

bekende

psycholoog

die

een

communicatiemethode ontwikkelde voor een effectieve omgang met kinderen: De
Gordon-methode. Hij introduceerde begrippen als ‘actief luisteren’ en de ‘ikboodschap’ in de communicatie tussen mensen. Dit onderdeel gaat dieper in op deze
veelgebruikte en efficiënte methode.
Door heel de cursus heen worden talloze praktijkvoorbeelden getoond van
uitdagingen en oplossingen bij opvoeden en het

vinden van een juiste

gezinsbalans. Wie de opleiding ‘Opvoed- & Gezinscoach ’ volgt, begeeft zich op een
van de jongste vakgebieden binnen de hulpverlening. Dit biedt enorm veel
professionele toekomstmogelijkheden, aangezien het beroep van Opvoed- &
Gezinscoach relatief nieuw is, en er dus weinig vakspecialisten te vinden zijn. Je
bent dus verzekerd van heel wat toekomstkansen op de arbeidsmarkt!
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Thuisstudie = studeren op jouw tempo
Een thuisstudie volgen via de Regenboog Academy Thuisstudie is de meest flexibele
manier om het C R K B O erkende diploma te behalen. Met een thuisstudie start je
namelijk wanneer het jou het beste uitkomt. Je studeert waar en wanneer je wil en
legt examen af zodra jij er klaar voor bent. Erg handig en goed te combineren met een
baan, gezinsleven en/of druk sociaal leven.
Tijdens je studie kan je rekenen op de professionele begeleiding van een persoonlijke
docent. Zo bereid jij je optimaal op het examen voor. Heb je vragen of wil je feedback
op de gemaakte oefeningen? Dan stuur je de docent een mailtje (Bij het lesgeld is
twaalf maanden begeleiding van je docent inbegrepen).
Klaar met studeren? Dan leg je het examen af via het leerplein. Je hebt drie jaar de tijd
om jouw examen af te leggen en je beslist zelf wanneer je dit wil doen. Dit kan
bijvoorbeeld al na drie maanden, maar ook na een jaar; de keuze is aan jou!
Geslaagd? Dan krijg je je diploma binnen veertien dagen. Je kan hiermee als
zelfstandige aan de slag of solliciteren als werknemer bij een bedrijf. Het CRKBO
erkende diploma is een flinke meerwaarde op de arbeidsmarkt.
Niet de eerste keer geslaagd? Geen probleem. Je kijkt het gemaakte examen in en
leert ervan. Vervolgens mag je één gratis herexamen afleggen. Een examen afleggen is
trouwens nooit verplicht.
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Vijf ijzersterke redenen om te studeren via de
Regenboog Academy Thuisstudie
1. Je behaalt een erkend CRKBO diploma


De Regenboog academy is ingeschreven in het Centraal Register Kort
Beroepsonderwijs (CRKBO). Dit betekent dat de onderwijsinstelling
voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort
Beroepsonderwijs. Ook de docent die je begeleidt tijdens je opleiding is
ingeschreven in dit register.
Tijdens een sollicitatie biedt het diploma een groot voordeel.

2. Je kiest voor een praktijkgerichte opleiding


Deze opleiding is geschreven door Holistisch kindertherapeut Anne
Marie van Bilsen met inmiddels zestienjaar praktijkervaring. Dankzij de
jarenlange ervaring weet het team van de Regenboog precies welke
onderwerpen, extra uitleg of praktijkvoorbeelden het verschil maken.
Hierdoor bereik je snel jouw doel.



Het contact tussen jou en de docent zo maximaal mogelijk. We
streven ernaar o m vragen binnen twee werkdagen te beantwoorden.

 Momenteel is er in het bedrijfsleven veel vraag naar goed opgeleide

werknemers. Het diploma dat je behaalt is een internationaal
erkend diploma. Deze studie biedt daarom zeer goede perspectieven
op de arbeidsmarkt en een groot voordeel tijdens je sollicitatie.
Wanneer je als zelfstandig ondernemer wilt gaan werken, kun je jezelf
na het afronden van deze opleiding inschrijven als zzp’er bij de Kamer
van Koophandel.
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3. Je kiest voor maximale flexibiliteit


Een thuisstudie is flexibel. Jij bepaalt zelf wanneer je studeert, hoe
lang, en wanneer je het examen aflegt. Dit kan zelfs iedere werkdag,
je bent niet gebonden aan een vaste examenplanning. Je hebt jouw
dus toekomst zélf in de hand! Ideaal als jij je studie wil combineren
met een baan, kinderen of andere activiteiten.

