
 

 
 
FAQ Casemanagement dementie 
 
Wanneer ben ik toelaatbaar/de instapeisen. 

• Je bent toelaatbaar met minimaal een afgeronde hbo-opleiding Verpleegkunde, Social Work 
met het afstudeerprofiel zorg, Sociaal Pedagogische Hulpverlener of Maatschappelijk Werk en 
Dienstverlening. 

• Daarbij ben je werk je minimaal 24 uur per week als casemanager dementie, dit is een vereiste 
om het geleerde toe te passen in de praktijk 

 
 

Ik voldoe niet aan de vereiste instapeisen, zijn er uitzonderingen mogelijk? 
Nee,  er zijn in principe geen uitzonderingen mogelijk 
 
Wordt deze cursus ook in Almere aangeboden? 
Nee, de lessen vinden allemaal plaats op  de campus in Zwolle.  
(i.v.m. de corona vinden de lessen op dit moment online plaats) 
 
 
Kan ik zonder een baan de cursus Casemanagement Dementie volgen?  
Nee je moet minimaal 24 uur per week werkzaam zijn als casemanager dementie. 
 
Als ik bij mijn huidige werkgever geen werkplek kan vinden om opdrachten in de praktijk uit te voeren, 
kunnen jullie mij dan helpen bij het vinden van een geschikte werkplek?  
Nee, Windesheim bemiddelt helaas niet bij het vinden van werk of stage, je kan  ons uiteraard altijd om 
advies vragen. 
 
 
Kan ik bij jullie terecht voor een EVC traject? 
Nee, dat kan niet. Kijk hiervoor eens op de site van Libereax  https://www.libereaux.nl/ 
 
 
Ik twijfel nog en of weet niet welke module(s) geschikt zijn voor mij. Kan ik persoonlijk  advies 
krijgen  en of hoe kom ik in contact met een inhoudsdeskundige? 
Voor een persoonlijk advies of advies van een inhoudsdeskundige?   
Mail dan naar gw-contractactiviteiten@windesheim.nl onder vermelding van persoonlijk advies. 
 
 
Als ik mij heb aangemeld, krijg ik dan een bericht voor een intakegesprek? 
Nee, je hebt geen intakegesprek. Nadat wij je aanmelding hebben ontvangen dan krijg je een email van 
onze collega’s van het informatiecentrum met hierin de gegevens die je hebt ingevuld bij je 
aanmelding, inclusief kosten, startdata en aanvullende voorwaarden.  
Onze collega’s van de bedrijfsvoering zullen je vervolgens berichten over het verdere proces van 
toelating en zullen je laten weten wanneer je aanmelding definitief is 
 
 
Waar kan ik lezen wat de lestijden en lesdata zijn? 
 https://www.windesheim.nl/opleidingen/deeltijd/cursus/casemanagement-dementie 
Lees meer onder het kopje, Zo zit jouw cursus in elkaar. 
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Hoeveel tijd kost het mij  , wat is de studiebelasting  
Je volgt 10 lesdagen van 6 uur. Daarnaast ga je thuis en op je werkplek met de stof aan de slag. Het 
voorbereiden van een les neemt ongeveer 8 uur per lesdag in beslag. 
 
 
Is het mogelijk om de cursus InCompany te volgen met meerdere deelnemers vanuit één instelling en 
wat zijn hiervoor de voorwaarden?  
InCompany trainingen behoren tot de mogelijkheden met minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers.  
 
 
Hoe dien ik te betalen?  
Voor aanvang van de cursus ontvang je per e-mail een factuur voor betaling van het cursusgeld. Deze 
kun je, indien van toepassing, zelf doorsturen naar jouw werkgever. Het cursusgeld dient voor aanvang 
van de cursus te zijn betaald.  
 
Kan ik in termijnen betalen.  
Cursus/opleiding langer dan 6 maanden en bedrag groter dan € 2.500,- dan is er een mogelijkheid om 
in termijnen te betalen, standaard 2 termijnen per jaar. Wanneer je een bevestiging ontvangt van je 
aanmelding van gw-ontractactiviteiten@windesheim.nl, dan kan je dit ook hier aangeven. 
 
Kan ik mij na aanmelding nog weer kosteloos uitschrijven?  
Je kunt je tot 2 weken na aanmelding kosteloos afmelden. Meer informatie hierover lees je in de 
algemene voorwaarden die je hebt ontvangen. 
 
 
De cursus zit vol, wat kan ik doen. Kan ik op een wachtlijst geplaatst worden? 
Dit is mogelijk als je voldoet aan de gestelde instapeisen.  
Mail naar gw-contractactiviteiten@windesheim.nl, met een korte CV met je opleiding en hierin 
beschreven je (huidige) werkervaring en instelling waar je werkzaam bent. 
Je ontvangt van ons een bericht over de status van je verzoek.  
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