
KPV Opleiding PThU 

 

Trainer: drs. G.F. Struijs 

  

Correspondentieadres: Centrum voor Beroepsvorming en Spiritualiteit van de Protestantse  

Theologische Universiteit                                    

Postbus 7161 

1007 MC Amsterdam  

  

Algemene cursusvoorwaarden KPV Opleiding  

 

Aanmelding   

Wie belangstelling heeft voor deelname aan een KPV training kan zich daarvoor aanmelden bij het 

secretariaat van de PThU of via de website (https://www.pthu.nl/onderwijs/pao-pthu/langere-

studietrajecten/klinische-pastorale-vorming/). 

De trainer van KPV opleiding Utrecht, drs. G.F. Struijs, neemt dan met u contact op voor de eerste 

afstemming van vraag en aanbod. Er wordt u een inschrijfformulier van de Raad voor KPV 

opleidingen toegestuurd, dat bestaat uit twee delen. Een administratief deel (deel I) en een 

persoonlijk deel (deel II). Om uw aanmelding te formaliseren, dient u zo spoedig mogelijk deel I 

ingevuld en ondertekend naar mevrouw Struijs toe te sturen. Deel II mag later volgen.   

  

Om toegelaten te kunnen worden dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen: - een voltooide 

academische of daaraan gelijkgestelde HBO opleiding; - minimaal drie jaar werkervaring  - u bent 

tijdens de KPV training ook uitvoerend en actief werkzaam op een eigen werkplek.  

Over toelating tot de training wordt pas beslist nadat beide delen van het aanmeldingsformulier 

volledig ingevuld ontvangen zijn én nadat er twee drempelgesprekken hebben plaatsgevonden. Er is 

een gesprek met de trainer waarin vraag en aanbod worden afgestemd op elkaar en er is een 

gesprek met mevrouw drs. Y. Verhoeven (psychiater en psychotherapeut). In dit gesprek gaat het 

om een inschatting van draagkracht en draaglast van de aspirant deelnemer op dat moment.  

Als op grond van deze gesprekken de kandidaat toelaatbaar wordt geacht, ontvangt deze een bewijs 

van inschrijving. Vanaf dat moment geldt de annuleringsregeling.   

Kosten  

Vanaf het moment dat u deel I van het inschrijfformulier van de Raad voor KPV ingevuld en 

ondertekend hebt toegestuurd, geldt dat er voor u een plaats voor deelname wordt gereserveerd. 

Mochten er al meer dan acht deelnemers op de lijst staan, dan wordt u op de wachtlijst geplaatst. Bij 

overtekening worden de kandidaten toegelaten in de volgorde van ontvangst van hun 

inschrijfformulier. Wij behouden ons het recht voor de cursus te annuleren bij minder dan vijf 

deelnemers. In dat geval zullen wij de kandidaten zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en zijn 

wij bereid gezamenlijk te zoeken naar een alternatief.  

  

Mocht blijken dat na het voeren van de drempelgesprekken de kandidaat door de trainer niet 

toelaatbaar wordt geacht voor de training, dan worden alleen kosten berekend over de procedure, 

te weten: € 50,00.  

https://www.pthu.nl/onderwijs/pao-pthu/langere-studietrajecten/klinische-pastorale-vorming/
https://www.pthu.nl/onderwijs/pao-pthu/langere-studietrajecten/klinische-pastorale-vorming/


De kosten van de KPV training in 2020/2021 bedragen € 8.850,-. Dit is inclusief de administratieve 

kosten en het verblijf, exclusief verplichte literatuur. Voorafgaand aan het eerste cursusblok zal de 

rekening naar u worden toegestuurd, tenzij hierover andere afspraken met u zijn gemaakt.  

  

Annulering  

Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden bij de coördinator van KPV opleiding PThU, drs. G.F. 

Struijs.  

 

Bij annulering worden kosten in rekening gebracht. Deze bedragen:  

 tot 90 dagen voor de start van de training, dat is de kennismakingsdag, 10% van het totale  

cursusgeld  

 tot 60 dagen voor de start van de training, dat is de kennismakingsdag, 50 % van het totale 

cursusgeld 

 vanaf 30 dagen voor de start van de training, dat is de kennismakingsdag, 100 % van het 

totale cursusgeld.   

 Na de start van de KPV training wordt geen cursusgeld gerestitueerd.  

 