4. Je weet zeker dat je de opleiding kiest die bij je past


Nog vragen? Extra informatie nodig? Kom dan langs op o n s instituut
voor

meer

informatie

met

één

van

onze

professionele

opleidingscoaches. Zij helpen jou met veel plezier bij het ontwikkelen
van een studietraject dat volledig aan jouw eisen en wensen voldoet.
Je kan er ook jouw studie inkijken!

5. … Dit allemaal voor een uiterst scherpe prijs!


Elk jaar volgen vele studenten een opleiding via De Regenboog Academy
Thuisstudie. Zij ontwikkelen zichzelf, vinden een baan, zetten een stap
in hun carrière of starten als zelfstandige. Door ons unieke business
model en de overtuiging dat je nooit te veel voor een opleiding hoeft
te betalen, kunnen we jouw studie tegen een bijzonder scherpe prijs
aanbieden. Daarbij blijft een hoge kwaliteitsnorm altijd onze standaard!



Het

examen

is

bij

het

lesgeld

inbegrepen

(inclusief

een

herkansing!). Geen verborgen kosten.


Je kan mogelijk profiteren van extra financiële voordelen zoals:
1. Bij je belastingopgave kun je jouw studiekosten en andere
scholingsuitgaven opgeven aan de Belastingdienst.
2. Geen btw betalen, de Regenboog Academy is geaccrediteerd
bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)
waardoor

we

door

de

overheid

erkent

zijn

als

opleidingsinstituut en geen btw hoeven te rekenen. Dat wil
zeggen dat jouw opleiding extra voordelig voor je is!
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Overtuigd? Start vandaag nog! Schrijf je snel en
eenvoudig in:
Werkgevers vinden permanente bijscholing en praktijkgerichte kennis

erg

belangrijk. Wil jij starten als werknemer? Dan is dit diploma een van toegevoegde
waarde op je cv. Werkgevers erkennen immers sinds geruime tijd de waarde van
afstandsonderwijs. Start je liever als zelfstandig ondernemer (zzp’er)? Dat kan
perfect, je schrijft je makkelijk in bij de Kamer van Koophandel na het behalen van je
diploma.
Alle opleidingen die je via De Regenboog Academy Thuisstudie behaalt zijn erkend. Het
diploma dat je behaalt via afstandsonderwijs is waardevol.
Jouw keuze gemaakt? Dan hoef jij je alleen nog in te schrijven. Je hebt hiervoor 3 opties:
1

Ga naar www.opvoedengezinscoach.nl je kunt dan direct aan de slag

Jouw inschrijving is pas definitief nadat we
jouw betaling hebben ontvangen. Het lesgeld
voor de opleiding Opvoed- & Gezinscoach
bedraagt € 419,- en bevat, de begeleiding van
jouw docent en het (her)examen via het
leerplein.
Na ontvangst van jouw betaling krijg je van
ons een bevestigingsmail. Je kunt direct de
opleiding downloaden en aan de slag!

Veel succes met je opleiding en je nieuwe carrière!

Algemene voorwaarden
1.

Definities

Opdrachtnemer

De Regenboog Academy

Opdracht

Opdracht tot het leveren dan wel opdracht tot het verzorgen van een Cursus door
De Regenboog Academy.

Cursist

De persoon die zich heeft ingeschreven of via een bedrijf is ingeschreven voor een
cursus-pakket, digitale training, online training, klassikale training, praktijk-sessie
en/of los examen

Cursusgeld

Het cursusgeld van de opleiding inclusief inschrijfgeld, het studiemateriaal en de
examengelden van examens georganiseerd door De Regenboog Academy

Cursus

Een door De Regenboog Academy verzorgd Cursus-pakket, Digitale training, Elearning, klassikale training, praktijksessie en/of los examen in welke vorm dan ook.

Cursusmateriaal

Al het materiaal, in welke vorm dan ook, dat voor uitvoering van een Cursus door
De Regenboog Academy wordt aangeboden en door Cursist kan worden gebruikt.
Met uitzondering van de kindermassage (i.v.m. de licentie).

Digitale training

Een online training die wordt afgesloten met een online eindexamen.

Direct Trainingen

Alle producten die op de websites van De Regenboog Academy. Worden gepubliceerd, zoals o.a. klassikale trainingen, digitale trainingen, e-learning en examens

E- learning

Een online training bestaande uit leermodules, oefentoetsen, eventueel een online
handboek en wel of niet met een online theorie examen of een online proefexamen
wordt afgesloten.

Leerplein

Beveiligde Digitale omgeving waar online training gevolgd kan worden.

Aanmelding

De handeling, zoals het insturen van het inschrijfformulier via een website, het
insturen van een zogenaamd aanmelding via mail, dan wel het ondertekenen van
een Vrijwilligersovereenkomst en/of schriftelijke aanmelding van een Cursist of
bedrijf waarmee een overeenkomst tot het ontvangen van een Cursus wordt
aangegaan. De aanmelding bindt de Cursist tot afname en betaling van de Cursus.

