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Consequenties bij het niet volgen van één of meerdere blokken van de LED opleiding 
Basisopleiding en / of Begeleiden van Groepen ~ versie januari 2023 
 
Deelnemers van de LED krijgen in principe alleen een certificaat bij het volgen van alle drie de 
blokken. Het kan voorkomen dat een deelnemer door overmacht een blok niet kan volgen. 
Hieronder staat kort beschreven welke consequenties dat heeft. Per deelnemer wordt de 
individuele situatie bekeken. Het LED kernteam beoordeelt of een deelnemer alsnog in 
aanmerking komt voor een certificaat. 
 
NB: Vanuit het LED kernteam bieden wij de deelnemer de mogelijkheid om de cursus op een 
later moment in zijn geheel te volgen. Deze oplossing heeft zowel voor het leerproces van de 
deelnemer, als ook voor de continuïteit in de groep de voorkeur. Hierbij is het belangrijk 
rekening te houden met de annuleringsvoorwaarden; vanaf vijf weken voor de start worden 
kosten in rekening gebracht voor de annulering.  
Tot 5 weken voor de start zijn er geen kosten verbonden aan het annuleren van de opleiding. 
Bij afzeggen tot 4 weken voor de start betaal je 50% van de kosten en bij afzeggen tot 3 
weken of korter betaal je 100% van de kosten.  
 
Deelname aan blok 1 en blok 3 is verplicht 
De groep deelnemers die meedoet aan de opleiding, is een leergroep. Dat wil zeggen dat je 
met elkaar een leerproces in en aan gaat. Je leert van en met elkaar en je bent van elkaar 
afhankelijk in feedback en ontwikkeling. De start, de eerste dag of dagen (in een blok) zijn 
voor het vormen van de leergroep en het groepsproces cruciaal. Daarom is het volgen van 
het eerste blok verplicht. Wanneer een deelnemer niet in staat is het eerste blok te volgen, 
dan gaat zijn/haar inschrijving automatisch door naar een volgende editie.  
Ook deelname aan blok 3 is verplicht, dit is het afrondende blok van de opleiding.  
 
Deelname aan blok 2  
Wanneer een deelnemer door (aantoonbare) overmacht tijdens blok 2 maximaal 1 lesdag 
mist, kan de deelnemer een vervangende opdracht van de docent krijgen. De deelnemer kan 
na deze opdracht de cursus alsnog afronden en een certificaat ontvangen. Bij het missen van 
2 lesdagen in een blok, wordt de deelnemer de kans geboden om in de volgende LED cursus 
opnieuw te starten om zo alsnog de cursus af te ronden. Hierbij is het noodzakelijk dat de 
deelnemer vanaf de start van de nieuwe cursus alle drie de blokken volgt. Dit om de rust in 
de volgende groep te waarborgen. We voorkomen hiermee dat er tussentijds deelnemers 
instromen. 
 
Eigen keuze  
Wanneer een deelnemer zelf besluit (anders dan door overmacht) om een blok te missen, zal 
er geen vervangende opdracht worden aangeboden en ontvangt de deelnemer geen 
certificaat. De deelnemer kan wel een schriftelijke verklaring van deelname aan de gevolgde 
blokken ontvangen.  
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Afmelden 
Deelnemers die onverhoopt een dag niet aanwezig kunnen zijn, melden zich per mail af bij 
de LED organistaie:  info@ledopleidingen.nl  De coördinatoren en docenten van de  
desbetreffende opleiding worden dan op de hoogte gesteld en er wordt gekeken naar een 
passende oplossing.  
 
NB: Bovenstaande absentiebeleid geldt voor de LED Basisopleiding en voor LED opleiding 
Begeleiden van Groepen. Beide opleidingen hebben dezelfde opbouw en bestaan uit 
blokken. Wanneer er sprake is van absentie bij de LED opleiding Ontwikkelen van Onderwijs 
(dat niet uit blokken maar uit dagdelen bestaat), dan meldt de deelnemer zich af via 
bovenstaand emailadres. Er wordt per situatie naar een passende oplossing gezocht. Ook bij 
deze opleiding geldt dat het bijwonen van dag 1 verplicht is.   
 
Facturatie 
Wanneer een deelnemer zelf besluit om de LED cursus niet af te maken, zal het gehele 
cursusgeld gefactureerd worden en vindt er geen compensatie plaats.  
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