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Voor professionals, door professionals 

Sinds 1992 de aanbieder van de enige 
branche-erkende opleidingen tot fondsenwerver. 

 

BEROEPSOPLEIDING FONDSENWERVING B 
 

Waarom deze opleiding? 
Als  fondsenwerver bent u dagelijks bezig om mensen en bedrijven aan de waarden van uw organisatie te binden. Het is een 

creatief vak, dat naast ondernemende kwaliteiten vraagt om een flinke dosis humor en doorzettingsvermogen! Deze pittige 

en intensieve opleiding heeft talloze ervaren vakgenoten een flinke stap verder gebracht op hun vakgebied, het is een 

unieke en intensieve ervaring waar u en uw organisatie nog jarenlang de vruchten van plukt.  

 

De Beroepsopleiding Fondsenwerving B van de IF-Academy kenmerkt zich verder als volgt: 

 De Beroepsopleiding is bestemd voor sponsor- en fondsenwervers met enige ervaring (wie nog geen ervaring heeft, kan eerst 
een voorbereidend programma  volgen). 

 De opleiding leidt op tot de eindtermen zoals geformuleerd in het Beroepsniveauprofiel B (Post-HBO) van het Nederlands 
Genootschap voor Fondsenwervers. 

 De opleiding is opgezet onder begeleiding van ervaren onderwijskundigen uit het hoger beroepsonderwijs, en afgestemd op de 
10 accreditatienormen van de HBO-raad voor hoger-beroepsonderwijs. 

 De opleiding gaat uit van probleemgestuurd onderwijs. U leert op manieren die het beste aansluiten bij uw beroepspraktijk, 
interesses en ambities. Uw cursusmentor en het brede team van expertcoaches begeleiden u daar intensief bij.  

 U wordt gestimuleerd en geholpen uw creativiteit aan te boren en ontwikkelen, u leert bestaande patronen te doorbreken om 
ze te verbeteren, en betrokkenen daartoe te motiveren.  

 Het aantal plenaire cursusdagen is daardoor beperkt tot 12. Daarnaast werkt u zelfstandig en in wisselende groepjes aan bij u w 
praktijk passende individuele en groepsopdrachten.  

 U ontwikkelt niet alleen de vereiste vakkennis en vaardigheden, maar ook persoonlijke competenties die de professionele 
fondsenwerver onderscheiden. 

 Desgewenst kan men de keuzemogelijkheden benutten om ti jdens de opleiding te werken aan een wervings-, project- of  
sponsorplan voor úw organisatie. 

 
Programma indeling:   
Vaste dagen 

Naast de 12 plenaire dagen, die verdeeld zijn over 12 maanden, bestudeert u zowel als individu a ls in een groep een viertal 
onderwerpen die aansluiten bij uw werksituatie. Hierbij komen de vier hoofdthema's van het vak fondsenweving aan de 

orde, te weten vermogensfondsen, particuliere donateurswerving, sponsoring en strategisch beleid.   

 
Examen: 

Examenopdracht 

U formuleert een s trategisch meerjarenplan en werkt dit uit in een scriptie. Deze zogenoemde 'eindproeve van 

bekwaamheid' vormt samen met de uitgereikte materialen tijdens de vaste dagen; verslagen van de plenaire studie- en 

werkopdrachten en de vier andere (deel)proeven van bekwaamheid uw persoonlijke portfolio dat aan het eind van de 

opleiding door een examencommissie wordt beoordeeld. Samen met de mondelinge verdediging van uw scriptie vormt dit 

het eindexamen van de post HBO opleiding.  
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Diploma: 
De opleiding leidt op tot de eindtermen zoals geformuleerd in het Beroepsniveauprofiel B (Post-HBO) van het Nederlands 

Genootschap voor Fondsenwervers. 

 
 
 
Onderwijsvormen:
Projectmatig leren  
Projectmatig leren is één van de belangrijkste didactische werkvorm in het curriculum. Ti jdens het projectmatig leren 

komen alle samenstellende delen van competenties aan bod. Je krijgt theorie, je moet analyseren, reflecteren en 
ervaringskennis opbouwen. Projectmatig leren dwingt tot een systematische aanpak, de werkzaamheden moeten leiden tot 
een product, dat relevantie heeft voor de beroepspraktijk en voldoet aan cri teria vanuit die praktijk. Het leert de s tudent 

werken met en te voldoen aan kwaliteitseisen en het leert hem deze te ontwikkelen. Taakgericht samenwerken in een 
groep en de individuele reflectie op dat werkproces zijn onderdeel van het leerproces. Deze werkvorm biedt een kader aan 

de s tudent om geleidelijk zelfstandig te kunnen functioneren. Er i s sprake van een afnemende aansturing door de 
begeleidende docent . De papers die als eindproduct van deze didactische werkvorm tot s tand komen worden toegevoegd 
in uw portfolio. 

Toetsvormen 

Er wordt in de opleiding gestreefd naar het zo competentiegericht mogelijk toetsen. Daarnaast streeft de opleiding ernaar 

om efficiënt te toetsen en afwisselende toetsvormen aan te bieden. De toetsvormen die de opleiding gebruikt zi jn:  

 Projectopdrachten. Papers zijn het uiteindelijke antwoord  van de projectgroep op de projectopdracht en de 

verantwoording daarvan. Een presentatie maakt  deel uit van dit eindproduct.  

 Reflectieopdrachten. Het gaat hier om reflectie- en leerverslagen waarin de studenten demonstreren te kunnen 

reflecteren op het eigen handelen en op specifieke leer- en oplossingsstrategieën. Via verslagen worden handelen 

en gemaakte keuzes gelegitimeerd. Daarnaast maakt de student regelmatig leer- en werkplannen met eigen 

leerdoelen en eigen activiteitenplannen om de leerdoelen te behalen.  

 Kennistoetsen, waarin studenten op de voor het beroep benodigde begrippen en theorieën worden getoetst.

Kosten 
De kosten voor deze opleiding zijn € 5875,00, inclusief boeken, overige materiaal/literatuur en catering. 

 

Locatie 
De locatie is in het station Arkel en is goed bereikbaar met OV en er is voldoende gratis parkeergelegenheid.  
Adres: Stationsweg 29, 4241 XH Arkel. 
 
 

Wilt u zich inschrijven? 
De actuele cursusdata en het inschrijfformulier vindt u op onze website: www.3f-academy.nl  

 
 


