
 

                                Studiekosten 2020 

 

1e studiejaar  BASISTRAINING 21 lesdagen 
volledige betaling  € 2520,- voor  12-01-2020 
termijnbetaling:     €   840,- voor  12-01-2020     € 840,- voor 12-04-2020    € 840,- voor 12-09-2020 

Certificaat van deelname 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
2e studiejaar     BASISTRAINING 
DEEL 1:       AUTOBIOGRAFISCH     13 lesdagen 
volledige betaling  € 1560,- voor  12-01-2020 
termijnbetaling:     €   780,- voor  12-01-2020     € 780,- voor 12-04-2020 
DEEL 2:            LEERTHERAPIE     7 dagen   (te betalen bij de desbetreffende docent) 
volledige betaling  €  780,- voor  01-09-2020 

Certificaat van deelname 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

TEKENDOCENT   voor kinderen of volwassenen  2e jaar  20 lesdagen  
volledige betaling  € 2400,- voor  12-01-2020 
termijnbetaling:     €   800,- voor  12-01-2020     € 800,- voor 12-04-2020   € 800,- voor 12-09-2020 
 
Je studeert in je richting naar keuze af, volwassenen of kinderen.  

Wil je beide diploma’s behalen dan doe je een aanvullend traject. De kosten hiervoor zijn € 500,‐. 

   Diploma Holistisch Tekendocent voor kinderen of volwassenen 
 
 

COACH BEELDEND  voor volwassenen of kinderen   3e  jaar  20 lesdagen  
volledige betaling  € 2400,- voor  12-01-2020 
termijnbetaling:     €   800,- voor  12-01-2020     € 800,- voor 12-04-2020   € 800,- voor 12-09-2020 
 

Je studeert in je richting naar keuze af, volwassenen of kinderen.  

Wil je beide diploma’s behalen dan doe je een aanvullend traject. De kosten hiervoor zijn € 500,‐. 

   Diploma Holistisch Coach Beeldend voor kinderen of volwassenen 
 
 

TEKENTHERAPEUT voor volwassenen of kinderen  4e  jaar 33 lesdagen (1,5 jaar) 
volledige betaling  € 3960,- voor  12-01-2020 
termijnbetaling:     €   792,- voor  12-01-2020    € 792,- voor 12-04-2020   € 792,- voor 12-09-2020 
                               €  792,- voor  12-01-2021    €  792,- voor 12-03-2021  
 

Je studeert in je richting naar keuze af, volwassenen of kinderen.  

Wil je beide diploma’s behalen dan doe je een aanvullend traject. De kosten hiervoor zijn € 500,‐. 

   Diploma Holistisch Tekentherapeut voor kinderen of volwassenen 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

TEKENTAAL LEZEN voor je beroepspraktijk   studiejaar van 15 lesdagen 
volledige betaling  € 1500,- voor  01-09-2019 
termijnbetaling:     €   500,- voor  01-09-2019    € 500,- voor 01-11-2019   € 500,- voor 01-03-2020 
Betaling per blok  €   720,- 1e blok  6 lesdagen voor 01-09-2019   € 480,- 2e blok  4 lesdagen voor 01-02-2020 
                             €   600,- 3e blok  5 lesdagen voor 01-04-2020  (betaling voor het hele studiejaar is gunstiger) 
Certificaat van deelname  /  losse lesdagen mogelijk voor afgestudeerden v.d. opleiding  a € 100,- per dag 
 

De facturen voor het studiejaar 2020 worden i.v.m. ons boekhoudprogramma op 2 januari 2020 uitgeschreven en 
verstuurd.  -   Daarop worden factuurnummer en administratiecode vermeld.  
Bij alle betalingen graag deze nummers en uw naam bij de betaling via bank vermelden. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

               www.genezendtekenen.nl         www.kolam.nl         www.klank-en-vorm.eu 