Klassikale training

Een training die klassikaal door een docent wordt gegeven en wel of niet met een
aansluitend groepsexamen wordt afgesloten

2.

Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn, voor zover hiervan niet schriftelijke afgeweken, van toepassing op alle
aanbiedingen, mededelingen, aanvaardingen en overeenkomsten van De Regenboog Academy.
2.2 Door Inschrijving aanvaardt cursist deze voorwaarden.
3.

Aanmelding

3.1 Aanmelding geschiedt door inzending van het ingevulde inschrijfformulier via de website, schriftelijk
per mail of door inschrijving en betaling via het leerplein.
3.2 De Regenboog Academy is niet verplicht te onderzoeken of het inschrijfformulier c.q. website of
inschrijvingsmail werd ingezonden door een bevoegd persoon.
3.3 De Regenboog Academy kan aanmelding van cursist(en) afwijzen onder opgave van redenen en
mededeling aan de aanmelder.
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4.

Geheimhouding en Privacybeleid

4.1 De Regenboog Academy zal alle informatie m.b.t. opdrachtgever behandelen volgens de hoogst
confidentiële normen en deze niet bekend maken aan derden tenzij een wettelijke bepaling of nadere
regelgeving dit vereist. De Regenboog Academy behoudt zich het recht voor haar samenwerkingspartners
te informeren over mogelijk relevante informatie nodig voor levering van de overeengekomen diensten.
Zie ook ons privacy beleid.
4.2 Indien tijdens een van onze opleidingen, workshops en assessment sprake is van geheimhouding over
enig onderwerp waarbij het Intellectuele Eigendom in het geding is, ingebracht door de docent of een van
de cursisten, zullen de overige cursisten zich hier aan houden. Met de akkoord verklaring van deze
Algemene voorwaarden belooft de cursist geheimhouding van wat hij/zij binnen de opleiding wordt
toevertrouwd, hem/haar bekend wordt, of waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter moet begrijpen.
4.3 Vanuit het oogpunt op toekomstig opdrachten en intervisies zullen de door student opgegeven
naam, e-mailadres, telefoonnummer en woonplaats gedeeld worden met de overige studenten uit jouw
groep. Indien je hier bezwaar tegen hebt kun je dit kenbaar maken bij het secretariaat:
secretariaat@deregenboog-academy.nl
5.

Aantal inschrijvingen

De Regenboog Academy behoudt zich het recht voor, indien het aantal inschrijvingen voor een cursus
daartoe aanleiding geeft, afwijzend over jouw inschrijving te beslissen. Indien het aantal inschrijvingen
daartoe reden geeft is de Regenboog Academy gerechtigd om cursussen door te schuiven naar een latere
datum of geen doorgang te laten vinden. Cursussen vinden slechts doorgang bij voldoende deelname dit
uitsluitend ter beoordeling van De Regenboog Academy. In dat geval ontvangt de cursist uiterlijk één week
voor aanvang van de cursus bericht en zal het reeds betaalde inschrijfgeld en cursusgeld worden
gerestitueerd.
6.

Cursusregels

Iedere cursist(e) dient zich te conformeren aan alle besluiten en maatregelen die De Regenboog Academy
in het algemeen heeft genomen. Indien een cursist(e) zich tijdens de les misdraagt, kan hem of haar door
de docent verdere deelneming aan de les en de volgende lessen worden geweigerd.
7.

Aanvang

Cursist dient minimaal 15 minuten voor aanvangstijd van de klassikale training, praktijk-sessie c.q. examen
aanwezig te zijn.
8.

Te laat komen

8.1 Nadat de klassikale training, praktijksessie c.q. examen is gestart, heeft de docent, instructeur c.q.
examinator het recht cursist de toegang tot de klassikale training, praktijksessie c.q. examen te weigeren.
8.2 Indien cursist wordt toegelaten, wordt de verloren tijd niet gecompenseerd.
9.

