
STUDIEOVEREENKOMST  
Opleiding Theatermaker voor het amateurtheater 

Cursist ... *) en Huis van Puck, namens deze vertegenwoordigd door opleidingscoördinator 
Nina Klinkhamer komen het volgende overeen: 

*) zie ook Additioneel 
 
  
1. Algemeen 
Via deze overeenkomst schrijft u zich in voor de 3 jarige deeltijd opleiding Theatermaker voor 
het amateurtheater.  
 
Door dit formulier te ondertekenen gaat u een overeenkomst aan met Stichting Huis van Puck. Huis van Puck 
is een door gemeente Arnhem gesubsidieerd centrum voor (amateur) podiumkunsten. (www.huisvanpuck.nl) 

2. Informatie over opleiding en selectie 
● De opleidingsduur is 3 jaar. (in jaarlijkse periodes van september t/m juni)  
● Informatie over de lengte, duur en studiebelasting vindt u in bijgaande brochure. 
● In bijgaande brochure staat de inhoud van de opleiding beschreven.  
● Tijdens de selectiedag(en) worden de deelnemers uitgebreid voorgelicht over de inhoud en niveau 

van de van de opleiding. De deelnemer kan op basis van deze informatie de keuze maken of hij of zij 
de opleiding wil gaan volgen. 

● De coördinator van de opleiding bepaalt na de selectiedag(en), en na overleg met de docenten, of 
iemand geschikt is voor de opleiding. Met andere woorden: er wordt een redelijke inschatting 
gemaakt of een potentiële deelnemer in staat is met succes de opleiding te doorlopen. 

● Deelnemers die de opleiding met goed gevolg hebben doorlopen krijgen een diploma 
“theaterregisseur voor de amateurkunst” uitgereikt.  
LKCA (landelijk kenniscentrum voor de amateurkunsten) toetst de opleiding aan de landelijke eisen. 

● Huis van Puck draagt zorg voor een adequate en goede uitvoering van de opleiding.  
Om dit te kunnen garanderen wordt er uitsluitend gewerkt met gekwalificeerde en ervaren 
docenten. 

3. Betaling lesgeld 

Via ondertekening van dit inschrijfformulier verbindt u zich tot betaling van het opleidingsgeld van in totaal € 
5400,00 -*  Het opleidingsgeld bedraagt voor het eerste jaar:  
€ 1800,-  Het tweede jaar € 1800,- en het 3e jaar € 950,- (Dit is exclusief de bijdrage van € 850,-  van de groep 
waarbij u het 3e jaar stage loopt) De selectiedag kost €50, deze wordt apart afgerekend. 

Het jaarlijkse opleidingsgeld kan in termijnen worden betaald:  
Per automatische incasso wordt er dan maandelijks € 153,00 geïncasseerd. (september t/m augustus) 
(administratiekosten voor termijnbetaling bedragen dus € 36,00 op jaarbasis)  
U kunt ook het jaarlijkse opleidingsgeld in zijn geheel voor de start in september betalen.   
Voor het 2e jaar gelden dezelfde kosten en voorwaarden. 
*In het 3e jaar betaalt u voor aanvang van het opleidingsjaar een bedrag van  
€ 950,- (In het 3e jaar betaalt de groep waar u stage loopt ook € 850,- deelnemersgeld. Meer informatie 
hierover volgt in het 2e studiejaar.  
 
Tot het opleidingsgeld behoren de kosten voor het lesmateriaal, zoals aangegeven in de studiegids. 
(uitgezonderd boeken uit de boekenlijst) Als deelnemer bent u en blijft u verantwoordelijk voor de betaling 
van het opleidingsgeld aan Huis van Puck. 
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Bij wanbetaling komen de daaruit voortvloeiende kosten voor de gerechtelijke procedure, alsmede alle 
bijkomende kosten voor inschakeling van een deurwaarder etc. voor rekening van de deelnemer. 

4. Beëindiging van de opleiding  
● Dit dient schriftelijk gemeld te worden bij de opleidingscoördinator. 
● Als u een opleidingsjaar start, dient u voor het hele jaar te betalen, ook als u halverwege of nog 

eerder in het cursusjaar stopt met de opleiding. Alleen bij aantoonbare ernstige calamiteiten en/of 
overmacht kan cursist in aanmerking komen voor gedeeltelijke restitutie van het cursusgeld van het 
lopende cursusjaar. Cursist betaalt dan alleen de tot dan toe reeds gevolgde lessen.  

