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 MasterClass 2014 | HRM Academy®   
 
De MasterClass | 2014 van de HRM Academy® start op dinsdag 9 september 2014.  
 
In deze informatiebrochure vindt je de volgende onderwerpen: 
- Inhoudsopgave         pagina 1  
- Algemene Informatie, doel van de opleiding, doelgroep 
- Opleidingseisen, aantal deelnemers, werkwijze     pagina 2  
- Resultaat, opleidingsdata,        pagina 3  
- Locaties, kosten betalingswijze, korting, aanmelden-annuleren   pagina 4  
- Certificaat Extra’s - HRM Group, vervolgopleiding    pagina 5  
- Programma HRM Academy | competentiecategorieën    pagina 6  
- Houding, gedragscode, POP        pagina 7  
- Supervisie          pagina 8  
 
Module 1.0    Look, Listen & Learn    pagina 8 
Module 2.0    Horse Resources     pagina 8  
Module 3.0    Personal Quest      pagina 9 
Module 4.0    Prepare and be Aware     pagina 9/10  
Module 5.0    Power of the herd     pagina 10  
Module 6.0    Plan of Action      pagina 11 
Module 7.0    Trial and Error      pagina 11 
Module 8.0    Go and Show     pagina 11 
Module 9.0    3-D Evaluation      pagina 11  
Algemene voorwaarden        Pagina 12-15  
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MasterClass |  2014 

9 DAAGSE OPLEIDING TOT  EAD COACH  

 

ALGEMENE INFORMATIE 

Doel van de opleiding: 

Opleiding in de methodiek van het inzetten van paarden in (aanvulling op) ontwikkelprogramma’s 

voor individuen, teams en groepen.  

 

Doelgroep: 

Trainers, Coaches, Consultants, begeleiders en zelfstandige die zich willen richten op de ontwikkeling 

van individuen, teams en groepen met behulp van paarden. 
 

Opleidingseisen:  

Minimaal HBO werk/denk niveau. Ervaring in het begeleiden en sturen van individuen en/of teams 

en groepen is een must. Ervaring met paarden d.m.v. rijden en/of Natural Horsemanship. Goede 

communicatieve vaardigheden, zelfkennis, zelfreflectie, de intentie om tijdens de opleiding jezelf 

open te stellen in de groep en de groep te steunen en te investeren een positief resultaat d.m.v. 

huiswerkopdrachten en een Persoonlijk Ontwikkel Plan waardoor je geleerde gaat verankeren in je 

eigen werkwijze en persoonlijke groei.
 

Aantal deelnemers: 

Minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers. 

Extra’s (zie pagina 4 en 5 voor meer informatie)  

Aanvullende als trainer-coach te worden ingezet op trainingen en workshops van de HRM Group. 

(collega’s aan het woord)  

Werkwijze 

De HRM Academy is de Nederlandse Academie in het Ontwikkelen met behulp van paarden. Deze 

ontwikkeling wordt gedaan in de vorm van coaching, counseling, teamontwikkeling en lichaamswerk. 

De HRM Academy kent drie opleidingsniveaus en werkt op basis van de principes van Action 

Learning. De coach i.o. leren in de opleiding door te doen, te experimenteren, te ervaren en te 

reflecteren. De praktijk van de coach i.o. staat centraal. Kortom, in deze opleiding gaan deelnemers 

actief aan de slag op het droge en in het diepe. De HRM Academy werkt op basis van de principes 

van action learning. De coaches i.o. leren in de opleiding door te doen, te experimenteren, te ervaren 

en te reflecteren. De praktijk van de coach i.o. staat centraal. Kortom, in deze opleiding gaan 

deelnemers actief aan de slag op het droge en in het diepe. 

Onze uitgangspunten: 

 Leren is groeien, een continue-proces en houdt niet op aan het einde van de opleiding 

 Leren aan de HRM Academy is een individueel proces én groepsproces 

 De deelnemer is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces  

http://horseresourcemanagement.wordpress.com/
http://horseresourcemanagement.wordpress.com/
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 De opleiders faciliteren en begeleiden de deelnemers in het 

leerproces tot EAD Coach 

 Deelnemers zijn gemotiveerd om de gevraagde slag te maken 

 Afwisselende interventies met paarden, aansluitend op het leerproces van de coach i.o. 

