
 
 
FAQ Jeugd & Media Coach 
 
 
Wat zijn de instapvoorwaarden? 
Je bent in het bezit van een hbo-diploma in het werkveld van onderwijs, opvoeding, zorg, welzijn en/of 
veiligheid (bv. als leerkracht, IB-er, sociaal werker, buurtwerker, leidster kinderopvang of politieagent).  

 
Ik voldoe niet aan de instapvoorwaarden, kan ik toch deelnemen? 
Onder bepaalde omstandigheden kun je instromen met een MBO diploma. Dit wordt bepaald aan de 
hand van een intakegesprek. 
 
Wordt de opleiding ook in Almere aangeboden? 
Nee. De opleiding kan wel in hybride vorm worden gevolgd (online/fysiek). We kunnen kijken naar jouw 
persoonlijke situatie en wat daarbinnen de mogelijkheden zijn. 
 
Kan ik de opleiding volgen als ik niet werk ben binnen onderwijs, opvoeding, zorg, welzijn of veiligheid?  
Hoewel het aan te raden is om de opleiding te volgen vanuit één van bovengenoemde werkvelden, is 
dit niet noodzakelijk. We kunnen je helpen bij het vinden van een organisatie waar jij de (verplichte) 
praktijkopdrachten kunt uitvoeren onder begeleiding van een medewerker op minimaal Hbo-niveau.  
 
Wat als ik bij mijn huidige werkgever geen mogelijkheid heb om praktijkopdrachten uit te voeren?   
We denken graag met je mee en zullen je helpen bij het vinden van een geschikte opdrachtgever.  

 
Ik twijfel of de opleiding geschikt is voor mij, kan ik persoonlijk advies krijgen?  
Je kunt een gesprek aanvragen voor een persoonlijk advies van de coördinator van de opleiding en/of 
een studieadviseur. Mail naar gw-contractactiviteiten@windesheim.nl als je dit graag wilt.   
 
Wat gebeurt er als ik mij heb aangemeld?  
Je ontvangt een mail van het informatiecentrum met de gegevens die je hebt ingevuld, een overzicht 
van de kosten en de aanvullende voorwaarden. Onze collega’s van de bedrijfsvoering berichten je over 
de start, lesdagen en andere logistieke zaken. Laat het weten als je een intakegesprek wenst.  
 
Hoeveel tijd moet ik investeren als ik deze opleiding wil volgen? 
Je komt per semester (half jaar) maximaal 9 keer naar de campus, waarvan 7 complete lesdagen op 
vrijdagen van 9.30 tot 16.00 uur. Daarnaast besteed je ongeveer 50 uur aan zelfstudie (literatuur lezen, 

opdrachten uitwerken, intervisie, etc.). Kijk voor meer info op onze website Jeugd & Media Coach – 
Windesheim in Zwolle | Windesheim bij het onderdeel ‘Zo ziet jouw lesweek eruit’. 

 
Is er een 100% aanwezigheidsplicht? 
We gaan ervan uit dat je alle opleidingsdagen beschikbaar en aanwezig bent. Als je ziek bent of er 
omstandigheden zijn waardoor je incidenteel niet aanwezig kunt zijn, kijken we samen naar een 
oplossing hoe je de gemiste stof in kan halen, bv. via een vervangende opdracht. Om je post-hbo 
certificaat te ontvangen, moet je voldoende aanwezig zijn en alle opdrachten afronden met een V of G.    
  
Wat is het verschil tussen deze opleiding en andere opleidingen op dit thema?  

• Deze post-hbo is ontwikkeld door het lectoraat Jeugd & Media van Hogeschool Windesheim.  
Dit betekent dat de opleiding jaarlijks wordt geactualiseerd met de nieuwste inzichten en 
interventies rond Jeugd & Media, die het lectoraat met praktijkpartners ontwikkelt. Meer weten 
hierover? https://www.windesheim.nl/onderzoek/lectoraten/jeugd-en-media 
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• De opleiding wordt aangeboden op post-hbo niveau (andere opleidingen op post-mbo niveau). 

• De opleiding is zowel CPION* gecertificeerd als SKJ SKJ - Stichting Kwaliteitsregister Jeugd 
(skjeugd.nl) geregistreerd en ook voor de jaarlijkse nascholing ontvang je SKJ punten. 

• Door een jaar lang intensief kennis en vaardigheden op te doen, waarbij je meedenkt met 
mede-cursisten en zij met jou, beschik je over een brede theoretische- én praktische basis.  

• Je ontwikkelt praktijkgerichte producten die zijn afgestemd om een behoefteanalyse die je 
gaat uitvoeren in jouw (beoogde) werkveld. Dit betekent dat je reeds tijdens je opleiding de 
opgedane kennis en vaardigheden toepast in de beroepspraktijk.  

• Je wordt opgenomen in een landelijk netwerk van HBO geschoolde Jeugd & Media Coaches 
en kunt (gratis) gebruik maken van zowel het netwerk als het jaarlijkse terugkom- en 
nascholingsmoment dat de opleiding samen met het lectoraat Jeugd & Media van 
Hogeschool Windesheim organiseert: Wanna Media!  
 

Wat betekent het als een opleiding bij het CPION* geregistreerd is?  
Dit betekent dat een onafhankelijke organisatie de opleiding heeft getoetst. Dit garandeert kwaliteit en 

continuïteit. Lees meer op CPION::CPION – Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland 

 
Is het mogelijk om de opleiding of een cursus op maat met collega’s in je eigen organisatie te volgen?  
Dit is zeker mogelijk! Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via gw-
contractactviteiten@windesheim.nl zodat we kunnen bespreken wat de wensen en mogelijkheden zijn.   
 
Wanneer en hoe kan ik betalen?   
Je kunt per 1 maart 2022 een STAP subsidie (Stimulering Arbeidsmarkt Positie) aanvragen van 

maximaal €1.000,- voor het volgen van de opleiding tot Jeugd & Media Coach. Lees meer op STAP-

budget | Leven Lang Ontwikkelen | Rijksoverheid.nl 

Voor we starten, ontvang je per e-mail een factuur voor het cursusgeld. Deze kun je zelf betalen in 1 x 
of in 2 termijnen OF, indien van toepassing, doorsturen naar jouw werkgever. De voorkeur voor 
betaling kun je aangeven nadat je een bevestiging van je inschrijving hebt ontvangen.  
 
Kan ik mij na aanmelding nog uitschrijven?  
Ja dat kan. Je kunt je tot 2 weken na inschrijving kosteloos afmelden. Daarna worden er mogelijk 
kosten in rekening gebracht, afhankelijk van de reden van afmelden. Meer info hierover lees je in de 
algemene voorwaarden die je ontvangt na je aanmelding. Heb je vragen, neem contact met ons op!  
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