Opleidingen en cursussen

Aanbod:
- ReAttach basisopleiding
- Verdiepingsmodule Performance
ReAttach Academy
De ReAttach Academy verzorgt de ReAttach basisopleiding alsmede een aantal specialisatie- en
verdiepingsmodules. De basisopleiding leidt op tot ReAttach Therapeut. Met de specialisatiemodule
aangevuld is sprake van ReAttach Specialist. Wanneer de specialisatie- en alle verdiepingsmodules zijn
gevolgd is sprake van Master ReAttach Therapeut.

Psychologenpraktijk Charoëla en Marts Coaching
Psychologenpraktijk Charoëla en Marts Coaching zijn erkend opleider door en voor de ReAttach
Academy voor het verzorgen van de ReAttach basisopleiding en de verdiepingsmodule Performance.
Psychologenpraktijk Charoëla richt zich m.n. op Professionals werkzaam binnen het Sociale Domein,
Basis en Specialistische GGZ, Eerstelijnspsychologische zorg, Jeugdzorg werkers en
Praktijkondersteuners. Marts Coaching verzorgt ook de opleiding gericht op coaches.
Psychologenpraktijk Charoëla en Marts Coaching voldoen aan alle voorwaarden die de ReAttach
Academy stelt aan de opleiding en de opleiders.

1 Organisatie
Informatieverstrekking
De informatieverstrekking vindt naar waarheid en accuraat plaats door verwijzing naar de website van
de ReAttach Academy. Daarbij worden cursisten voorafgaand aan de opleiding en nadien
organisatorisch geïnformeerd door middel van de website van Psychologenpraktijk Charoëla en / of
Marts Coaching.

Werving
In de werving op de website van de ReAttach Academy staat duidelijk, éénduidig en waarheidsgetrouw
waarin de opleiding voorziet en waartoe deze leidt. Op de websitepagina van de basisopleiding en de
verdiepingsmodule Performance is dit in te zien:
De ReAttach Academy en zijn opleiders onthouden zich van agressieve competitieve uitingen en
concurrenten worden gerespecteerd.
De praktijkhouders van de Psychologenpraktijk Charoëla Drs. F. Stempher – Westra en van Marts
Coaching dhr. M. Stempher (MSEN) zijn bekend met iedere aangeboden opleiding en onderhouden
direct contact met de ReAttach Academy.
De administratie voor deelnemers aan de opleidingen vindt centraal plaats door middel van de website
van de ReAttach Academy. De cursisten die uiteindelijk deelnemen aan de opleiding, verzorgd door
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Psychologenpraktijk Charoëla en / of Marts Coaching worden opgenomen in de eigen administratie
met hun NAW gegevens voor de noodzakelijke organisatorische en inhoudelijke communicatie.

Studiebegeleiding
Cursisten kunnen terecht bij de ReAttach Academy, Psychologenpraktijk Charoëla en Marts Coaching
voor vragen en informatie per telefoon of per e-mail of door gebruik te maken van het
contactformulier. Belangrijk is te vermelden dat contact per telefoon meestentijds eerst via de
voicemail plaats vindt omdat er geen front office is om telefoontjes aan te nemen en medewerkers
dagelijks cliëntcontacten hebben.
Reactie op voicemail- en emailberichten vindt uiterlijk de eerst volgende werkdag plaats. Dit kan een
bevestiging zijn van ontvangst, met daarin vermeld op welke termijn een inhoudelijk antwoord kan
worden verwacht, of een belafspraak kan worden gemaakt. Er wordt zoveel mogelijk rekening
gehouden met de goede en onbelemmerde voortgang van organisatie- en studieprocessen.
Docent- en opleidingsevaluatie door de cursisten vindt plaats aan het eind van een opleidingsdag. Dit
vindt mondeling in de groep plaats en of schriftelijk waar het inhoud betreft zodat hier de volgende
opleidingsdag(en) rekening mee gehouden kan worden. Op inhoudelijke vragen of opmerkingen wordt
zo mogelijk dus nog tijdens de opleiding terug gekomen. Waar nodig vindt dit na de opleiding per mail
plaats. De Beide praktijken evalueren de organisatie, inhoud en uitvoering van zowel cursisten als
uitvoerende opleiders. Waar nodig vindt persoonlijke of groepsgewijze terugkoppeling plaats en
vinden zo nodig aanpassingen plaats ten gunste van de kwaliteit van de opleiding.

Werkprocessen
Alle informatie die door cursisten wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor de ReAttach Academy,
Psychologenpraktijk Charoëla en Marts Coaching en alle betrokkenen. De ondernemingen voldoen
allen aan het werken volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Deze worden gespecificeerd voor uitvoerders van en deelnemers aan de gegeven opleidingen. Zij zijn
gehouden aan:
- Een ieder kan in veiligheid deelnemen aan de opleiding. Uitingen, in welke vorm dan ook zijn
ten gunste van de leer- en ontwikkelsituatie van de individuele cursist alsmede de groep en de
opleiders. De opleiders zijn gehouden aan hun professioneel handelen inclusief
geheimhouding, integer als mens en functioneel aan de hand van de standaarden van de
beroepsverenigingen.
- Inhoudelijke uitingen m.b.t. de werk- of privéomgeving van de cursisten en opleiders blijven
binnen de kaders van de opleiding en worden niet naar buiten gebracht door medecursisten
of opleiders.
- De inhoudelijke- en/of persoonlijke uitingen jegens de ander, de maatschappij, het werk, de
situatie, relaties, enz., zijn constructief en respectvol. Vooroordeel en schade wordt
voorkomen.
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-

Inhoudelijke communicatie naar aanleiding van de voortgang en prestaties van de individuele
cursist worden vanuit de opleiders niet gedeeld met anderen.
Persoonlijke communicatie met de individuele cursist wordt niet gedeeld met anderen.
Voor de gegevensverwerking stellen we dezelfde normen als genoemd in het document
Algemene Verordening Gegevensbescherming van Psychologenpraktijk Charoëla en Marts
Coaching.