Regels tijdens klassikale training & praktijksessie

9.1 Cursist dient de aanwijzingen van docent c.q. instructeur op te volgen. Indien cursist de aanwijzingen
van docent c.q. instructeur niet strikt opvolgt, heeft de docent c.q. instructeur het recht de deelname van
cursist aan de klassikale training c.q. praktijksessie ongeldig te verklaren.
9.2 Cursist dient zich aan eventuele huisregels van de locatie te houden.
9.3 Roken in de ruimte van de klassikale training c.q. praktijksessie is verboden.
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9.4 Draagbare audio- apparatuur en/of communicatiemiddelen (mobiele telefoon, semafoon, buzzers
e.d.) moeten worden uitgezet en ingeleverd bij de docent.
9.5 Cursist dient er voor te zorgen dat andere cursisten tijdens de klassikale training c.q. praktijksessie
geen hinder van cursist ondervindt. Wanneer cursist hinder veroorzaakt heeft de docent c.q. instructeur
het recht de deelname aan de klassikale training c.q. praktijksessie onmiddellijk te beëindigen en ongeldig
te verklaren.
10. Verzuim
Absentie van een cursist tijdens de cursus ontheft de cursist niet van de verplichting tot betaling. Verzuim
van een of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het cursusgeld.
11. Cursus & cursusmateriaal
11.1 De Regenboog Academy geeft de cursus aan haar cursisten op de wijze, zoals omschreven op de
website.
11.2 Cursist mag het lesmateriaal op welke wijze dan ook niet vermenigvuldigen en/of openbaar gemaakt
worden. Cursist mag het lesmateriaal uitsluitend zelf gebruiken. Het auteursrecht van het lesmateriaal
berust bij De Regenboog Academy.
11.3 De toegang tot de E- learning vervalt na 1 jaar.
11.4 De toegang tot de online training die deel uitmaakt van een cursuspakket sluit na het succesvol
afronden van de praktijksessie c.q. extern schriftelijk examen danwel één maand na de eindpresentatie,
ongeacht of deze door cursist wel of niet is afgelegd.
11.5 Indien een digitaal handboek onderdeel is van een cursus dan kan dit handboek door cursist vóór het
maken van het online proefexamen c.q. online theorie examen c.q. online eindexamen worden afgedrukt.
Nadat cursist de online training succesvol heeft afgerond, vervalt de toegang tot de online training en
daarmee tot het digitale handboek.
12. Prijzen en betaling
12.1 Alle opleidingsdiensten van De Regenboog Academy zijn vrijgesteld van BTW Hoog of Laag.
12.2 Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bekende prijsbepalende factoren, zoals
materiaalkosten, lonen en van overheidswege opgelegde heffingen. Bij wijziging van een of meer van deze
factoren is De Regenboog Academy gerechtigd haar prijzen aan te passen- met dien verstande- dat als de
prijsaanpassing binnen drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst 10% of meer bedraagt,
aan de cursist het recht toekomt om onder betaling van het reeds gepresteerde de overeenkomst te
ontbinden.
12.3 Facturen dienen voor aanvang van de cursus te zijn voldaan, tenzij op de factuur uitdrukkelijk anders
wordt vermeld. Cursist is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
12.4 Indien de op de factuur vermelde betalingstermijn wordt overschreden, is cursist, zonder dat van De
Regenboog Academy enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag
wettelijke vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de
hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend. Indien de wettelijke rente
hoger is dan zal deze gelden. Indien na aanmaning door De Regenboog Academy betaling alsnog uitblijft,
heeft De Regenboog Academy bovendien het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in
rekening te brengen. Daarbij zal De Regenboog Academy de consument bij genoemde aanmaning nog
minimaal een termijn van veertien dagen geven om alsnog te betalen. In geval van liquidatie, faillissement,
beslag of surseance van betaling van de cursist zijn de vorderingen van De Regenboog Academy op de
cursist onmiddellijk opeisbaar.
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12.5 Bij niet tijdige betaling van het cursusgeld is De Regenboog Academy gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden en een vergoeding van het reeds door De Regenboog Academy gepresteerde en eventuele
schade in rekening te brengen.
12.6 Alle kosten die De Regenboog Academy moet maken voor incasso van niet betaalde facturen zijn
voor rekening van cursist.
12.7 De Regenboog Academy heeft te allen tijde het recht de levering van de cursus op te schorten zolang
cursist de factuur nog niet heeft betaald.
12.8 Indien een bedrijf of instelling de kosten van de student vergoedt, blijft de student zelf aansprakelijk
voor de betaling. Aangeraden wordt daarom een schriftelijke bevestiging van het bedrijf of instelling te
vragen. De student is aansprakelijk voor het niet nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer het
factuur-adres anders luidt dan het huisadres.
12.9 Alleen voor particulieren is het mogelijk om in 8 gelijke termijnen te betalen waarbij het eerste
termijn voor aanvang van de cursus dient te zijn voldaan.
13. Cursusuitvoering
13.1 Toelating tot een cursus geeft geen garantie dat cursist de cursus succesvol zal afronden.
13.2 Met uitzondering van de opleiding Kindercoach en de PRO-cursussen, bepaalt cursist zelf of cursist
over voldoende kennis en/of vooropleiding beschikt om de cursus succesvol af te kunnen ronden.
13.3 Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van De Regenboog Academy aanleiding
geeft, is De Regenboog Academy gerechtigd de cursus te combineren met één of meer andere opleidingen,
cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.
13.4 Het programma van de klassikale training c.q. praktijksessie staat gepubliceerd op de website.
13.5 Het is docent c.q. instructeur toegestaan van het gepubliceerde programma af te wijken als dit in het
