
 

 

 

Aan de managers en begeleiders van ons zorgnetwerk,  

Het doel van deze brief is om jullie cliënten te informeren en interesseren voor trainingen in 

persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling op Accent Avondschool. Wij bieden cursussen aan die de 

doelgroep van volwassenen met een (L-)VB steviger in de samenleving laat staan.  

Een aantal van jullie cliënten / onze cursisten komt reeds vol enthousiasme naar onze Avondscholen in 
Rotterdam Centrum, Zuid en Capelle aan den IJssel voor cursussen en een flinke dosis gezelligheid.  
De focus ligt op cursussen ter vergroting van zelfredzaamheid en basis-arbeidsvaardigheden.  
Onder begeleiding van professionele docenten en gemotiveerde vrijwilligers en stagiaires is er op 
dinsdag- en donderdagavond keuze uit:  gezond koken, sporten, creatief, Nederlands,  NT2, 
(geld)rekenen, Engels, mediawijs, basis-arbeidsvaardigheden, zelfredzaamheid, veiligheid op de 
werkvloer (VCA) en EHBO/BHV. 
   
Wat maakt Accent Avondschool zo speciaal?  

 Je leert er vaardigheden die je in het dagelijks leven nodig hebt op je werk en in de omgang met 

buren, collega’s, familie en vrienden  

 Jaarlijks twee themaprojecten, zoals ‘Hoe word ik een goede buur?’, Wat leer ik over 

brandveiligheid?, “Frisse Types”(hygiëne) om zelfstandiger stadsburgers te worden.  

 Het hele team op de Avondschool is gepassioneerd, kundig, ervaren en geduldig. Zij geven cursisten 

een veilige leeromgeving met een aanbod op maat. 

 Je leert op de Avondschool klasgenoten vanuit de hele regio kennen en je kunt vriendschappen 

sluiten.  

 Er zijn lessen op maandag-, dinsdag- en donderdagavond, zodat je genoeg keuze hebt. 

 De cursuskosten zijn heel laag: € 75,00 voor één avond of € 115,00 voor twee lesavonden per jaar. 

Naast de cursussen zijn er ook allerlei sociale activiteiten, zoals het Kerstfeest, Sinterklaasfeest en 

het Eindfeest met verschillende presentaties van verschillende groepen. . 

 Indien gewenst worden de cursisten vervoerd door Trevvel. 

Kennismaking met locatie, cursussen, teamleden en de doelgroep kan altijd gedurende het jaar.    
 

 

 

 

 

 
 

 
Met vriendelijke groet, namens het team 

Gerben Lems 
directeur Accent Avondonderwijs Centrum 
Vijverhofstraat 97   
3032SH  Rotterdam 
gerben.lems@accentavondschool.nl  
www.accentavondschool.nl  
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