Licentievoorwaarden
Basisvaardigheden Werkbegeleider - Blended Learning
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Deelnemer verklaart dat de training ‘Basisvaardigheden Werkbegeleider’, door middel van
Blended Learning, wordt ingezet om uitvoering te geven aan de basiscriteria uit de
erkenningsregeling leerbedrijven, dan wel werkt aan de kwaliteit van de werkbegeleiders.
Deelnemer is op de hoogte van het feit dat de training ‘Basisvaardigheden Werkbegeleider’
uitsluitend aangeboden mag worden aan de eigen medewerkers. Er is geen sprake van
exploitatie van de training buiten het eigen bedrijf.
Deelnemer beschouwt de technieken en processen, alsmede de vormgeving, didactisch model
en alle inhoud van de software van deze training als intellectueel eigendom van Calibris Advies.
Deze zaken mogen niet worden bewerkt, gereproduceerd buiten de strekking van deze
overeenkomst.
Deelnemer is verantwoordelijk voor het aanvragen en verspreiden van de inloggegevens voor
zijn/haar cursisten. De kosten voor het toevoegen van deelnemers in de digitale leeromgeving
(inloggegevens) bedragen € 35,- (excl. BTW) per persoon. De inloggegevens zijn individueel en
persoonsgebonden. Het wijzigen van de inloggegevens door de cursist is niet toegestaan. De
inloggegevens zijn zes maanden geldig. Calibris Advies is niet verantwoordelijk voor het verlopen
van de inloggegevens en/of het verkeerd genereren van inloggegevens of certificaten.
Deelnemer krijgt digitaal de beschikking over het cursusmateriaal. Indien deelnemer het
cursusmateriaal wenst te bestellen, is dit mogelijk tegen een nader te bepalen vergoeding.
Deelnemer stelt de evaluatiegegevens m.b.t. de training ter beschikking aan Calibris Advies. Dit
ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de training.
Deelnemer weet dat de duur van de licentie 1 jaar is, ingaande op de datum van verkregen
licentierecht (datum voltooiing training Train de Trainer). Licentiehouder is zelf verantwoordelijk
voor het tijdig verlengen van de licentie, zodat hij/zij de training kan blijven verzorgen.
Deelnemer dient minimaal twee trainingen te verzorgen in het eigen leerbedrijf per licentiejaar.
De verkregen licentie is persoonsgebonden.