 De omgeving is voor de coach i.o. een grote leertuin waarin tijd, ruimte en gelegenheid is om 

het geleerde in praktijk te brengen. 

 

De HRM Academy werkt volgens het Competence Framework (CFW) waarin de vier verschillende 

niveaus van coachen worden onderscheiden in 8 competentiecategorieën. In het CFW zijn capaciteit 

indicatoren (vaardigheidsindicatoren) ofwel: CI's geformuleerd per competentiecategorie binnen de 

eerste twee niveaus. (Foundation & Practitionar). In het CFW wordt er vanuit gegaan dat een EAD 

Basic Coach op de eerste en het twee niveau de competenties in de praktijk kan aantonen. 

Iedere EAD Basic Coach (level 1.) wordt getoetst en gemeten op basis van zijn/haar inzet en kennis 

op de vier aspecten binnen de opleiding, te weten; 

- paarden, - ik, - coach, - groep. 

Resultaat 

Voortgang in het eigen leer en -groeiproces en concrete vervolgstappen van de coach i.o. zijn de 

eindresultaten van een opleiding. De coaches i.o. hebben ander/nieuw gedrag aan hun repertoire 

toegevoegd, hebben meer kennis & inzicht en zijn in staat effectiever/efficiënter en met meer 

energie resultaten te behalen. Na de opleiding kan de coach proactief aan de slag met het geleerde. 

Daarbij is het geleerde in de opleiding een toegevoegde waarde voor de coach en de HRM Group. 

Opleidingsdagen 

MasterClass  - september 2014  

dag 1 - dinsdag 9 september   dag 2 - dinsdag 23 september   

dag 3 - dinsdag 7 oktober   dag 4 - dinsdag 21 oktober  

dag 5 - vrijdag 31 oktober  dag 6 - dinsdag 4 november   

dag 7 - dinsdag 18 november  dag 8 - examen dag tussen dag 7 en dag 9 

dag 9 - dinsdag 2 december    Supervisie 2x met opleider(s) 

 

NB. dag 8 wordt ingeplant in overleg na dag 7 en voor dag 9. Er zijn tenminste twee supervisie 

gesprekken met de opleider(s) waarin de voortgang van je opleiding en je POP worden besproken. 

Op dag 9 het is een casusgesprek met een klant, de groepsevaluatie, terugblik met beelden en de 

certificering met een feestelijk tintje.  
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Locatie(s) 

De MasterClass zal op de volgende locaties ingepland worden 

- dag 1 kudde observatie in het bos bij Emmeloord,  

- dag 1-7 in Het Groene Hart te Aarlanderveen ± 30 km van de grote steden, Amsterdam, Den Haag,      

UUtrecht, Rotterdam.  

- dag 8 mag naar eigen keuze (examenopdracht), anders op een HRM Academy locatie.  

- dag 9 (laatste dag) is in de theorielocatie aan het meer te Alphen aan den Rijn, met presentatie, 

  casuïstiek en certificering. 

Kosten 

 1) Bij officiële (schriftelijke) aanmelding vóór het inschrijftermijn, ontvang je € 150,00 korting op het 

totaalbedrag en betaal je € 2.765,00* (inclusief BTW € 3.345,65) (inschrijftermijn eindigt twee weken 

vóór aanvang van de opleiding, (met uitzondering van een officiële aanmelding op de laatste 

introductiedag voorafgaand aan de opleiding). 

2) Korting introducé 

Bij het aanbrengen van een cursist ontvangen beide een korting van € 100,00 

* de prijs is All-In en dus inclusief trainingsmaterialen, map met ondersteunende theorie van de 

modulen, locatiekosten, supervisie, a la carte lunch, drankjes , versnaperingen en toegang tot het 

fotomateriaal voor privé gebruik. 

Kosten na het inschrijftermijn zijn *€ 2.915,00  

Het bedrag is inclusief trainingsmaterialen, locatiekosten, supervisie, a la carte lunches, drankjes, 

versnaperingen en fotomateriaal voor privé gebruik. Het bedrag is exclusief 21% btw. (Het bedrag 

inclusief 21% btw is: € 3.527,15) 

Betalingswijze 

Betaling (termijn) geschiedt vooraf, uiterlijk 2 weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag, 

hiervoor ontvangt na officiële bevestiging en een factuur. Eventuele afwijkingen m.b.t. de betalingen 

kunnen worden besproken en in overleg worden aangepast. Betaling geschiedt door het te storten 

bedrag over te maken. (ING nr. 9677082 o.v.v. factuurnummer en naam t.n.v. Gies Consultancy . Je 

ontvangt hiervoor een factuur per mail). 

