Lesrooster Najaar 2022
Opleiding:

Live Online – Basis Coaching en Counselling

Docent:

Els Pet

Lestijden:

9:45 – 13:15 uur

Lesdag:

Maandag (ochtend)

Locatie:

Eigen locatie/computer met webcam

Lesdagen
1.

deel 1: 3 oktober 2022

6.

deel 2: 10 oktober 2022
2.

deel 1: 31 oktober 2022

deel 2: 13 februari 2023
7.

deel 2: 7 november 2022
3.

deel 1: 21 november 2022
deel 1: 12 december 2022
deel 2: 19 december 2022

5.

deel 1: 9 januari 2023
deel 2: 16 januari 2023

deel 1: 6 maart 2023
deel 2: 13 maart 2023

8.

deel 2: 28 november 2022
4.

deel 1: 6 februari 2023

deel 1: 17 april 2023
deel 2: 24 april 2023

9.

deel 1: 8 mei 2023
deel 2: 15 mei 2023

10. 12 juni 2023 (hele dag praktijkexamen van
9:45 – 17:00 uur)

Theorie-examen online: 5 juni 2023
Tijd:

10:00 – 12:00 uur

Praktijkexamen: Voor het praktijkexamen worden individuele afspraken gemaakt per student na lesdag 9.

Uitleg lesdagen – deel 1 en 2
De lessen van deze Live Online opleiding worden gegeven in de ochtend van 9:45 – 13:15 uur, in tegenstelling
tot de klassikale opleiding waarbij de lessen een hele dag duren. Hierdoor wordt één lesdag, gegeven over
twee ochtenden. Om deze reden tref je in het bovenstaande lesrooster per lesdag een deel 1 en deel 2 aan.

Aanwezigheidsplicht en lessen inhalen
Studenten worden geacht minimaal 90% van de lessen aanwezig te zijn om hun diploma te kunnen behalen,
waarbij er voor de eerste en de laatste lesdag verplichte aanwezigheid geldt. Deze lesdagen kunnen dus niet
gemist worden.
In principe verwachten we dat je de lessen op je eigen locatie volgt. In noodgevallen kan een lesdag in overleg
op een andere locatie worden ingehaald. Neem hiervoor tijdig contact met ons op per telefoon of email, dan
zoeken we samen naar een geschikte oplossing.

