
Winc Academy

Voorwaarden
Baan of geld terug-
garantie
Ons doel is om zo veel mogelijk studenten klaar te 
stomen voor een nieuwe stap binnen de arbeidsmarkt. 
Dit doen wij door ze tijdens onze opleidingen de 
essentiële vaardigheden bij te brengen die nodig zijn om 
na het afstuderen een baan te kunnen vinden. 

Nagenoeg al onze afgestudeerde studenten slagen erin 
om binnen een jaar een nieuwe uitdaging te vinden. 
Mocht dit onverhoopt toch niet lukken, dan heeft de 
student via onze baan of geld terug-garantie recht op 
een terugbetalingsbedrag.



Wat deden onze studenten 
voor de opleiding?

Omscholen naar een nieuw vakgebied 
kan best spannend zijn. Laat je hierdoor 
echter niet tegenhouden, want als jij dit 
echt wilt, dan gaat het jou lukken! 

Veel verschillende mensen waren je al 
voor. Van jong tot oud en van horeca 
medewerker tot redacteur. Allemaal 
lieten zij Winc Academy deel uitmaken 
van hun succesvolle omscholingstraject. 

Onze studenten bewijzen dat voor een 
succesvolle omscholing naar de IT, 
factoren zoals leeftijd en vooropleiding 
een veel minder belangrijke zijn dan 
bijvoorbeeld motivatie en discipline, i.c.m. 
een goed leertraject.

RedacteurKlantenservice 
medewerker

Horeca
medewerker

Financieel
adviseur

Eigenaar
Reisorganisatie

Student
Cultureel Erfgoed 



Front-end Developer Back-end Developer Software Tester

Data Analist IT Consultant Software Engineer

Informatiemanager Account Manager

Adviseur

Functies

Bedrijven

Wat doen onze studenten 
na de opleiding?

Via de opleidingen Full-stack 
Development, Back-end Development en 
Data Analytics met Python worden onze 
studenten gewilde kandidaten op de 
arbeidsmarkt.

Na het afronden van een opleiding kan je 
veel verschillende kanten op. Onze oud-
studenten werken momenteel voor 
verschillende bedrijven en hebben 
uiteenlopende functietitels. 

Ze werken nu bijvoorbeeld als als junior 
developer, it-consultant of junior data 
analist, bij zowel grote corporates als 
small businesses die een grote impact 
willen maken. 
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Baan of geld terug-garantie
De kleine lettertjes

Wij doen ons uiterste best om je te 
helpen bij het vinden van een baan en 
verwachten natuurlijk ook wat inzet van 
jou. Lees hiernaast de belangrijkste 
voorwaarden:

Je hebt een opleiding met baangarantie afgerond.

Je hebt aangetoond dat je HBO werk- en denkniveau hebt.

De opleidingskosten heb je zelf betaald. Ook heb je geen 
openstaande of toekomstige betalingen uitstaan bij Winc. De 
baangarantie is niet van toepassing op opleidingen die bekostigd 
zijn via derden.

Zonder enige beperkingen ben je beschikbaar voor werk in 
Nederland.

Je staat open voor relevante vacatures en accepteert baan 
aanbiedingen.

Winc Academy biedt studenten een baangarantie. Indien je na het 
voltooien van de opleiding na afloop van de zoekperiode geen baan 
hebt gevonden, dan heb je recht op het terugbetalingsbedrag. 
Daarbij gelden de onderstaande voorwaarden:



Je gaat goed voorbereid aan de slag met solliciteren.

Je doet alles wat redelijkerwijs verwacht mag worden om de 
kans op een baan te verhogen.

Je communiceert proactief met Winc Academy en signaleert 
tijdig indien hij/zij nog geen baan heeft

Ik weet het nog goed hoe snel het allemaal ging. 
Ik begon op 17 augustus en ik was op 30 
november klaar. Ik heb de opleiding dus binnen 
een jaar afgerond en op 6 januari had ik mijn 
contract al getekend. Dat ging erg hard!

Gregor van Waadenoijen Kernekamp
Oud student van Winc Academy

“
De volledige voorwaarden kan je vinden op onze website.

https://www.wincacademy.nl/opleidingsvoorwaarden
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