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1. Inleiding: 

Het deelnemersstatuut van Coöperatie Praktijk Verdiept U.A. (hierna te noemen: Praktijk 

Verdiept) bevat de rechten en plichten van deelnemers die een leergang of training bij de 

Coöperatie volgen. Het statuut is bedoeld als richtlijn voor diverse onderwerpen die van 

belang zijn als je een leergang of training bij Praktijk Verdiept volgt. Het statuut maakt 

onderdeel uit van het complete informatieaanbod voor de deelnemers, waar onder andere 

het volgende onder valt: 

• Het statuut dat eenmaal per twee jaar wordt geactualiseerd. 

• De website van Praktijk Verdiept, https://www.praktijkverdiept.nl waarop alle 

regelingen en aanbod zijn te vinden die in dit statuut genoemd worden. 

Dit statuut is geldig vanaf 1 januari 2021. Volgende actualisatie is gepland voor eerste 

kwartaal 2023. 

 

2. Praktijk Verdiept U.A. 

Praktijk Verdiept is een samenwerkingsverband waarin zelfstandige ZKM-professionals met 

elkaar samenwerken om leergangen en trainingen te verzorgen waarin een belangrijke rol is 

weggelegd voor de ZelfKonfrontatieMethode (ZKM). 

Praktijk Verdiept biedt haar leergangen en trainingen aan een brede doelgroep aan. 

Expertise van Praktijk Verdiept is gelegen in de sectoren non-profit (onderwijs, zowel primair 

als voortgezet onderwijs, zorg en lokale overheid) en profit (het bedrijfsleven). De leergangen 

en trainingen worden verzorgd in Nederland op met deelnemers afgestemde locaties. 

 

3. Missie en visie 

De missie van Praktijk Verdiept: het bieden van hoogwaardige leergangen, opleidingen en 

trainingen op het gebied van leiderschap(sontwikkeling) aan professionals binnen en buiten 

het onderwijs, met inzet van de ZKM en aanverwante methodieken. 

Door het volgen van de leergang ‘Verdiepend Leiderschap door ZKM’ kunnen ervaren en 

minder ervaren schoolleiders werken aan hun herregistratie in het schoolleidersregister. 

De visie van Praktijk Verdiept is: het volgen van een ZKM-traject als onderdeel van een 

leergang of opleiding is een krachtig middel om inzicht te krijgen in (gedrags-)patronen die 

belemmerend of juist helpend kunnen zijn bij de uitoefening van de rol van (school)leider. 

Belemmeringen aanpakken en helpende patronen versterken maakt van een (school)leider 

een krachtige leider die beschikt over een breed arsenaal aan competenties om de 

uitdagingen in het werk het hoofd te kunnen bieden. 

4. Overeenkomst en opleidingsgids 

Deelnemers die een leergang of training (gaan) volgen bij Praktijk Verdiept sluiten vooraf een 

overeenkomst met de Coöperatie. In de overeenkomst staan zowel de rechten en plichten 

van de deelnemer, als van Praktijk Verdiept. Onafhankelijk wie verantwoordelijk is voor de 

betaling van de leergang tekent de deelnemer zelf de overeenkomst. In de overeenkomst 

wordt verwezen naar dit deelnemersstatuut wat daarmee onderdeel is geworden van de 

gehele overeenkomst. 

https://www.praktijkverdiept.nl/


In de overeenkomst staat dat Praktijk Verdiept ervoor moet zorgen dat de leergang en of 

training van goede kwaliteit is en dat de begeleiding van de deelnemers in handen is van 

gecertificeerde ZKM Consultants®. Van deelnemers verwacht Praktijk Verdiept dat zij zich 

optimaal inspannen om zo’n goed mogelijk resultaat uit de leergang of training te halen. Dat 

houdt onder meer in dat opdrachten en andere vormen van huiswerk naar beste kunnen 

worden uitgevoerd. 

