Studiebegeleiding
Kunstonderwijs

AKM Kunstmaat is een collectief
van kunstcoaches gespecialiseerd
in HBO en MBO begleiding bij ASS
en AD(H)D

Overeenkomstformulier begeleiding AKM KunstMaat

Deel 1: Algemene Informatie

Gegevens cliënt/student
naam:
adres:
postcode + woonplaats:
telefoonnummer:
email:
geboortedatum:
burgerservicenummer (BSN):

Gegevens ouders / persoonlijk begeleider (indien van toepassing)
naam:
telefoonnummer:
email:

Studie:
academie:
opleiding / richting:
studiejaar:
anders:
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Gegevens AKM kunstcoach
naam:
adres:
postcode + woonplaats:
telefoonnummer:
email:
BTW nummer:
VOG kenmerk / datum:
KvKnummer:
Burgerservicenummer (BSN):

Soort begeleiding

tarief*

face to face

€

online

€

flex

€

theorie- en scriptie

€

frequentie (per week / of anders)

* De begeleiding van AKM KunstMaat is vrijgesteld van BTW op grond van artikel 11.1 van de wet omzetbelasting.

Bijkomende werkzaamheden Zoals: mee naar gesprekken tutor/decaan (indien van toepassing)
omschrijving:

overeengekomen tarief:

€

per

Reisvergoeding kunstcoach (indien van toepassing)
omschrijving:

Deze overeenkomst gaat in op

(datum)

voor de periode van

tot

of anders afgesproken
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Deel 2: Voorwaarden
AFMELDEN AFSPRAAK
Afmelding van je afspraak tot uiterlijk 12 uur voor het overeengekomen tijdstip! Dit moet je telefonisch doorgeven aan je coach. Niet nagekomen afspraken, zoals te laat komen en/of zonder
afmelding niet aanwezig zijn op afgesproken tijd en plaats, zullen in rekening worden gebracht.
DECLARATIE
In de eerste week van de nieuwe maand ontvang je van ons een digitale factuur met een overzicht van de gewerkte uren die de AKM kunstcoach t.b.v. jouw begeleiding in de maand ervoor
heeft gemaakt.
BETALINGSTERMIJN
Let op: de betalingstermijn is 14 dagen! Als er na de betalingstermijn nog geen betaling heeft
plaatsgevonden dan worden er administratiekosten in rekening gebracht.
VERTROUWENSPERSOON
Mocht er onverhoopt tijdens het begeleidingstraject iets voorvallen waardoor jij je niet prettig
voelt of dat je je door je coach onvoldoende ondersteund voelt, kan je contact opnemen met
de cliëntvertrouwenspersoon van AKM KunstMaat. Lees meer over onze klachtenprocedure
op de AKM website.
OPZEGTERMIJN
Zowel jij als de AKM kunstcoach kan deze overeenkomst beëindigen. Er geldt een opzegtermijn van een maand. Alleen in onderling overleg kan de overeenkomst door beide partijen
zonder opzegtermijn worden beëindigd. In dat geval dient de opzegging schriftelijk worden
onderbouwd. In alle gevallen vindt er een afrondend gesprek plaats tussen jou en je coach. Dit
gesprek wordt volgens het overeengekomen uurtarief in rekening gebracht.
ALGEMENE VOORWAARDEN
Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van AKM Kunstmaat van toepassing.
Deze zijn terug te vinden op de AKM website.

Ja, ik ben op de hoogte van deze voorwaarden.
GEHEIMHOUDINGSPLICHT
Om onze begeleiding optimaal in te zetten is het belangrijk van te voren een goed beeld te krijgen van
jou en je omstandigheden. AKM kunstcoach legt zorginhoudelijke gegevens over jouw vast. Deze
gegevens blijven gedurende de wettelijke bewaartermijn ter beschikking van zowel de AKM kunstcoach
als jouw. Jij biedt hiertoe de AKM kunstcoach op diens verzoek de mogelijkheid om een kopie van deze
gegevens te maken. Jouw gegevens zijn vertrouwelijk en komen NIET in handen van derden. Onder
derden als bedoeld in het eerste lid wordt niet verstaan: Degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de
uitvoering van de overeenkomst voor zover de verstrekking van gegevens en inzage noodzakelijk is
voor de door hen te verrichten werkzaamheden; De vertegenwoordiger voor zover de verstrekking van
gegevens noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn taken.
De AKM kunstcoach informeert de door hem ingezette individuele zorgverleners over hun geheimhoudingsplicht en stelt de jouw hiervan op de hoogte.
Gedurende het begeleidingstraject wordt deze informatie door de AKM kunstcoach in dossier bewaard.
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Deel 3: Achtergrond Informatie
Probeer onderstaande vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden!
Wat is er aan de hand ? Waar loop je tegenaan ? zoals:
Planning
Organisatie
Feedback
Opdrachten begrijpen
Achterstand

Communicatie
sociale contacten
dagindeling
reflecteren
vergeetachtig

taalvaardigheid
deadlines
afspraken
spanning
dagindeling

Wat is jouw hulpvraag? Waar zou je begeleiding bij kunnen gebruiken?
zoals: Meer vertrouwen/achterstand wegwerken/grip op studie/planning/etc.

Wat heb je nodig? Wat voor soort begeleiding zou je willen?

zoals: face to face/online/dagelijks/maandelijks contact etc.

Wat hoop je te bereiken met onze begeleiding? Wat verwacht jij van je kunstcoach?
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PERSOONLIJKE INFO
Sommige van deze vragen zijn erg persoonlijk. Je bent uiteraard NIET verplicht te antwoorden.
Kan je een beschrijving geven van je huidige woonsituatie?

Bij ouders/samenwondend/studentenhuis etc.

Kan je een beschrijving geven van je thuissituatie? (gezin: ouders, broer/zus)

Op welke middelbare school heb je gezeten en hoe lang heb je erover gedaan?

Heb je in het verleden al eerder te maken gehad met bepaalde problemen?

Weet je nog hoe dat kwam?

Heb je daar hulp bij gekregen?

Zo ja, kan je beschrijven wat die hulp inhield?
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Ben je wel eens voor je problemen bij een arts geweest?
Zo ja, wat is er toen voor behandeling ingezet?

Is er ooit bij jou een diagnose gesteld? En zo ja, wat en wanneer?

Gebruik je medicijnen? Zo ja, welke en sinds wanneer?

Is er nog iets dat je hier aan zou willen toevoegen?

Opmerkingen (aanvullingen en notities bij de vragen)
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Deel 4: Printen en Ondertekenen
Hoe nu verder?
Bij het oriënterend gesprek wordt dit formulier door de AKM kunstcoach aan je uitgelegd.
Vervolgens stuurt je kunstcoach het per mail naar jou.
Jij vult het zo volledig mogelijk in (eventueel met iemand erbij).
Als je het formulier helemaal hebt ingevuld, mail je het terug naar je kunstcoach.
De kunstcoach print het overeenkomst tweevoudig uit en neemt het bij de eerstvolgende
afspraak mee.
Samen nemen jullie het nog eens door en zetten jullie allebei tweevoudig je
handtekening eronder zodat jullie beide een getekende overeenkomst kunnen
meenemen.
Vragen
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met je AKM kunstcoach.
Zie ook onze website: www.akmkunstmaat.nl

Ondertekening (formulier uitprinten en ondertekenen)
Ja, ik ga akkoord met de inhoud van de overeenkomst.

naam cliënt:

naam kunstcoach AKM KunstMaat:

datum en handtekening:

datum en handtekening:
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