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Leergang Sturen op mentale kracht             
 
Welkom 
Welkom bij Fylgja Advies in Zutphen. Wat fijn dat je onze leergang gaat volgen. 
In deze informatiebrief vind je alle informatie die je nodig hebt om aan de leergang deel te kunnen nemen. We 
proberen met deze informatie antwoord te geven op al je vragen en je te informeren over wat je mag 
verwachten. Wellicht zijn we toch niet volledig en mis je het antwoord op een specifieke vraag. Voel je vrij om in 
dat geval je vraag aan ons te stellen.  
 
De leergang bestaat uit 8 fysieke opleidingsdagen in Zutphen en uit een online aanbod van informatie en 
uitdagende leeropdrachten.  
 

Bereikbaarheid 
De fysieke dagen vinden plaats op de Zaadmarkt 84a in Zutphen. Deze locatie is midden in het historische 
centrum van Zutphen.  
 

 Onze locatie is op 8 minuten loopafstand van het NS Station.  

 
Kom je met de auto dan is de Houtwal (achter het politiebureau) een goede locatie om je auto te 
parkeren. Van hieraf is het ook ongeveer 8 minuten lopen.  

 
Kom je met de fiets? Parkeer deze dan gerust voor de deur. 

 

Communicatie 
Fylgja-Advies is altijd en op verschillende manieren bereikbaar.  
 

 Bezoek ons op de Zaadmarkt 84a- 7201 KM- Zutphen 

  

 
Mail ons, info@fylgja-advies.nl 

 
Directe contact met Marjolijn Donkers, eigenaar Fylgia Advies en kerndocent van de opleiding? Bel  
rechtstreeks op 06 – 233 22 912 

 
Bel ons op 0575 – 847 105 

 
www.fylgja-advies.nl 

 
Huisregels 
De leergang vindt plaats in een monumentaal pand waarin ook andere organisaties gehuisvest zijn. Toegang tot 
het pand verkrijg je met een code bij de deur. Deze code ontvangt iedere bezoeker na aanmelding.  
We zijn zeer zorgvuldig met het creëren van een fijne veilige plek voor iedere bezoeker in het pand en storen 
elkaar daarom niet. 
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Opleidingsdagen en tijden voor de leergang worden vermeld op onze website 
 
 
Iedere dag starten we om 9:30 uur en sluiten we af om 16:30 uur.  
 
Studiebelasting 
De studiebelasting bedraagt 56 contacturen, en ongeveer 16 uur voor zelfstudie totaal/ per week?. Dit is exclusief 
intervisie en samenwerkingsafspraken met studiegenoten en facultatieve literatuurstudie.  
 
Afmelden 
Er wordt van jou verwacht dat jij bij alle dagen aanwezig bent. Er wordt op jou gerekend en je bent ook van groot 
belang voor de groep. Kun je onverhoopt door ziekte of andere urgente belemmeringen niet aanwezig zijn? Meld 
je dan zo snel mogelijk af door rechtstreeks te bellen met de kerndocent, Marjolijn Donkers 06-233 22 912. 
 
Studiematerialen 
Voor deze leergang hoeft geen verplichte literatuur te worden aangeschaft.. Er wordt tijdens de opleidingsdagen 
verwezen naar literatuur voor verdieping van de kennis welke vrijwillig kan worden aangeschaft c.q. gelezen.  
Fylgia Advies levert de benodigde  materialen voor de leergang aan je aan voor aanvang van de opleiding. .  
 
Restitutie 
Het is niet mogelijk om restitutie te ontvangen wanneer je (onverhoopt) een opleidingsdag gemist hebt. Ook 
wanneer de leergang door jou  eerder wordt beëindigd is restitutie niet mogelijk.  
 
Niveau van de leergang 
Het opleidingsniveau van de leergang is vergelijkbaar met een post hbo-opleiding. We adviseren dan ook deel te 
nemen wanneer je in het verleden minimaal een hbo-opleiding hebt gevolgd.  
 