! Huis van Puck behoudt zich te allen tijde het recht voor de opleiding niet door te laten gaan als er 
sprake is van niet te vermijden calamiteiten of overmacht. Deze wijziging of annulering zal direct – 
nadat hierover door Huis van Puck een besluit is genomen – aan de deelnemer worden meegedeeld.  

! Bij annulering van de opleiding vanuit de zijde van Huis van Puck zal ervoor gezorgd worden dat er 
een passende oplossing wordt gevonden. Dit kan o.a. zijn dat u de opleiding bij een collega instelling 
kunt voortzetten. Is dit niet mogelijk dan krijgt u minstens het opleidingsgeld van het lopende 
studiejaar terugbetaald. 

! Huis van Puck behoudt zich, binnen redelijke grenzen, te allen tijde het recht voor van wijziging van 
de opleidingsplaats of opleidingsdatum.  

  
5. Studiedossier 
Het diploma van de opleiding Theatermaker kan worden behaald na het succesvol doorlopen van de gehele 
driejarig opleidingsperiode. In de studiegids staat aan welke competenties en criteria de cursist moet 
voldoen. De docenten en opleidingscoördinator bewaken deze zorgvuldig. Dit om het niveau van de cursus te 
kunnen garanderen.  
U leert aan de hand van een persoonlijk studiedossier gestructureerd en zelfstandig te werken.   
De cursist sluit de opleiding af met een eindtoets: De eindtoets bestaat uit een avondvullende voorstelling en 
een eindgesprek. Bij de eindtoets is een extern deskundige aanwezig. Samen met de begeleidende docenten 
bepaalt de extern deskundige of de eindtoets voldoet aan de landelijk vastgestelde criteria.  
De extern deskundigen zijn professionals uit het amateurtheater en zorgen voor een objectieve kijk op de 
eindtoets.  

6. Geschillen 
! Bij verschil van inzicht tussen cursist(en) en docent(en) zal altijd in goed overleg gezocht worden 

naar een redelijke oplossing die past binnen de opleidingskaders. Indien partijen uiteindelijk niet tot 
overeenstemming komen dan hebben de docent(en) en opleidingscoördinator het laatste woord. 

! Indien er over het examen (procedure / opleidingscriteria e.d.) verschil van mening is tussen de 
examencommissie en cursist dan kan de casus worden voorgelegd aan een door Huis van Puck 
aangestelde extern deskundige van een andere erkende opleiding in Nederland. Naar hoor- en 
wederhoor van betrokken partijen neemt deze persoon dan een bindend besluit. Aan deze 
procedure zijn kosten verbonden voor de cursist. Deze bedragen € 250,- 

7. Bescherming persoonsgegevens.  
Voor alle verwerking van persoonsgegevens geldt dat alleen gegevens worden gebruikt die u zelf actief hebt 
verstrekt, online of op papier. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. 
Gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld, tenzij daartoe toestemming is gegeven of een 
wettelijke verplichting bestaat. 
Huis van Puck verkoopt, verhuurt of least uw persoonsgegevens niet aan anderen. Huis van Puck deelt uw 
persoonsgegevens niet met derden, tenzij dat noodzakelijk is om uw verzoek voor producten of diensten uit 
te voeren. Daarvoor wordt uw toestemming gevraagd als u uw gegevens verzendt. Huis van Puck gaat 
zorgvuldig om met de gegevens die u ons verstrekt en stelt alles in het werk om uw gegevens afdoende te 
beschermen tegen te verwachten risico's.  
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De wederzijdse rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de opleidingsovereenkomst tussen deelnemer 
en Huis van Puck eindigen zodra deze overeenkomst is ontbonden. 

Aldus in tweevoud opgemaakt, (1 exemplaar voor de deelnemer en 1 voor Huis van Puck) 

datum:    plaats:    

Naam deelnemer:        Namens Huis van Puck:  
 
          Nina Klinkhamer 

Handtekening deelnemer :                                     Handtekening opleidingscoördinator: 

            

*Additioneel: 

actuele adres- en contactgegevens: 

adres:   ……………………………………………………………………………. 

postcode en plaats: ……………………………………………………………… 

e-mailadres: ………………………………………………………………………. 

telefoonnummer: ………………………………………………………………….      

Huis van Puck 
Kazerneplein 6-2 
6822 ET ARNHEM 
tel: 0263510510 
info@huisvanapuck.nl 
www.huisvanpuck.nl
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https://maps.google.com/?q=Kazerneplein+6&entry=gmail&source=g