Betaling in termijnen  

Het is mogelijk om deze opleiding in termijnen te betalen. Hiervoor brengen wij echter wel een 

éénmalige toeslag (administratiekosten)van € 50,00 in rekening. 

Wist u dat deze opleidingskosten (deels) aftrekbaar zijn voor de belasting? U kunt hier meer over 

terugvinden op : http://www.belastingdienst.nl/studiekosten 

Aanmelden en annuleren 

Je kunt je aanmelden voor de MasterClass via het online inschrijfformulier van de HRM Academy® of 

door het bijgesloten inschrijfformulier ingevuld en ondertekend retour te mailen, faxen of posten.  

 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/aangifte_doen/fiscale_informatie_2013/aftrekposten/studiekosten_of_andere_scholingsuitgaven/studiekosten_of_andere_scholingsuitgaven
http://horseresourcemanagement.wordpress.com/hrm-academy-3/inschrijven-opleiding/
http://horseresourcemanagement.wordpress.com/hrm-academy-3/inschrijven-opleiding/
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(Voor meer informatie over annulering verwijzen wij je naar onze algemene 

voorwaarden op pagina 13 van deze brochure). 

Certificaat  

Aan het einde van de opleiding, na het afgelegde examen, ontvangt je van de HRM Academy® het 

Certificaat EAD COACH (level 1.) Met dit certificaat heb je voldoende kennis en kunde op het gebied van 

coaching en training met behulp van paarden om een workshop, training of coaching te faciliteren en 

begeleiden. 

Extra’s  

- Je kunt worden ingezet als coach in de trainingen en coaching van De HRM Group en haar leden.  

- Je ontvangt een korting van 25% op het eerste jaar lidmaatschap van het exclusieve netwerk van de 

HRM Group.  

De HRM Group is een exclusief netwerk van EAD professionals die werken als coach met behulp van 

paarden. De HRM Group biedt je een platform voor nieuwe contacten, een netwerk waarin je ingezet 

kunt worden als Coach of co-Coach, mogelijkheden voor intervisie, supervisie, workshops, 

ondersteuning, bijeenkomsten en verdiepingsdagen. 

Het doel van de HRM Group “elkaar ondersteunen, inspireren, samenwerken, zorg dragen voor 

kwaliteit binnen ons vakgebied, ontwikkelen, bijdragen, vernieuwen en succesvol zijn in onze 

missie!” >> lees meer. 

Vervolg opleiding: 

De cursist kan aansluitend op level 1, de vervolgopleiding(en) aan de HRM Academy volgen; 

- level 2. EAD Advanced COACH  

- level 3. EAD Executive COACH  

Wil je meer informatie over de HRM Academy® en de Masterclasses level 1, 2, en 3, neem dan 

contact op met ons op via onderstaande contactgegevens. Wij staan je graag te woord. 

Hartelijke groet, 

 

 

 

 

Trainers HRM Academy® 

Larissa Gies        Liesbeth Schippers  

Oprichter | Opleider| HRM Academy®     Opleider | HRM Academy® 

Kantoor: +31 (0) 172 85 45 25      Kantoor: +31 (0) 172 85 45 25 

Mbl: + 31 (0)6 55 89 54 94      Mbl: +31 (0)6 53 60 26 12 

Larissa@horseresourcemanagement.com     Liesbeth@horseresourcemanagement.com 

 
PROGRAMMA  

http://horseresourcemanagement.wordpress.com/
http://horseresourcemanagement.wordpress.com/
mailto:Larissa@horseresourcemanagement.com
mailto:Liesbeth@horseresourcemanagement.com
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Programma HRM Academy |  

competentiecategorieën  
 
“Een goede EAD-Coach werkt altijd met volle aandacht en juiste intentie, volgens een door de HRM 
Group gedefinieerde gedragscode en bezit de juiste vaardigheden en eigenschappen die verwerkt zijn 
in competentiecategorieën en daarbij bepaalde competentie indicatoren (CI`s) volgens het 
competentie framewerk van het EMCC.”  
 
