STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING
Van toepassing op de opleidingen “Healing en Reading” en “Healing Arts
Therapie”
1. Aanmelden
U kunt zich telefonisch, schriftelijk of via de website voor een opleiding of
cursus aanmelden. Ons telefoonnummer is 040-2121914. Onze adresgegevens
zijn: Sint Theresiaplein 7, 5652 EV te Eindhoven. Via internet zijn we te
bereiken op www.sophiahealingenreading.nl
Door uw aanmelding verklaart u zich akkoord met het navolgende
studiereglement/ de algemene voorwaarden.
Voor de opleiding Healing & Reading ontvangen wij graag binnen 14 dagen na
uw aanmelding een brief met daarin uw inspiratie om deel te nemen aan deze
opleiding. Samen met een overzicht van eerder gevolgde opleidingen en
cursussen (zie ook toelatingsvoorwaarden onder punt 2. hierna). Daarna volgt
een kennismakingsgesprek de docent, Daniëlla Hagenaars. Als er wederzijdse
overeenstemming is, krijgt u een schriftelijke bevestiging van deelname aan de
opleiding.
2. Herroepingsrecht
Na de inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen de inschrijving
kosteloos geannuleerd kan worden. Dit geldt zowel voor particuliere als zakelijke
klanten. Annuleren kan zowel schriftelijk als telefonisch.
3. Toelatingsvoorwaarden opleiding Healing en Reading
Voor de opleiding Healing en Reading zijn er de navolgende
toelatingsvoorwaarden:
o Een open houding naar jezelf.
o Nieuwsgierig zijn naar je eigen ontwikkeling en die van anderen.
o Het hebben gevolgd van de cursus “Reis door de chakra’s“
(of gelijkwaardig).
o Het hebben gevolgd van de cursus ‘Liefdesenergie en genezen’
(of gelijkwaardig).
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o Het vóór aanvang van de opleiding hebben gehad van een actuele
aura- en chakrareading.

4. Lesgeld: betaal ineens of in termijnen
U kunt het lesgeld ineens voldoen of in termijnen. Als u ineens betaalt dient het
lesgeld twee weken vóór aanvang van het leerjaar of de cursus betaald te zijn.
Bij betaling in termijnen wordt er per termijn € 4,50 extra in rekening gebracht.
5. U meldt u aan per leerjaar of per cursus
Voor de opleiding Healing en Reading meldt u zich aan per leerjaar. Voor de
opleiding Healing Arts Therapie meldt u zich aan per verdiepingscursus,
evenals voor de overige diensten van Sophia Healing & Reading.
Na aanmelding heeft u een bedenktermijn van 14 werkdagen waarbinnen u uw
aanmelding kosteloos en zonder opgaaf van redenen kunt intrekken. (Zie kopje
herroepingsrecht).
6. Annuleringsvoorwaarden
Tot 2 weken vóór aanvang van de opleiding of de cursus kunt u uw aanmelding
annuleren. U bent dan geen les- of cursusgeld verschuldigd. Wel worden dan
administratiekosten in rekening gebracht van € 45.
Indien u onverhoopt gedurende het leerjaar of de cursus stopt, vindt er geen
restitutie plaats van les- of cursusgeld. Bij betaling in termijnen blijft u verplicht de
openstaande bedragen te betalen.
7. Lesmateriaal
Het lesmateriaal (zowel schriftelijk als geluidsbestanden) van de opleidingen of
cursussen mag u niet anders gebruiken dan voor persoonlijk gebruik. Het
auteurs - en eigendomsrecht van het lesmateriaal van de opleiding Healing en
Reading berust bij Daniëlla Hagenaars. Het auteurs- en eigendomsrecht van het
lesmateriaal van de opleiding Healing Arts Therapie berust bij Joanne van
Wijgerden.
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8. Bij de opleidingen inbegrepen begeleiding en diensten
Tijdens de opleiding Healing en Reading zijn de navolgende begeleiding en diensten
van Sophia Healing & Reading inbegrepen:
o Op de lesdagen is er in principe begeleiding door de vaste docent, Daniëlla
Hagenaars.
o Een overzicht van de les data zal worden meegestuurd met de
uitnodigingsbrief voor aanvang van elk betreffende leerjaar.
o U ontvangt van elk leerjaar een lesmap.
o Gedurende de gehele opleiding Healing en Reading worden er
huiswerkopdrachten gegeven. Het verslag van deze huiswerkopdrachten
wordt persoonlijk door de vaste docent geëvalueerd en beantwoord.
o Gedurende de gehele opleiding dient u van de lesdagen reflectieverslagen te
schrijven. Deze reflectieverslagen worden persoonlijk door de vaste docent
gelezen en indien nodig beantwoord.
o In het 2e leerjaar van de Opleiding Healing & Reading is er voor de leerlingen
een extra opdracht om een serie van vijf wekelijkse healingen te geven aan en
te ontvangen van een medeleerling uit de les groep. U dient daarvan een
verslag te schrijven met behulp van evaluatievragen die in uw lesmap staan.
Dit evaluatieverslag zal door de vaste docent persoonlijk worden gelezen en
beantwoord.
o Bij het oefenen van de vaardigheden om zelfstandig een aura- en
chakrareading te kunnen geven maakt Sophia Healing & Reading gebruik van
hoofdreaders. Dit zijn wisselende docenten, Sophia healing & Reading staat
garant voor de professionaliteit van deze gastdocenten.
o Aan het eind van het 1e en 2e leerjaar wordt elke leerling afzonderlijk
geëvalueerd.
o U dient het 3e leerjaar af te ronden door het schrijven van een scriptie. Bij de
bespreking hiervan zal de vaste docent aanwezig zijn.
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Tijdens de opleiding Healing Arts Therapie, welke is verdeeld in een viertal
cursussen, zijn de navolgende begeleiding en diensten van Sophia Healing &
Reading inbegrepen:
o Op de cursusdagen is er begeleiding door de vaste docent, Daniëlla
Hagenaars.
o Een overzicht van de les data zal worden meegestuurd met de
uitnodigingsbrief van de betreffende cursus.
o Van de basiscursus en de verdiepingscursussen 1 en 2 en 3 ontvangt u een
lesmap.
o Tijdens de cursussen wordt er onder supervisie van de vast docent in sessies
met elkaar geoefend. Van deze sessies dient u reflectieverslagen te
maken. Deze verslagen stuurt u naar uw medecursisten ter verdieping van het
lesmateriaal.