belang is van het merendeel van de deelnemers aan de klassikale training c.q. praktijksessie.
13.6 Indien cursist bezwaren heeft aan deze aanpassing, dient cursist deze bezwaren direct ter plaatse aan
docent c.q. instructeur kenbaar te maken. Aan een klacht achteraf kan cursist geen rechten ontlenen.
14. Reis- en verblijfskosten
Reis- en verblijfskosten zijn niet in het cursusgeld inbegrepen.
15. Tijdsduur cursusovereenkomst
De cursusovereenkomst gaat in vanaf het ontvangst van het inschrijfformulier. Vanaf die dag ontstaat de
verplichting van de cursist tot betaling van het gehele cursusgeld met inachtneming van het gestelde in de
annuleringsregeling (zie voorwaarde 16. Voortijdige beëindiging van een cursus). De cursusovereenkomst
eindigt op het moment dat de cursus waarvoor men ingeschreven heeft, in het normale geval beëindigd
kan zijn.
16. Voortijdige beëindiging van een cursus.
16.1 Bij onvoldoende aanmeldingen voor een b-learning opleiding/cursus heeft De Regenboog Academy
het recht cursus te annuleren en een aanmelding alsnog niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot
vergoeding van schade of kosten. Cursist heeft in dit geval recht op restitutie van reeds betaalde
inschrijfgelden en lesgelden.
16.2 Annuleringen van deelname aan een cursus door cursist dient cursist te richten aan:
secretariaat@deregenboog-academy.nl. Een annulering per telefoon is niet rechtsgeldig.
16.3 De gevolgen van een annulering van deelname aan een cursus worden beheerst door de gebruikelijke
regels van De Regenboog Academy.
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16.4 Inschrijving voor een opleiding via de website geldt als 'koop op afstand' en geeft cursist daarmee als
consument wettelijk recht op een zichttermijn van 14 werkdagen. Wanneer cursist gebruik wilt maken van
deze 'zichttermijn' dient cursist binnen 14 dagen na inschrijving per e-mail aan ons kenbaar te maken dat
cursist zijn inschrijving wilt terugtrekken onder de voorwaarden van de wettelijke zichttermijn.
16.5 Bij annulering onder zichttermijn zullen reeds betaalde lesgelden binnen 14 dagen worden
gerestitueerd. Inschrijfgeld wordt nimmer gerestitueerd.
16.6 Bij annulering onder zichttermijn is het niet mogelijk opnieuw in te schrijven voor dezelfde
opleiding/cursus.
16.7 De Regenboog Academy hanteert de volgende annuleringsregelingen, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeldt in de informatie die cursist bij de Inschrijving ontvangt:
Annuleringsregeling opleiding Kindercoach en specialisaties
Bij afmelding na inschrijving voor een opleiding wordt ten alle tijden het inschrijfgeld ad €199,- in rekening
gebracht. Bij annulering één maand na inschrijving wordt, naast het inschrijfgeld, 50% van het lesgeld in
rekening gebracht. Bij annulering op of na de eerste lesdag van de opleiding zijn wij genoodzaakt de
volledige kosten bij jou in rekening te brengen en worden betaalde kosten niet gerestitueerd.
Er worden geen kosten voor de opleiding in rekening gebracht in geval van annulering i.v.m. overlijden
(persoonlijk of 1e lijn) ziekenhuisopname (persoonlijk of 1e lijn), ziekmelding met doktersverklaring onder
voorwaarde van art. 16.7.;
Annuleringsregeling E-learning
Annulering van E-learning cursussen en E-learning examens zijn niet mogelijk. Cursist ziet bij akkoord
verklaring van deze Algemene voorwaarden af van zijn recht op veertien dagen zichttermijn.
Annuleringsregeling Klassikale Examens
Indien student het examen, om welke reden dan ook, annuleert danwel afziet van deelname worden
betaalde kosten niet gerestitueerd.
Indien student afziet van het eindexamen ontvangt hij een bewijs van deelname en indien het
praktijkexamen kindermassage voldoende is afgelegd een certificaat kindermassage. Alle overige
(deel)certificaten kunnen tijdens de opleiding worden behaald.
Indien de kandidaat, het in te halen examen wilt uitstellen, zal € 100,- examengelden en, indien student
ondersteuning behoeft, voor begeleiding na afloop van de opleiding € 100,- per maand ondersteund
lesgeld in rekening worden gebracht.
Aanvraag voor uitstel van het examen dient minimaal één maand voor aanvang van het examen schriftelijk
ter kennis worden gebracht.
16.8 In geval van een annulering i.v.m. een overlijden (persoonlijk of 1e lijn), ziekenhuisopname
(persoonlijk of 1e lijn) of ziekmelding dient het overlijdensbericht c.q. bevestiging van de
ziekenhuisopname c.q. een doktersverklaring binnen 7 dagen na de annulering ontvangen te zijn. Indien
cursist een dergelijk bewijs niet binnen 7 dagen na de annulering kan verstrekken, kan het examen, de
praktijkdag, de praktijkopleiding, de workshop dan wel de klassikale training niet kosteloos worden
omgeboekt. In dit geval wordt de annuleringsregeling toegepast.
16.9 Voor besloten groepen, zogenaamde Incompany dan wel Outcompany opdrachten, gelden andere
annuleringsvoorwaarden. De van toepassing zijnde voorwaarden staan in de offerte vermeld.
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17. Veiligheid/-aansprakelijkheid
Iedere deelnemer dient te zijn verzekerd tegen financiële gevolgen van ongevallen en andere schade,
veroorzaakt of opgelopen tijdens de cursus en tijdens de heen- en terugreis. De Regenboog Academy
aanvaardt geen aansprakelijkheid binnen en buiten rechte, voor onmiddellijke gevolgen van deelnemers
aan een onder haar auspiciën georganiseerde opleiding of instructie. Dit geld ook voor enig gevolg van het
niet onverwijld uitvoeren en het niet juist opvolgen van, door of namens de leiding gegeven aanwijzingen
of onjuist gebruik van het gehuurde of ter praktijkoefening te gebruiken materiaal.
18. Behandeling van vragen en klachten
Vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs zullen binnen 1 week beantwoord