De acht competentiecategorieën binnen het competentie framewerk waarmee gewerkt wordt 
tijdens de opleiding EAD Coach zijn:  
 
1. Zelfinzicht  
Laat zien zich zowel bewust te zijn van eigen waarden, overtuigingen en gedrag (intra persoonlijke 
communicatie) als ook inzicht te hebben in de wijze waarop deze de uitoefening van het coachen 
beïnvloeden (interpersoonlijke communicatie). Dit zelfinzicht is nodig opdat de doelstellingen van de 
cliënten en eventueel van de opdrachtgever(s) op een zo effectief mogelijk manier gerealiseerd 
worden.  
 
2. Gerichtheid op zelfontwikkeling  
Onderzoekt en verbetert het eigen niveau en houdt de reputatie van het vak hoog.  
 
3. Omgaan met het coachcontract/de coachovereenkomst  
Stelt de verwachtingen en de grenzen van de coachovereenkomst met de cliënt - en indien van 
toepassing met de opdrachtgever - vast en leeft deze na.  
 
4. Vormgeven van de coachrelatie  
Bouwt zorgvuldig een vruchtbare relatie op met de cliënt – en indien van toepassing – met de 
opdrachtgever, en onderhoudt deze relatie.  
 
5. Stelt de cliënt in staat inzicht te verkrijgen en te leren  
Werkt zodanig met de cliënt en de opdrachtgever dat er inzicht wordt ontwikkeld en wordt geleerd.  
 
6. Doel- en actiegerichtheid  
Laat zien hoe hij werkt en zijn vaardigheden inzet om de cliënt te ondersteunen in het realiseren van 
de veranderingen die hij wenst.  
 
7. Gebruik van modellen en technieken  
Past naast de basis communicatievaardigheden modellen, hulpmiddelen, technieken en ideeën toe 
om ervoor te zorgen dat er inzicht ontstaat en dat er wordt geleerd.  
 
8. Evalueren  
Verzamelt informatie over de effectiviteit van zijn/haar werkwijze en levert een bijdrage aan het tot 
stand komen van een cultuur waarin resultaten worden geëvalueerd. 
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De houding 
 

Mindfulness 
Een goede coach is altijd volledig aanwezig in het NU en met aandacht bij het coachproces; dit 
betekent zowel bewust zijn van eigen processen (projectie, overtuigingen en signalen) die zich 
afspelen binnen eigen lichaam, geest en ziel en die –voor zover zichtbaar- van de cliënt. 

Intentie 
Een goede coach, moet zichzelf tijdens het coachproces continu de vraag (kunnen) stellen: ‘wat is 
mijn werkelijke intentie op dit moment?’. Gaat het daadwerkelijk om het proces van de ander of wil 
ik mijn eigen ego of behoeften bevredigen? 

Net als paarden, voelen mensen direct aan met welke intentie je contact zoekt of maakt. De 
boodschap die je innerlijk voelt en uitstraalt, moet dus altijd overeenkomen met je uiterlijke 
boodschap (dat wat je zegt en doet) met je woorden en daden. 

 

De gedragscode 

 
De EC (Ethische Code) van de HRM Group is een beschrijving van de normen en waarden voor het 
gedrag van een EAD-Coach. Deze gedragscode vindt zijn oorsprong in het gedrag van paarden. Van 
een kudde. Het paard en de omgangsvormen binnen een kudde zijn onze inspiratiebronnen en 
leraren. 

Tevens biedt de EC de HRM Group coaches ruim voldoende uitgangspunten en richtlijnen om 
verantwoord te kunnen handelen in vrijwel alle situaties waarin zij tijdens de uitoefening van hun 
beroep terecht kunnen komen, met als belangrijkste doel: het bevorderen van welzijn en veiligheid 
van de individuen en groepen waarmee zij werken. 

Binnen de opleiding zijn er een aantal modellen en technieken die gericht zijn op: 

1. (zelf)inzicht en (zelf)bewustwording 

2. de (coach)relatie en communicatie 
 
om jou zo effectief en efficiënt mogelijk te kunnen ondersteunen bij het onderzoeken en ontwikkelen 
en van jouw competenties en talent (houding, gedrag, vaardigheden, eigenschappen, waarden, 
normen, overtuigingen, identiteit en missie) als EAD-coach en voor het onderzoeken van de niveaus 
van betrokkenheid in verschillende situaties en het neurologische niveau waar jij je als mens en 
coach momenteel bevindt. 

