
 

FAQ             Groei-jaar 
 
 
1. Ik heb geen bevestiging gekregen, is mijn aanmelding wel goed gegaan. 
Check je ongewenste e-mail, spam box en voor mensen met een Gmail account de map ‘Alle Email’. Als je de 
bevestiging daar niet aantreft stuur dan een mailtje naar groei-jaar@royalmission.nl met de vraag of je aanmelding 
goed is doorgekomen.  
 
2. Kan ik in meerdere termijnen betalen? 
Je kunt in twee termijnen betalen. Mocht je meer termijnen nodig hebben, mail dan naar dieteke@royalmission.nl om 
de mogelijkheden te bespreken.  
 
3. De meeste boeken heb ik al, kan ik ook 1 of twee boeken afnemen? 
Bij inschrijving kun je kiezen uit wel of geen boekenpakket. Als je al boeken in bezit hebt kun je ook losse boeken via 
onze webshop bestellen. Maar let op; al vanaf twee boeken is het voordeliger om het boekenpakket aan te schaffen.  
 
4. Hoeveel tijd moet ik voor het Groei-jaar reserveren? 
Dat verschilt heel erg per persoon, maar gemiddeld kun je op zo’n 2,5 uur per week rekenen. In deze tijd bekijk je 

lesmateriaal, lees je boeken, ontmoet je je leerteam (digitaal en/of fysiek) en breng je de geleerde lessen in praktijk.  

 

5. Ben ik verplicht aan een leerteam deel te nemen? 
Ja. Wij geloven dat het onderling bespreken / delen een essentieel onderdeel is van je leerproces. Het is digitale 

leerteam is daarom een verplicht onderdeel van het Groei-jaar. Elkaar fysiek ontmoeten mag, maar dat laten we vrij.  

 

6. Is er interactie mogelijk met de docent(en)? 
Er zijn drie live momenten waar je de docenten kunt ontmoeten. Tussentijdse vragen kunnen gemaild worden naar 

groei-jaar@royalmission.nl.  

 
7. Ik heb al veel groeicursussen gevolgd. Is het onderwijs van het Groei-jaar hetzelfde? 
Zowel de inhoud als de vorm van het Groei-jaar is anders dan de huidige Groeicursussen.  Maar wat we vooral 

belangrijk vinden is dat je tijdens het Groei-jaar niet zozeer kennis tot je neemt, maar de geleerde lessen in praktijk 

brengt. Dat is de kracht van discipelschap! 

 

8. Kunnen kinderen ook meedoen aan het Groei-jaar? 
Het onderwijs is ontwikkeld voor volwassenen. Het zal per kind verschillen vanaf welke leeftijd er meegedaan kan 

worden. Onze inschatting is minimaal 16 jaar. Voor jongeren van ca. 18-25 jaar is er ook een fulltime school. Zie 

https://royalmissionschool.nl/ voor meer informatie hierover.  

 

9. Kunnen kerken collectief meedoen? 
Ja, kerken kunnen collectief meedoen. Bij interesse hiervoor kan contact opgenomen worden met Robbie van Veen via 

robbie@royalmission.nl. Hij informeert jullie graag persoonlijk over de mogelijkheden.  

 

10. Kan ik me met een groep tegelijk opgeven?  
Groepen (vrienden , huiskring e.d.) die graag samen in een leerteam willen moeten zich individueel aanmelden. 

Vermeld bij aanmelden de samenstelling van je leerteam zodat wij je in de juiste groep kunnen indelen.  Een leerteam 

bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 studenten. Let op: je kunt je alleen met een compleet leerteam opgeven. Aan 

individuele verzoeken kunnen we, gezien de hoeveelheid studenten, helaas niet voldoen. Echtparen                        

worden automatisch in hetzelfde leerteam ingedeeld.     
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