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WORD 
WIJZER
VOOR MENSEN MET EEN (LICHT) 
VERSTANDELIJKE BEPERKING

Kies de cursus 
die bij jou past!



KIES EEN 
CURSUS

GEZOND 
KOKEN
Kook gezond 
en lekker.

SPORT EN BEWEGEN
Kombi-Fit en zaalsporten.

CREATER
Maak een theaterstuk.

Wat wil jij graag leren? 
Zo doe je mee:

Schrijf je in op de website www.accentavondschool.nl 
Of mail naar: jos.allewijn@accentavondschool.nl of
gerben.lems@accentavondschool.nl 

BHV / EHBO
Veilig op je 
werk en thuis.



ENGELS
Engels leren spreken
en verstaan.

MEDIAWIJS
Veilig internetten en social media.

PRETTIGE COLLEGA’S
Happy op je werk.

CREATIEF
Met QWAZT en textiel.

GELDREKENEN EN 
BUDGETTEREN
Goed omgaan met geldzaken met 
het lesprogramma “Schatbewaarder”

NEDERLANDS 
EN NT2
Beter spreken, 
lezen en schrijven.

Hello!



DJEMBÉ
Muziek maken met 
Afrikaanse trommels.

THEORIE BROMFIETS
Theorie training voor het rijbewijs.

DIGITALE FOTOGRAFIE
Alles over je camera en computer.

VCA
Start Werk, Blijf Veilig.

ZINGEN IN 
EEN KOOR
Iedereen kan 
leren zingen!

REKENEN
Praktisch 
rekenen.
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CONTACT
LOCATIE CENTRUM
Vijverhofstraat 97
3032 SH Rotterdam

Gerben Lems (directeur)
06 - 28 22 71 64
gerben.lems@
accentavondschool.nl

LOCATIE ZUID
Pythagorasweg 80
3076 AJ Rotterdam

Jos Allewijn (directeur)
06 - 53 17 67 42
jos.allewijn@
accentavondschool.nl

MEER 
INFORMATIE
Op Accent Avondonderwijs 
gaat het om praktisch leren:

Hoe kom ik uit met mijn geld?
Hoe kook en leef ik gezond?
Wat doe ik bij problemen op mijn werk?
Hoe werk ik veilig met computers en internet?
Hoe kan ik beter lezen en schrijven?

Kleine lesgroepen met veel persoonlijke aandacht. 
Lestijden van 19.00 tot 21.00 uur.

Kijk op de website voor een compleet overzicht  
van cursussen, rooster en kosten. Je kunt je ook 
online aanmelden.
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WAT IS ACCENT 
AVONDONDERWIJS?
Op meerdere plaatsen in 
Rotterdam en omstreken 
geeft de Avondschool 
cursussen aan mensen met 
een (licht) verstandelijke 
beperking, leerachterstand 
of laaggeletterdheid. Zij 
leren praktische en sociale 
vaardigheden die hen helpen 
om actiever deel te nemen 
aan de maatschappij.