Het paard als spiegel 
Voor het invullen van je POP (Persoonlijk Ontwikkelingsplan) binnen de opleiding tot EAD Basic Coach 
is het nodig om de CI`s van het CFW te kennen en te weten welke je bezit en welke je nog verder 
kunt ontwikkelen. De taal van de paarden, ofwel het interpreteren van het gedrag van paarden, is 
een van de meest betrouwbare, oordeel loze en snelste manieren om tot (zelf)inzicht en 
(zelf)bewustwording te komen. 

POP 
Als EAD-Coach maak je een eigen POP (persoonlijk ontwikkelingsplan). Je zou kunnen zeggen dat je 
als baby ‘ontwikkeld’ ter wereld kwam. Als een wikkel, die nog leeg en blanco is. Naar mate je 



 
 

 8 

opgroeit, raak je ingewikkelder. Door je omgeving (opvoeders, docenten, 
vrienden, situaties) en door wat je hebt meegekregen (aard en aanleg).  

 

 

Wat je gaat doen is je eigenlijk als het ware weer ‘ont-wikkelen’. Zo ver als je kunt, durft en wilt. 
Maar het POP is er niet alleen voor jouw coachingsvaardigheden, maar ook voor jou als leerling van 
de paardentaal en voor jou als (startend) ondernemer.  

Supervisie  
Iedere student heeft recht op twee supervisiegesprekken tijdens de opleiding.  
Naar eigen wens en verantwoordelijkheid kun je die inplannen met Larissa of Liesbeth. Kan dat 
supervisie zijn op het gebied van coach, paard of onderneming. Of wellicht een andere thema waar jij 
op dat moment behoefte aan hebt. De gesprekken vinden plaats op locatie van de trainers. Per 
telefoon of via Skype/google hangout kan ook.  

Het is verstandig om bij het maken van je POP het competentie framework erbij te houden, zodat je 
checken voor jezelf, welke competentiegebied of welke competentie indicatoren je graag zou willen 
versterken.  

 

MODULES IN DE OPLEIDING EAD COACH | level 1.  

Module 1.0 Look, Listen & Learn  

1.0 De Ontmoeting van de kudde  
- Kennismaking medestudenten en opleiders MasterClass) kudde observeren (ongedomesticeerd)  

1.2 Veldtraining  
Individuele analyse  
- Kudde gedrag  - evaluatie  
 
Gezamenlijke analyse van: 
- Aangeboren gedrag  - aangeleerd gedrag - abnormaal gedrag - evaluatie  
 
1.3 Theorie 
- Lichaamstaal - rolverdeling (alfa merrie, hengst, en andere rollen) - vertrouwen (leiderschap)  
- Communicatie (cirkels) - veiligheid - stellingen en discussie  

 
Module 2.0 Horse Resources  
 
2.0 Praktijk oefeningen 
De Ontmoeting(en)  
- Kudde observeren (gedomesticeerd) - observatievragen - samenwerking binnen de kudde -  
  paard & mens - veiligheid - leiderschap – authenticiteit 

2.1 Theorie & Praktijk oefening 
- Communicatie (cirkels) - comfort Zone paarden - Veiligheid deelnemers en paard - angst 
deelnemers en paard 
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Module 3.0 Personal Quest 

Feedback 

 - Feedback (360°) Geven- ontvangen- beoordelen en het effect van feedback  

- Feedback van mede-cursisten (zelfreflectie) - Top/Tip 

3.1 POP 

De PaardenCoach | PaardenTrainer 

- Wie is een trainer/coach m.b.v. paarden  

- Je persoonlijke stijl van trainen en coachen  

- Algemene coaching technieken en vaardigheden  

- Individuele coaching  

- Coaching van teams  

- Coaching en lastige situaties 

 - Opbouw coachgesprek  

- Introductie van verschillende stromingen  

- Logische Niveaus  

3.2 De Ontmoeting(en) (eerste deelnemers) 

- Kernkwaliteiten voor een succesvol trainer 

- Persoonlijke kernkwaliteiten  

- Competentielijst (POP)  

- SMART Methode; toepassen in trainingen, coaching, workshops en POP 

 

Module 4.0 Prepare and be Aware 

 

Praktijkopdracht eindexamen  

Verder uitwerken Persoonlijk Ontwikkel Plan vragenlijst 

Toepassen van eerder geleerde:  

- Rapport maken  

- Combinatierapport talent-gedrag 

- Mindfulness  

- Competentie gericht leren  

- DiSKO Model  

- Procesbegeleiding - op inhoud, procedure, interactie niveau en gevoelsniveau. 