worden. Brieven die een langere verwerkingstijd vragen zullen binnen de termijn van 1 week beantwoord
worden met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer men een uitvoerig antwoord kan
verwachten. Bij het indienen van een officiële klacht treed onze klachtenregeling in werking. (Zie
document klachtenregeling.)
19. Overmacht
19.1 Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of De Regenboog Academy, is De
Regenboog Academy gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een
schriftelijke verklaring aan de wederpartij, te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de
wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
19.2 Onder overmacht aan de zijde van De Regenboog Academy wordt in het kader van deze algemene
voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van De Regenboog Academy, van de door
hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van De
Regenboog Academy.
19.3 Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan:
oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de
organisatie van De Regenboog Academy en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d.
omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande
valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen, uitval van
elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen e.d. alsmede ziekte of overlijden van de beoogde opleider
waarbij De Regenboog Academy in redelijkheid niet in staat is nog tijdig voor adequate vervanging zorg te
dragen.
19.4 Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de
wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens De Regenboog Academy tot aan dat moment na te
komen.
20. Geschillen
Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze
cursusvoorwaarden van toepassing zijn of de betreffende cursusvoorwaarden en haar uitleg of uitvoering,
zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden beslist door de volgens de normale competentie
regels bevoegde Burgerlijk Rechter.
21. Rechten en verplichtingen
De wederzijdse rechten en verplichtingen uit de overeenkomst, eindigen zodra de overeenkomst is
ontbonden.
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22. Overige bepalingen
Alle gegevens die op de website staan vermeld, worden geacht tot deze cursusvoorwaarden te behoren.
Adviezen en werkmethodes garanderen geen verbetering en mogen uitsluitend worden gebruikt in
aanvulling op en nooit in de plaats van een reguliere behandelwijze.
Onze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Privacybeleid
De Regenboog Academy en Praktijk de Regenboog neemt jouw privacy serieus en verwerkt en gebruikt
informatie over jou op een veilige manier.
Om jouw privacy te waarborgen handelt De Regenboog Academy en Praktijk de Regenboog natuurlijk altijd
in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Praktijk de Regenboog en De Regenboog Academy, Boezemweg 2R, 015-3641735, KvK nummer: 27304941
Het secretariaat is bereikbaar via
secretariaat@deregenboog-academy.nl
2. Wie is De Regenboog Academy en Praktijk de Regenboog?
De Regenboog Academy en Praktijk de Regenboog (hierna “De Regenboog”) is een praktijk voor
psychosociale zorg voor kind en volwassenen, Praktijk de Regenboog, hieraan verbonden is een webwinkel
Rainbow-Oils en een opleidingsinstituut voor complementaire zorg, De Regenboog Academy. Directeur is
Anne Marie van Bilsen.
3. Welke informatie wordt door De Regenboog verzameld en verwerkt?
3.1 In het kader van jouw inschrijving voor een opleiding worden de volgende persoonsgegevens
verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer, e-mailadres
d) (pas)foto
e) je naam, adresgegevens en e-mailadres wordt gebruikt om betalingen van het lesgeld, cursussen,
trainingen af te wikkelen;
f) je naam, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor de deelnemerslijst van de opleiding en zal
onder alle deelnemers (studenten, docenten, opleidingscoaches en opleidingscoördinator) binnen jouw
studiejaar uitgereikt worden t.b.v. intervisie opdrachten, eventuele calamiteiten en alle andere zaken die
snel reageren vereisen.
g) je naam en telefoonnummer wordt gebruikt voor een groepsapp binnen jouw opleidingsjaar en
secretariaat.
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h) je naam en e-mailadres wordt gebruikt voor het contact over de inschrijving en de eventuele opzegging
daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde
informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.
i) je naam en e-mailadres wordt in groepsverband gebruikt voor het verzenden van opleidingsgegevens,
aanvullende leerstof en meldingen die betrekking hebben op de leerstof/opleiding of opdrachten die de
hele groep aangaan.
j) je (pas)foto wordt gebruikt in het leerlingendossier en is een hulpmiddel voor docenten en
opleidingscoachest.b.v. begeleiding en ondersteuning bij jouw persoonlijke processen.
3.2 In het kader van het aanschaffen van een e-learning via de website worden de volgende
persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam en emailadres
b) je e-mailadres en naam worden gebruikt voor het verzenden van de leerstof.
3.3 In het kader van bestellingen via de webshop worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer, e-mailadres
d) je e-mailadres wordt gebruikt voor het verzenden van bevestiging en factuur van jouw bestelling.
e) je naam en adresgegevens of postadres wordt gebruikt voor verzending van jouw bestelling.
f) je telefoonnummer wordt enkel gebruikt wanneer er onduidelijkheden zijn t.a.v. jouw bestelling of
verzendadres.
3.4 In het kader van een (therapeutisch) consult voor jezelf, gezin, kind(eren) worden de volgende
persoonsgegevens verwerkt:
a)voor- en achternaam alle betrokken gezinsleden
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer, e-mailadres