Eigenaarschap  
Een leergang houdt in dat jij als deelnemer jezelf vooral uitdaagt om te leren. Iedere deelnemer zal de regisseur 
zijn van zijn eigen leeropbrengst. Ben jij wat afwachtend en beschouwend en zoek jij naar nieuwe kennis? Dan 
zal de leergang jou iets anders brengen dan wanneer je actief betrokken bent, de opdrachten uitvoert en jezelf 
durft uit te dagen om eens iets anders te doen dan je gewend was. We nodigen jou graag uit om te 
experimenteren en zullen je hiervoor uitdagende opdrachten geven en zorgen voor een veilig klimaat.  
 
Peer learning 
Dit gaat niet over peren maar over commitment aan elkaar. Om optimaal tot leren te komen is het helpend om 
elkaar te betrekken, te motiveren, aan te moedigen en soms ook lastige vragen te stellen. De leergang biedt tijd 
en opdrachten die je uitnodigen om de samenwerking aan te gaan met elkaar. Door van en met elkaar te leren 
komen zaken in nieuwe perspectieven te staan en niet te vergeten, samen valt er ook veel lol te beleven. 
 
Lunch en andere versnaperingen 
Tijdens de opleidingsdagen in Zutphen wordt er een gezonde vegetarische lunch aangeboden. Ook is er 
onbeperkt koffie, thee en fruit beschikbaar. Mocht je om medische redenen dieetbeperkingen hebben dan horen 
we dat graag tijdig zodat hier rekening mee gehouden wordt.  
 
Extra begeleiding 
Mocht je tijdens de leergang belemmeringen tegenkomen die jouw ontwikkeling in de weg staan bieden we waar 
nodig extra begeleiding. Naast de korte adviesgesprekjes zijn er, wanneer nodig, twee begeleidingsgesprekken 
mogelijk. Wanneer dit onvoldoende blijkt, is er de mogelijkheid om naast de leergang extra en meer diepgaande 
coachende begeleidingsgesprekken af te nemen. Neem in dit geval contact op met de kerndocent om de 
mogelijkheden te onderzoeken.  
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Afsluiting 
De leergang wordt door iedere deelnemer afgesloten met een eindproduct waarmee de eigen ontwikkeling 
wordt weergegeven. Iedere deelnemer ontvangt na afloop een certificaat bewijs van deelname. Er is geen sprake 
van een kwalificatie of mogelijkheid voor het behalen van studiepunten (zoals ECTS). 
 
Kwaliteit en evaluatie 
Iedere deelnemer wordt gevraagd om na afloop van een opleidingsdag feedback en wensen schriftelijk achter te 
laten. Deze gegevens worden waar mogelijk direct verwerkt en/of er wordt op geanticipeerd. Na afloop van de 
leergang is er een evaluatieformulier dat door de deelnemer wordt ingevuld. De verzamelde gegevens dienen 
voor de bijstelling en continue kwaliteitsverbetering van de leergang. Het geven van feedback is altijd vrijwillig, 
het ontvangen van feedback is voor onze organisatie altijd zeer gewenst.  
 
Docenten 
De leergang heeft 1 kerndocent, Marjolijn Donkers. Zij heeft de regie over het totale opleidingstraject. Naast 
haar worden er op verschillende momenten gastdocenten ingezet die op een bepaald thema expert zijn. Iedere 
gastdocent heeft ten minste een HBO(+) opleiding en meer dan 10 jaar werkervaring op het gebied van 
persoonlijke ontwikkeling, onderwijs en/of leiderschap.  
 
Privacyreglement 
Voor de inhoud van het privacyreglement van Fylgja-Advies verwijzen we je door naar de website www.fylgja-
advies.nl.  
 
Klachtenreglement 
Voor de inhoud van het klachtenreglement van Fylgja-Advies verwijzen we je door naar de algemene 
voorwaarden op de website www.fylgja-advies.nl.  
 
Tot slot wensen we jou een heel mooi, vrolijk en fijn leertraject.  
Namens Fylgja Advies,  
 
Marjolijn Donkers 