Praktijk Verdiept verstrekt geen opleidingsgids. Informatie over het aanbod van Praktjk 

verdiept is te vinden op de website  https://www.praktijkverdiept.nl of het 

schoolleidersregister https://www.schoolleidersregisterpo.nl. Bij vragen neem contact op met 

Praktijk Verdiept via praktijkverdiept@gmail.com  

5. Privacy 

Praktijk Verdiept verzamelt en registreert alleen voor de leergang of training strikt 

noodzakelijke persoonsgegevens van de deelnemer. Praktijk Verdiept houdt zich aan de 

regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het privacyreglement 

van Praktijk Verdiept is online in te zien via https://www.praktijkverdiept.nl  

6. Deskundigheidsbevordering en toetsing 

Het bieden van een professioneel aanbod met deskundige opleiders is onze primaire taak. 

Praktijk Verdiept werkt daarom met gecertificeerde ZKM Consultants® De leergangen of 

trainingen kennen een praktijkgerichte benadering, aansluitend bij de behoefte van de 

deelnemers, met als doel dat het bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van de 

deelnemer. Praktijk Verdiept biedt daarvoor maatwerk. Een deelnemer volgt een vast 

programma (proces) waarvan de inhoud kan afwijken van het programma van een andere 

deelnemer. 

Vanwege het maatwerk zijn aan de leergangen en trainingen van Praktijk Verdiept geen 

examens verbonden. Toetsing van de ontwikkeling van de deelnemers gebeurt door middel 

van beoordeling van de reflectieverslagen en presentatie(s) van de deelnemers. Zowel de 

deelnemer zelf, als de begeleider van de deelnemer geven op formatieve gronden feedback 

en beoordeling op de ontwikkeling van de deelnemer. Regelmatig evalueren deelnemer en 

begeleider het proces zowel op kwalitatief als op kwantitatief niveau. 

7. Voorzieningen 

Praktijk Verdiept is daar waar dat mogelijk is verantwoordelijk voor een aantrekkelijke, 

professionele en stimulerende omgeving waar de face to face ontmoetingen plaatsvinden. 

Om praktische redenen kunnen ook online contacten plaatsvinden. 

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de omgeving en faciliteiten waar zij aan zelfstudie 

doen. Minimale eis is dat internet beschikbaar is. 

8. Veiligheid 

Praktijk Verdiept hecht grote waarde aan veiligheid en vertrouwelijkheid. Zij is 

verantwoordelijk voor het vertrouwelijk ontvangen en houden van de informatie die zij krijgt 

van deelnemers. Tenzij met een deelnemer anders is overeengekomen vinden geen 

opnames plaats van de gesprekken tussen deelnemer en begeleider, noch in beeld, noch in 

geluid. 

Voor de groepsactiviteiten ziet Praktijk Verdiept toe op het vertrouwelijk omgaan met 

onderling gedeelde informatie. Praktijk Verdiept draagt echter geen verantwoordelijkheid op 

het vertrouwelijk houden van informatie van en tussen deelnemers onderling. 

http://www.praktijkverdiept.nl/
http://www.praktijkverdiept.nl/
https://www.schoolleidersregisterpo.nl/
mailto:praktijkverdiept@gmail.com
https://www.praktijkverdiept.nl/


9. Klachtrecht 

Praktijk Verdiept doet er alles aan om de deelnemer een positieve ervaring te bezorgen met 

betrekking tot de leergang of training. Desondanks is het mogelijk dat een deelnemer ergens 

niet tevreden over is. In voorkomende gevallen hoort Praktijk Verdiept bij voorkeur zo snel 

mogelijk als er een klacht ontstaat. Lukt het niet om de klacht tijdens een gesprek weg te 

nemen, dan kan de deelnemer een beroep doen op het klachtenreglement. Deze is te vinden 

op de website https://www.praktijkverdiept.nl 

 

https://www.praktijkverdiept.nl/

