
 
 
FAQ Teamcoaching in Zorg en Welzijn 
 
Wanneer ben ik toelaatbaar/de instapeisen. 
Deelname aan deze cursus vereist minimaal een mbo4- diploma op het gebied van zorg of welzijn .Bij 
voorkeur heb je enige jaren werkervaring en hbo werk- en denk niveau. Daarnaast beschik je over een 
relevante werksituatie waarin je de cursusopdrachten kunt uitvoeren. 

 
Ik voldoe niet aan de vereiste instapeisen, zijn er uitzonderingen mogelijk? 
Nee, dit is helaas niet mogelijk  
 
Wordt deze cursus ook in Almere aangeboden? 
Nee, de lessen vinden allemaal plaats op  de campus in Zwolle.  
(i.v.m. Corona vinden de lessen op dit moment online plaats) 
 
 
Kan ik zonder een baan de cursus volgen? 
Dat is helaas niet mogelijk, je organisatie moet het mogelijk maken om te oefenen in de rol van 
teamcoach. Zo kan je ook daadwerkelijk waarnemen of deze rol ook bij jou past  
 
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. 
 
 
Als ik mij heb aangemeld, krijg ik dan een bericht voor een 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 verder proces van 
toelating. Er wordt geen intakegesprek gehouden, tenzij er twijfels zijn over je toelating. 
Indien je zelf behoefte hebt aan een intake, neem dan contact met ons op. 
gw-contractactitviteiten@windesheim.nl 
 
 
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. 
Persoonlijke leerroutes zijn bespreekbaar en kunnen van te voren worden vastgesteld in overleg met 
de projectleider. Interesse hiervoor, mail naar gw-contractactiviteiten@windesheim.nl 
 
Is deze cursus geregistreerd en bij welke beroepsregisters? 
Op dit moment is dit in aanvraag bij de verschillende beroepsregisters. 
 
Ontvang ik een bewijs van deelname? 
Je ontvangt een bewijs van deelname maar alleen bij 100% aanwezigheid. Wordt hiervan afgeweken 
neem dan contact op met onze trainer hoe je dit , indien mogelijk nog kan compenseren  
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