9. Evaluatie opleidingen
Tussentijds en aan het einde van ieder leerjaar of elke cursus wordt een
evaluatieformulier uitgereikt aan de leerlingen. Deze formulieren verschaffen
maatschap Sophia inzicht in de kwaliteit van lesgeven, de kwaliteit van het
lesmateriaal en de toepasbaarheid van de opleidingen. In principe dienen deze
formulieren persoonlijk ingevuld en ondertekend te worden. Mocht dit een probleem
zijn, dan mag het ook anoniem.

10. Het volgen van lessen
Eén van de verplichte onderdelen voor het behalen van het diploma van de opleiding
Healing en Reading is het volgen van de lessen. Daarvan mogen per lesjaar niet
meer dan 4 dagdelen worden gemist, anders kan er niet worden overgegaan tot het
uitreiken van het diploma.

11. Scriptie
Eén van de verplichte onderdelen voor het behalen van het diploma van de opleiding
Healing en Reading is het schrijven van een scriptie en het bespreken daarvan met
de beide vaste docenten. Dit moet plaatsvinden binnen 3 maanden na afloop van de
laatste lesdag van de opleiding. Na deze 3 maanden zijn er aan het bespreken van
de scriptie kosten verbonden. Deze kosten bedragen € 100.
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12. Examen, certificaat en diploma
Als aan alle verplichte onderdelen voor de opleiding Healing en Reading met goed
gevolg is voldaan ontvangt u een diploma. Met dit diploma kunt u zelfstandig als
healer reader aan de slag. Dit is geen wettelijk erkend beroep.
Na afronding van de opleiding Healing Arts Therapie ontvangt u een certificaat. U
bent dan gekwalificeerd als Healing Arts Therapeut waardoor u in staat bent om te
werken met de Healing Arts Therapie en de Healing Arts Frequenties. Healing Arts
Therapeut is geen wettelijk erkend beroep.
13. Klachtenafhandeling
Mocht er tijdens uw opleiding of cursus iets misgaan of heeft u een klacht, meldt
ons dit dan per omgaande. Dit kan persoonlijk in een gesprek of schriftelijk: Sint
Theresiaplein 7, 5652 EV te Eindhoven of per email:
daniella@sophiahealingenreading.nl . Wij doen er alles aan om zo spoedig
mogelijk tot een bevredigende oplossing te komen. Zie voor verdere informatie
onze klachtenprocedure die is opgenomen in de lesmap en op de website.
14. Aansprakelijkheid
Sophia Healing & Reading kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het
toepassen van de lesstof door een leerling, een cursist of enig ander persoon.
15. Wet Bescherming Persoonsgegevens
Bij de uitvoering van alle activiteiten draagt Sophia Healing & Reading
verantwoording voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Uw
persoonsgegevens worden daarom met uiterste zorg behandeld. Sophia
Healing & Reading verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze
niet aan derden ter beschikking stellen.
16. Geheimhoudingsverklaring.
Bij de uitvoering van al haar activiteiten is Sophia Healing & Reading
verantwoordelijk voor de bescherming van de privacy van cliënten en leerlingen.
Om dit te waarborgen ondertekenen zowel medewerkers als leerlingen een
geheimhoudingsverklaring. Binnen de opleiding geldt dat de geheimhouding
gedeeld wordt met de hoofddocent, zodat deze over alle informatie beschikt. Dit
is noodzakelijk om de supervisie te kunnen blijven houden op het
opleidingstraject in al haar facetten.
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