Praktijkdag en Casuïstiek 

 - Uitvoering van de team opdrachten module 3.3  

- Oefeningen in trainingen  

- Gebruik Materialen 

- Trainingsfaciliteiten 

- Kosten training/workshop  
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- Screenen van paarden (cirkels theorie toepassen) 

- Feedback van mede-cursisten (zelfreflectie) 

 

 

 

4.1 Praktijk (ontmoeting deelnemer(s)  

Werkvormen oefenen met paarden en deelnemers (ring plaatsen, paard uit stal halen en screenen, 

uitleg veiligheid feedback, tip/top, metagesprek etc.) Paarden gedrag omschrijven.  

4.2 Coach Scan De logische niveaus in verandering 

Hoe ver kun jij straks het proces begeleiden van jouw coachee?  

Tot welk niveau kun jij coachen?  

1. Omgeving,  2. Gedrag, 3.Vaardigheden, 4. Overtuigingen, 5. Identiteit en 6. Spiritualiteit. 

 

Module 5.0 The Power of the Herd 

Teamontwikkeling  

- Tuckman Methode 

- Rollen binnen de groep (kuddegedrag) 

- Terugkijken, vooruitkijken (evolueren)  

- POP (Persoonlijk Ontwikkel Plan als PaardenCoach) 

- Diverse trainingsmodellen 

5.1 Mensenkennis  

- Fases binnen en teams (Model Tuckman ) - Het verschil tussen een groep en een team 

Opdracht met buddy(s): 

 bedenk een (individuele) opdracht 

 bedenk een (tweetal) opdracht 

 bedenk een (groeps) opdracht 

 bedenk een (team) opdracht 

Uitvoering van 1-2 oefeningen opdracht. 

 

5.2 Teamoefeningen: 

 o.a. “Van Groep naar Team” en “The power of the herd”. 

- Teamdynamica  

- Omgaan met weerstand 

- Casuïstiek /groepsoefening medestudenten (film voor reflectie) 
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Module 6.0 Plan of Action  

Kwaliteiten naast trainen/coachen Competenties ontwikkelen Netwerken 

HRM Group/Platform  

6.0 Eind Opdracht  

Stel een Workshop of Training samen met je Buddy 

- Eigen leads 

- Maatwerk 

- Helicopterview  

- Opdracht evaluatie 

- Referenties 

6.1 Sales 

- Genereren van afspraken 

- Wat is Maatwerk  

- Klanten benaderen  

- Doelstelling opdrachtgevers of deelnemers  

- Elevator Pitch  

 

6.2 Onderneming  

- Visie/Missie onderneming  

- Corporate Id.  

- Website en Social Media - Marketing & PR  

- Presentatie materiaal 

6.3 Casuïstiek 

Verkoop van jouw Workshop of Training aan een klant 

SMART maken van afspraak/offerte/factuur/training/etc. 

Marketing en PR van eigen onderneming  

Offerte maken  

Verkoop gesprek 

 
Module 7.0 Trial and error  
Try-out oefensessie met deelnemers 
 
Module 8.0 Go and Show  
Tijdens deze officiële Praktijk dag geef je samen met een mede trainee (buddy) zelfstandig een 
*betaalde workshop, waarin je het geleerde toepast in de praktijk.  
 
Module 9.0 3D Evaluation  
Supervisie 

- Eindbeoordeling van opdracht, POP en scriptie  

- Persoonlijk gesprek met de opleiders  
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- Conclusie & advies  

- Certificering  

 

 

Artikel 1:  

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  

a. ‘cursist’: degene die aan het onderwijs, de training of de opleiding waarvoor opdracht is gegeven, 

deelneemt.  

b. ‘opdrachtgever’: degene (cursist of organisatie) aan wie HRM Academy® een inschrijving voor een open 

opleiding of training schriftelijk bevestigt of, ingeval van een opleiding, degene met wie een daartoe strekkende 

opdracht wordt ondertekend.  

Ingeval de opdrachtgever een cursist is die in dienst is van een werkgever, en deze werkgever het 

inschrijvingsformulier mede heeft ondertekend, is en blijft de werkgever, naast de opdrachtgever, hoofdelijk 

aansprakelijk voor al hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is en te eniger tijd mocht zijn aan HRM 

Academy®. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever eindigt niet als gevolg van het eindigen van de 

dienstbetrekking tussen de opdrachtgever en de werkgever.  

