
 

 

Voorwaarden incompany training Triple P    
 
Aanwezigheid  
In overleg met de aanvragende partij worden data gepland voor de training, de pre-accreditatie en de 
accreditatie. De training is erg compact, het is belangrijk dat professionals de hele training bijwonen.  
De pre-accreditatie is niet verplicht, aanwezigheid wordt wel sterk aangeraden.  
Voor de accreditatie wordt de groep gesplitst in subgroepen van maximaal 5 deelnemers. Per groep 
neemt de accreditatie een halve dag in beslag. De indeling voor de accreditatie wordt in principe 
gemaakt tijdens de training, in overleg met de trainer. Het is echter ook mogelijk om deze indeling 
intern te maken. In dat geval is het van belang dat de indeling voorafgaand aan de training bekend is. 
De accreditatie is een verplicht onderdeel van het trainingstraject, hiermee wordt het opleidingstraject 
officieel afgesloten. Er wordt verwacht dat iedereen aanwezig is. Mochten professionals onverhoopt 
niet deel kunnen nemen aan de accreditatie, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, dan wordt in overleg 
gezocht naar een passende oplossing. Als er een extra accreditatiemoment moet worden ingepland, 
dan brengt dit extra kosten met zich mee.  
 
Triple P trainer  
De training wordt gegeven door een gecertificeerde Triple P trainer, opgeleid door de Universiteit van 
Queensland.  
 
Kosten 
De kosten verschillen per training en zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Na een gesprek 
over de wensen van de aanvragende partij, wordt een offerte gemaakt. Deze offerte is 3 maanden 
geldig.   
 
De weergegeven prijs is inclusief: training, (pre-)accreditatie, reiskosten en reistijd van de trainer, 
Triple P materialen voor professionals, een setje oudermateriaal, toegang tot de Triple P 
beroepskrachtenwebsite en gebruik van de Triple P monitor.   
 
De prijs is exclusief: kosten voor locatie, catering en benodigde apparatuur. De aanvragende partij is 
verantwoordelijk voor de organisatie hiervan en de kosten die hieraan verbonden zijn. De details zijn 
te vinden in de richtlijnen voor het organiseren van een incompany training. 
 
Er zijn geen jaarlijkse licentiekosten aan Triple P verbonden, de professionals hoeven zich ook niet 
opnieuw te laten registreren. De kosten voor een Triple P training kunnen dan ook gezien worden als 
eenmalige kosten. Na succesvolle afronding van de training en de accreditatie zijn er alleen nog de 
kosten voor de uitvoering. Dit verschilt per interventie, zie hiervoor de offerte.  
 
Aantal deelnemers 
Het minimum aantal deelnemers voor een incompany training is 10, het maximum aantal deelnemers 
per training is 20. We werken voor incompany trainingen met een basisprijs en een prijs per 
deelnemer. De uiteindelijke kosten zijn afhankelijk van het totale aantal deelnemers (met een 
minimum van 10). Om die reden is het belangrijk dat het aantal deelnemers uiterlijk twee weken 
voorafgaand aan de start van de training bekend is.   
 
Betaling 
Voorafgaand aan de training worden de afspraken geformaliseerd door middel van een 
trainingsovereenkomst. Triple P Nederland zal u na afloop van de training een factuur zenden waarin 
wordt verwezen naar deze overeenkomst. 



 

 

Annuleringsvoorwaarden 
Annulering door de opdrachtgever kan tot vier weken voor aanvang van de eerste dag van de 
training kosteloos geschieden. Vanaf vier weken tot twee weken voor de aanvang is 50% van het 
totaalbedrag verschuldigd. Indien minder dan twee weken voor aanvang van de training wordt 
geannuleerd, is het volledige bedrag verschuldigd.  
 
Accreditatiepunten 
Verschillende beroepsverenigingen hebben accreditatiepunten toegekend aan de Triple P trainingen. 
Een overzicht van de trainingen die geaccrediteerd zijn, het aantal punten en de manier waarop deze 
punten zijn aan te vragen, is te vinden op onze website. Niet alle trainingen zijn geaccrediteerd bij 
alle beroepsverenigingen. Geef daarom uiterlijk twee weken voor aanvang van de training aan bij 
welke beroepsvereniging deelnemers zijn aangesloten. Bij interesse van minimaal vijf professionals 
kunnen accreditatiepunten alsnog worden aangevraagd. In dat geval komen kosten voor rekening 
van Triple P Nederland.   

http://www.triplep-nederland.nl/nl-nl/werken-met-triple-p/accreditatiepunten-triple-p-trainingen
http://www.triplep-nederland.nl/nl-nl/werken-met-triple-p/accreditatiepunten-triple-p-trainingen