2 Opleiders
De opleiders zijn allen geschoold in ReAttach. Zij zijn in het bezit van alle – tot op heden – diploma’s,
specialisatie en verdiepingsmodules en zijn dus Master ReAttach therapeut. Zij staan vermeld in het
ReAttach kwaliteitsregister. Het betreft: mw. Drs. F. Stempher – Westra, dhr. Drs. B. Stempher, dhr.
M. Stempher (MSEN).
De opleiders zijn gezien en positief beoordeeld door Drs. P. Bartholomeus – Weerkamp en dhr. F.
Weerkamp , Founders of ReAttach en respectievelijk voorzitter en secretaris van de Stichting ReAttach
Therapy International. Deze stichting is medeverantwoordelijk voor de accreditatie en toets de
kwaliteit van de ReAttach Opleiding. De opleiders zijn hierdoor erkend. Zij kunnen de cursist dus
begeleiden van start tot het behalen van het diploma (basis) therapeut ReAttach en het begeleiden
van de specialisatie en verdiepingsmodule Performance.

3 Voorlichting
De voorlichting over de inhoud en organisatie van de opleidingen staat volledig op de website van de
ReAttach Academy.

Basisopleiding ReAttach:
ReAttach is een orthopedagogische interventie gericht op het activeren van optimale ontwikkeling. De
interventie wordt systemisch toegepast.
Tijdens deze opleiding maak je kennis met de theoretische achtergrond en de praktische vaardigheden
die nodig zijn om de ReAttach interventie te kunnen toepassen.
Toelatingscriteria:
- Professionals werkzaam binnen het Sociale Domein
- Basis en Specialistische GGZ
- Eerstelijnspsychologische zorg
- Jeugdzorg werkers
- Praktijkondersteuners
- Coaches en Paramedici
Twijfel je over toelatingscriteria? Neem dan contact op.

Verdiepingsmodule 8: Performance
Deze module is speciaal ontwikkeld voor ReAttach therapeuten die werken met organisaties, teams,
topsport en voor iedereen die wil leren excelleren.
Aan de verdiepingsmodule kan worden deelgenomen nadat is voldaan aan het behalen van het
basisdiploma en deelname aan de specialisatiemodule C.A.T.
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Alle genoemde onderdelen, a t/m p staan vermeld.

4 Contract & betalings- en leveringsvoorwaarden
Wanneer iemand zich aanmeldt gaan we uit van – een akkoord met - de Algemene voorwaarden, het
klachtenreglement en de disclaimer.
Op de website van de ReAttach Academy staat duidelijk, éénduidig en verantwoord beschreven
waaraan de opleiding, opleiders en cursisten aan moeten voldoen ten gunste van de organisatie,
procedures en inhoud van de opleidingen. Wij hechten aan een professionele en persoonlijke
communicatie. De opleiding en de opleiders zijn daarom met behulp van een contactformulier, per
email en per telefoon bereikbaar voor vragen en informatie.

5 Uitvoering
Cursisten krijgen tijdens de cursus de beschikking over werkbladen en/of werkboeken en naslagwerk.
In het kwalificeringstraject is het wenselijk dat cursisten de beschikking hebben over een computer,
tablet en/of mobiele telefoon met internetverbinding. In de online leeromgeving kunnen de cursisten
de theoretische toets maken en de praktische vaardigheden initiëren, cliëntvragenlijsten – laten –
invullen en voortgang interpreteren t.b.v. het opdoen van praktische vaardigheden en behalen van de
praktische toetsing. De opleiders hebben inzicht in het portfolio van de cursist ter begeleiding en
beoordeling. Wanneer een cursist een probleem ervaart met de geboden mogelijkheden wordt op
individueel niveau met die cursist overlegd en afgestemd welke aanpassingen gemaakt kunnen
worden. Van belang is dat de voorwaarden van kwalificatie geborgd zijn en blijven.
De opleiders en cursisten hebben ook de mogelijkheid tot email en telefonisch contact. Hiermee is
persoonlijke begeleiding geborgd.
De cursisten hebben de mogelijkheid om op de publiek toegankelijke website Journal for ReAttach
Therapy and Developmental Diversities (JRTDD) hun basiskennis te verbreden en verdiepen.

6 Examinering
Stichting ReAttach Therapy International hecht waarde aan het hanteren van een kwaliteitsstandaard.
De ReAttach opleiding heeft een geheel eigen en onderbouwd kwalificerings- en certificeringskader.
Deze is beschreven op de website.
Het betreft een niet officieel erkend formeel landelijk examen.

7 Klachtenregeling
Stichting ReAttach Therapy International, Psychologenpraktijk Charoëla en Marts Coaching hechten
waarde aan een betrouwbare, integere communicatie en dienstverlening. Wanneer iemand toch
onverhoopt toch een opmerking, aanmerking of zelfs een klacht heeft gaan we graag met die persoon
in gesprek om tot een aanvaardbare oplossing te komen. Mocht het alsnog leiden tot een formele
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klacht dan heeft de Stichting ReAttach Therapy International een klachtenregeling. Deze is beschreven
op de website van de ReAttach Academy. Psychologenpraktijk Charoëla en Marts Coaching zijn als
erkende opleiders gehouden aan deze klachtenregeling.
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