 

Artikel 2:  

Inschrijving en verstrekken van opdracht.  

1. De inschrijving voor een open opleiding of training vindt uitsluitend plaats door middel van een door HRM 

Academy® verstrekt (digitaal) formulier en geldt voor het volledige studieprogramma.  

2. Inschrijvingen worden geacht te zijn aanvaard door de HRM Academy® nadat deze zulks schriftelijk dan wel 

elektronisch heeft bevestigd. Genoemde bevestiging geldt als bewijs van inschrijving en brengt de 

overeenkomst tussen de HRM Academy® en de opdrachtgever tot stand.  

3. Annulering van een inschrijving of overeenkomst door de opdrachtgever voordat de opleiding of training is 

begonnen, kan uitsluitend schriftelijk, gericht aan de HRM Academy. Het moment van ontvangst van het 

schrijven door de HRM Academy® geldt als het moment van annulering.  

Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de opleiding is de opdrachtgever 10% van het cursusgeld 

verschuldigd, met een minimum van € 50,-.  

Bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van de open opleiding is de opdrachtgever 

25% van het cursusgeld verschuldigd.  

Bij annulering korter dan één maand voor aanvang van de opleiding is de opdrachtgever 50% van het 

cursusgeld verschuldigd.  

Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de open opleiding is de opdrachtgever het volledige 

cursusgeld verschuldigd.  

4. De overeenkomst tot het uitvoeren van de opleiding komt tot stand doordat zowel de HRM Academy® als de 

opdrachtgever een daartoe door de HRM Academy® opgestelde opdrachtbevestiging heeft ondertekend.  

Algemene Voorwaarden 2014-2015  
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5. De HRM Academy® behoudt het recht om met minder dan 4 aanmeldingen de 

opleiding te annuleren of te verplaatsen. Annulering of verplaatsen van een 

opleiding voordat de uitvoering van het programma is begonnen, geschiedt door 

middel van een (digitaal) schrijven en/of telefonisch contact. 

 

 

6. Na aanvang van de opleiding is annulering niet meer mogelijk. Door het niet bijwonen van bijeenkomsten, 

opleidingsdagen dan wel het niet deelnemen aan een opleiding, vervalt de financiële verplichting ten opzichte 

van de HRM Academy® niet.  

 

Artikel 3:  

De cursist verplicht zich tot het registreren van zijn/haar correcte en volledige naam op het 

inschrijf/registratieformulier. De HRM Academy® geeft het certificaat uit op basis van de naam vermeld op het 

inschrijf/registratieformulier.  

 

Artikel 4:  

Tussentijdse beëindiging of doorschuiven.  

1. Restitutie van een gedeelte van het cursusgeld vindt alleen plaats bij opleidingen, en alleen dan wanneer een 

tussentijdse beëindiging van de opleiding het gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit. In geval van een 

dergelijke tussentijdse beëindiging kan de HRM Academy® een bewijs verlangen in de vorm van een medisch 

attest of anderszins, bij gebreke van verstrekking daarvan wordt de overeenkomst geacht niet te zijn beëindigd. 

Ingeval de cursist zonder opgaaf van redenen en zonder tussentijdse beëindiging niet meer deelneemt aan de 

opleiding, zal de opdrachtgever verplicht blijven tot betaling van het totale bedrag van het cursusgeld.  

2. Als cursist niet aanwezig is op een opleidingsdag anders dan door ernstige ziekte* of calamiteit wordt de 

cursist verantwoordelijk geacht de gemiste uren in te halen en neemt de bijkomende kosten hiervan €45,00 

(excl. btw) per gemist uur voor eigen rekening (*middels een doktersverklaring). 

 

Artikel 5:  

Betalingsvoorwaarden, kosten, betalingswijze, Korting, betaling in termijnen.  

5.1.Betaling geschiedt vooraf, uiterlijk 2 weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag of op de vervaldatum 

die op de factuur wordt vermeld.  

5.2. Indien niet tijdig wordt betaald, is de opdrachtgever, zonder nadere aankondiging, vanaf de vervaldatum 

een rente verschuldigd van 1% per maand. Indien de invordering ter incasso moet worden overgedragen aan 

derden, zijn bovendien alle daarmee verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de 

opdrachtgever.  

