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Opleidingsvoorwaarden  
Onderstaande opleidingsvoorwaarden zijn van toepassing op onze opleidingen 
Begaafdheidsspecialist PO, Begaafdheidsspecialist VO, Senior Begaafdheidsspecialist en onze 
cursussen Plusklasleerkracht, Kiene Kleuters in de klas, ASS en heel intelligent, Gebruik je 
brein in de klas, Kennismaken met executieve functies en Hoogbegaafdheid en dyslexie. 
 
Betaling, betalingsvoorwaarden en kosten 
De kosten voor de opleidingen en de cursussen staan op de website bij de betreffende 
opleiding en/of cursus vermeld onder het kopje: investeringsoverzicht. Ook in de studiegids 
is deze informatie per opleiding en/of cursus terug te vinden onder investeringsoverzicht. Er 
zijn geen aanvullende kosten verbonden die verplicht zijn bij het volgen van de opleiding 
en/of cursus. Eventuele adviezen voor verdieping, zoals te weten boeken, literatuur of 
overige betaalde informatiebronnen komen voor rekening van de cursist. 
Betaling dient voorafgaand aan de start van de opleiding en in zijn geheel zijn gedaan door 
middel van betalen van de door REC5 BV gestuurde nota. Betaling in termijnen is alleen 
mogelijk bij een individuele overeenkomst tot betaling in termijnen tussen cursist en REC5 
BV. 
 
Inbegrepen begeleiding en aanvullende diensten 
Opleiding Begaafdheidsspecialist PO/VO 

• 12 bijeenkomsten inclusief digitale ondersteuning 

• Onbeperkt e-mailcontact, in alle redelijkheid, met de studiecoach 

• Persoonlijke begeleiding eigen leertraject 

• Inschrijving voor de nieuwsbrief 

• Deelname online community begaafdheidsspecialisten (vanaf 2021) onbeperkt 

• Review van oplevering proefstuk (inclusief maximaal twee herkansingen) 

• Certificaat bij voldoen aan eindtermen (voldoende aanwezigheid tijdens 
bijeenkomsten, actieve bijdragen tijdens bijeenkomsten, voldoende proefstuk) 

Opleiding Senior Begaafdheidsspecialist  

• 7 bijeenkomsten inclusief digitale ondersteuning 

• Onbeperkt e-mailcontact, in alle redelijkheid, met de studiecoach 

• Persoonlijke begeleiding eigen leertraject 

• Inschrijving voor de nieuwsbrief 

• Deelname online community begaafdheidsspecialisten (vanaf 2021) onbeperkt 

• Review van oplevering proefstuk met specialisatie (inclusief maximaal twee 
herkansingen) 

• Certificaat bij voldoen aan eindtermen (voldoende aanwezigheid tijdens 
bijeenkomsten, actieve bijdragen tijdens bijeenkomsten, voldoende proefstuk) 
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Cursussen Plusklasleerkracht, Kiene Kleuters in de klas, ASS en heel intelligent, Gebruik je 
brein in de klas, Kennismaken met executieve functies en Hoogbegaafdheid en dyslexie 

• 3-5 bijeenkomsten inclusief digitale ondersteuning 

• Onbeperkt e-mailcontact, in alle redelijkheid, met de studiecoach 

• Persoonlijke begeleiding eigen leertraject 

• Inschrijving voor de nieuwsbrief 

• Deelname online community begaafdheidsspecialisten (vanaf 2021) beperkt 

• Review van oplevering proefstuk (inclusief maximaal twee herkansingen) 

• Certificaat bij voldoen aan eindtermen (voldoende aanwezigheid tijdens 
bijeenkomsten, actieve bijdragen tijdens bijeenkomsten, voldoende proefstuk) 

 


