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De opleiding tot Padwerkhelper wordt georganiseerd door de School voor Padwerk, onderdeel van 
Padwerk Nederland. 
 
Inschrijven en bedenktijd 
Voorafgaand aan alle opleidingen vindt op individuele basis een intakegesprek plaats met één van de 
begeleiders van de School voor Padwerk.  Tijdens dit intakegesprek maken we kennis en 
onderzoeken we samen of en welk aanbod het beste bij de situatie en wensen van de deelnemer 
past. Toelatingsvoorwaarden voor dit intakegesprek tref je aan in de informatie op onze site, hier. 
Om een afspraak te maken voor de intake neem je contact op met de opleidingscoördinator op 
scholing@padwerk.nl. Als tijdens de intake blijkt dat je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, mag 
je je voor alle modules inschrijven. Met inschrijving verklaar jij je akkoord met deze Algemene 
Voorwaarden die aan de opleiding zijn verbonden. Aanmelden kan via het aanmeldformulier op de 
site, hier. Er geldt per module na inschrijving een bedenktijd van veertien dagen waarbinnen je 
kosteloos kunt annuleren. Na verstrijken hiervan is bij afzegging in de laatste week vóór de module 
de helft van de kosten van de module verschuldigd en bij afzeggen op de dag van de module zelf 
wordt het hele bedrag in rekening gebracht. 
 
Betalingsmogelijkheden  
Je kunt het lesgeld ineens voldoen of, in overleg met de opleidingscoördinator, in termijnen. Het hele 
bedrag dient betaald te zijn vóór aanvang van de module. Lukt dat niet, dan kan toegang tot de 
module geweigerd worden en/of worden de studiepunten niet bijgeschreven. Het certificaat van 
succesvolle afronding kan pas worden uitgegeven wanneer alle openstaande rekeningen betaald zijn.  
 
Lesmateriaal 
Lesmateriaal bestaat uit de  
1 – Padlezingen, gratis van het web te downloaden, hier.  
2 – Uit te reiken lesmateriaal tijdens de weekenden 
3 - In een enkel geval wordt gevraagd extra literatuur op eigen rekening aan te schaffen. 
Na betaling van het lesgeld mag je het studiemateriaal houden en gebruiken voor persoonlijke 
studie. Het studiemateriaal is niet overdraagbaar. Het copyright, auteurs- en eigendomsrecht van 
lezingen en uitgereikt lesmateriaal berusten bij het Padwerk Nederland en/ of de betreffende auteur. 
 
Studieduur  
Tijdens de Padwerkhelperschapsopleiding studeer je in je eigen tempo. Jij kan jouw studie op elk 
gewenst moment tijdelijk onderbreken. Eenmaal behaalde studiepunten blijven geldig. De volledige 
opleiding tot Padwerkhelper duurt minimaal 4 jaar.  
 
 

https://www.padwerk.nl/scholing-in-padwerk/voor-wie/
mailto:scholing@padwerk.nl
https://www.padwerk.nl/scholing-in-padwerk/aanmelding/
https://www.padwerk.nl/lezingen/overzicht/de-lezingen/lezingen-lijst-scrolversie/
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Annuleren van modules 
De School voor Padwerk behoudt zich het recht voor bij ziekte van de docent, te weinig 
aanmeldingen of overmacht-situaties, modules en/of lesdagen te annuleren, te verplaatsen of samen 
te voegen. Reeds betaalde gelden worden in dergelijke situaties geretourneerd. 
 
Certificaat 
Wanneer aan alle opdrachten is voldaan, wat betekent dat ze als voldoende beoordeeld zijn, wordt 
de opleiding tot Padwerkhelperschap afgesloten met een evaluatiegesprek en een certificaat ten 
teken dat je de opleiding met succes hebt afgerond. 
 
Examen 
Toetsing vindt plaats via 'openboektentamens', werkstukken en praktijkbeoordelingen. 
 
Klachtenafhandeling 
De School voor Padwerk zet zich in om van jouw studie een succes te maken. Mocht je desondanks 
toch een klacht hebben neem dan gaat er een klachtenprocedure in werking. Bekijk de uitgebreide 
klachtenprocedure op deze website. Wij zullen er alles aan doen om tot een bevredigende oplossing 
te komen. 
 
Aansprakelijkheid 
De School voor Padwerk is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het lesmateriaal. Tevens kan 
Padwerk Nederland niet aansprakelijk worden gesteld voor het incorrect toepassen van de lesstof 
door een cursist of ander persoon. 
 
Algemene verordening gegevensbescherming  
School voor Padwerk respecteert jouw privacy en wij houden ons aan de regels die de Europese 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Je leest er uitgebreid over in 
ons privacyreglement [link naar privacyreglement].. 
 
Geheimhouding 
Alle aan de school voor Padwerk verbonden medewerkers ondertekenen een geheimhoudings-
verklaring om de privacy van de deelnemers te beschermen. 
 
 
 
 