d) anamnese
e) je naam, adresgegevens en e-mailadres wordt gebruikt om facturen te verzenden en consultafspraken af
te wikkelen;
f) je telefoonnummer wordt gebruikt wanner er geen reactie via e-mail ontvangen wordt, bij eventuele
calamiteiten en alle andere zaken die snel reageren vereisen.
g) incidenteel de gegevens uit de anamnese, huisarts, specialisten etc. om de begeleiding optimaal te laten
verlopen en zal nooit zonder jouw toestemming plaatsvinden.
3.5 In het kader van een telefonisch of e-mail contact t.a.v. vragen of klachten worden de volgende
persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) telefoonnummer, e-mailadres
Als je contact opneemt met ons secretariaat omdat je vragen of klachten hebt over onze dienstverlening,
slaan we jouw contact-gegevens en jouw vraag of klacht op. De informatie die op deze wijze wordt
verzameld, wordt gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vragen en de afhandeling van
klachten en voor algemene statistieken.
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E-mail berichtgeving (opt-out):
De Regenboog gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over
activiteiten, diensten en andere interessante informatie over de opleidingen/cursussen van De Regenboog
Academy. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
Account Leerplein en webwinkel
Om het leerplein en de webwinkel van De Regenboog te kunnen gebruiken maak je een persoonlijk
account aan of is door het instituut aangemaakt. Als je een account aanmaakt, vragen we je om bepaalde
informatie. Je bent niet verplicht alle informatie te verstrekken, het verstrekken van een geldig emailadres, wachtwoord, voor- en achternaam, postcode, huisnummer en telefoonnummer is verplicht. De
informatie die je verstrekt kun je altijd zelf aanpassen.
4. Automatisch gegenereerde informatie
Om de websites van De Regenboog fatsoenlijk te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om de website goed
te kunnen weergeven en beveiligen) hebben we bepaalde informatie nodig. We verzamelen daarom
automatisch gegenereerde informatie over jouw gebruik van De Regenboog.
Deze informatie bestaat uit je IP-adres (het nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw
computer te herkennen), het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen
bekijken), het besturingssysteem dat je gebruikt, de pagina’s die je op De Regenboog bezoekt en "cookies”.
5. Wat zijn cookies en hoe gebruikt De Regenboog ze?
Door jouw gebruik van De Regenboog websites kunnen cookies op jouw computer worden geplaatst, en
kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server
naar de applicatie of browser stuurt met de bedoeling dat deze applicatie of browser de informatie bij een
volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. Cookies van De Regenboog kunnen je computer of de
bestanden die op je computer staan niet beschadigen.
Vooropgesteld: De Regenboog websites werken prima als je geen cookies accepteert, hoewel je vaker
opnieuw moet inloggen. Of je cookies wilt weigeren moet je natuurlijk helemaal zelf weten. Als je ze
accepteert kunnen we De Regenboog websites wel wat gebruiksvriendelijker maken.
5.1 Welke cookies hanteert De Regenboog en voor welk doel?
Bij het gebruik van De Regenboog worden eigen cookies van De Regenboog geplaatst. Bij het plaatsen en
gebruiken van deze zogenaamde first party cookies zijn geen derde partijen betrokken. De Regenboog
plaatst permanente cookies, bijvoorbeeld om de door jou opgegeven voorkeuren en inloggegevens te
kunnen onthouden.
5.2 Cookies van derde partijen
Buiten de cookies die De Regenboog zelf plaatst, worden er ook cookies van derde partijen - zogenaamde
third party cookies – geplaatst op jouw computer/ apparaat.
Google Analytics
Voor het verzamelen van web statistieken over het gebruik en bezoek van De Regenboog, maakt De
Regenboog gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op jouw
computer/apparaat aan de hand waarvan jouw gebruik van De Regenboog wordt geregistreerd. Deze
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gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan De
Regenboog verstrekt. De Regenboog verkrijgt op deze wijze inzicht in de wijze waarop de website wordt
gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de website doorvoeren.
Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien
derden de informatie namens Google verwerken. Google kan de informatie niet gebruiken voor andere
Google diensten.
5.3 Verwijderen cookies
Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende bezoek aan De Regenboog geen cookies
ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet van alle mogelijkheden van De Regenboog
gebruik kunt maken of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) De Regenboog. Om meer over deze
functies te weten te komen, kun je het beste je browser instructies of de Help functie van je browser
raadplegen.
6. Voor welke doeleinden zal De Regenboog informatie over jou gebruiken?
De Regenboog zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:
a) Om jouw gebruik van de websites van De Regenboog mogelijk te maken;
b) Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
c)Om websites van De Regenboog te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
d)Om informatie over jou te verstrekken aan derden en/of derden toegang te geven tot informatie over
jou, indien je daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.
De Regenboog gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor
beveiliging en verbetering van De Regenboog. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor
zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens).
6.1 Gebruik door derden
Zonder jouw expliciete toestemming zal De Regenboog jouw persoonsgegevens niet