5.3. De gekozen wijze van betaling dient op het inschrijf/registratieformulier van te worden aangegeven en kan 

na inschrijving alleen nog in overleg met de HRM Academy® worden gewijzigd.  

5.4. Vanaf het moment dat het formulier van inschrijving/registratie geheel ingevuld en mede ondertekend 

door de werkgever waar de opdrachtgever werkzaam is, is ontvangen door HRM Academy®, wordt en blijft de 
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werkgever, naast de opdrachtgever, hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen de 

opdrachtgever verschuldigd is en te eniger tijd mocht zijn aan de HRM Academy, 

inclusief het cursusgeld voor de cursist. 

 

 

 

 

5.5 De kosten voor deze opleiding zijn: *€ 2.765,00 (€ 3.345,65 inclusief 21% btw). Het bedrag is inclusief map 

met trainingsmateriaal, aanvullende theoretische modulen, locatiekosten, gebruik paarden, lunch, drankjes, 

versnaperingen en fotomateriaal (voor persoonlijk gebruik).  

5.6 Kosten na het inschrijftermijn zijn *€ 2.915,00 (inclusief 21% btw is: € 3.527,15) Het inschrijftermijn sluit 

exact één maand voorafgaand aan de eerste lesdag.  

5.7 Betalingswijze: Betaling geschiedt vooraf, uiterlijk 2 weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag door 

het te storten bedrag over te maken naar ING nr. 9677082 o.v.v. MasterClass t.n.v. Gies Consultancy  

5.8 Korting introducé: Als u een andere cursist aanbrengt (uiterlijk twee maanden voor aanvang van de 

opleiding) ontvangt u beide een korting van €100,00  

5.9. Betaling in termijnen: Het is mogelijk om deze opleiding in twee termijnen te betalen. Hiervoor brengen wij 

een toeslag van € 50,00 in rekening.  

1e termijn > 50% van het totaal bedrag. Het eerste termijnbedrag dient uiterlijk betaald twee weken vóór de 

eerste opleidingsdag.  

2e termijn > 50 % van het totaal bedrag. Het tweede termijnbedrag dient uiterlijk betaald te zijn vóór de vierde 

opleidingsdag.  

Afwijkingen in het betalingsschema van opleidingen zijn uitsluitend mogelijk indien deze schriftelijk zijn 

vastgelegd op het inschrijfformulier door L.R. Gies.  

 

Artikel 6:  

Auteursrecht op studiemateriaal. Alle rechten, inclusief het auteursrecht, op de door de HRM Academy® 

verschafte en samengestelde leermiddelen blijven van de HRM Academy®. Niets uit deze uitgaven mag worden 

verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de HRM Academy®.  

 

Artikel 7:  

Toepasselijkheid voorwaarden.  

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van HRM Academy® (onderdeel van Gies 

Consultancy) Door inschrijving aanvaardt de opdrachtgever deze voorwaarden en maakt de opdrachtgever 

tevens kenbaar de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden. Deze algemene 

voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de overeenkomst tussen opdrachtgever en HRM Academy®. 

Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts schriftelijk mogelijk. 
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Artikel 8:  

Uitval van trainer/docent.  

1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal de HRM Academy® indien mogelijk voor gelijkwaardige 

vervanging zorg dragen.  

 

 

2. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal de HRM Academy® de cursist zo snel mogelijk hiervan in 

kennis stellen.  

3. De HRM Academy® zal in dat geval zo spoedig mogelijk tot alternatieve data komen.  

4. In geval van ziekte en/of verhindering van een trainer/docent heeft de opdrachtgever geen recht op 

(schade)vergoeding, ook niet als de HRM Academy® als gevolg van overmacht of anderszins enig voordeel 

mocht hebben.  

5. Extra kosten voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een 

trainer/docent liggen bij de HRM Academy®  

6. Uitval van de trainer/docent is geen reden voor kosteloze annulering. In dit geval blijft artikel 2 

onverminderd van toepassing.  

 

Artikel 9:  

Op de met de HRM Academy® afgesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank 

Amsterdam is in eerste aanleg exclusief bevoegd kennis te nemen van enig geschil voortvloeiend uit de 

overeenkomst of deze voorwaarden. Deze algemene voorwaarden treden in werking met ingang van het 

cursusjaar 2014-2015 en zijn van toepassing zo lang zij niet schriftelijk zijn vervangen. 
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