aan derde partijen

verstrekken voor direct-marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).
De Regenboog kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover je daar zelf toestemming voor
hebt gegeven met betrekking tot een bepaalde derde en/of voor zover deze gegevens niet tot jou
persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie).
Ten slotte kan De Regenboog jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van weten/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij
dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.
7. Bewaartermijnen
De Regenboog verwerkt en bewaart jouw persoonsgegevens gedurende de duur van jouw leertraject of
therapeutische begeleiding tot maximaal twee jaar na beëindiging van dit traject. Aansluitend worden de
persoonsgegevens vernietigd.
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8. Beveiligingsmaatregelen
De Regenboog hecht veel waarde aan een goede beveiliging van jouw informatie. De Regenboog zal
passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons-) gegevens te beveiligen
tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
9. Inzien, wijzigen, verbeteren of verwijderen van jouw gegevens
9.1 Inzien
Als je wilt weten welke gegevens De Regenboog over je heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen,
dan kun je contact met ons opnemen via administratie@deregenboog-academy.nl. De Regenboog zal
binnen vier (4) weken (maar meestal sneller) op jouw verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat de
informatie die je opvraagt ook echt bij jou hoort, vragen we je om een geldig legitimatiebewijs mee te
zenden. We verzoeken je om het op jouw legitimatiebewijs afgebeelde BSN-nummer onleesbaar te maken.
9.2 Wijzigen
Als je op grond van het overzicht informatie wil laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of afschermen,
kun je daarvoor een nieuw verzoek sturen aan het hierboven vermelde adres. De Regenboog zal ook
binnen vier (4) weken op dit verzoek reageren. Indien De Regenboog besluit jouw verzoek niet uit te
voeren, zal De Regenboog aangeven waarom zij dat niet zal doen.
9.3 Opheffen
Je kunt je account opheffen door een e-mail te sturen naar secretariaat@deregenboog-academy.nl. Als je
account is opgeheven, zal De Regenboog al jouw persoonlijke informatie verwijderen.
9.4 Vragen
Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan het
secretariaat: secretariaat@deregenboog-academy.nl
10. Wijzigingen Privacy beleid
Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij
adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.
Verder kun je, onder meer, aanvullende informatie vinden over het gebruik van cookies op de website van
de Consumentenbond.
Laatst gewijzigd op 21 april 2018.
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