
Prettige  
Collega’s 

…………...een cursus voor                

volwassenen met een (licht)  

verstandelijke beperking die 

(weer) aan het werk willen…… 

 

online inschrijven? 
 

www.accentavondschool.nl 
 

 

 

 

“Nu ik deze cursus heb gedaan 

heb ik een certificaat. Ik heb 

geleerd om op tijd te komen en 

goedemorgen te zeggen. Ik 

weet dat ik er fris moet uitzien. 

Ik kan op tijd hulp inroepen: 

vroeger ging ik veel te lang 

door met tobben! “ 

 

…..een samenwerkingsverband  met een 

ontwikkelaar van leermethodes speciaal 

afgestemd op de doelgroep  …..………... 

Mo t i va t i e  e n  ze l f ve r t r ouw e n   
 

Van de website:  

Het is voor mensen met een verstandelijke be-

perking niet eenvoudig om zich staande te hou-

den in een werkomgeving. Elementaire werkne-

mersvaardigheden ontbreken. Daardoor lopen 

ze vaak tegen problemen aan. Als deze zich 

steeds verder opstapelen ontstaan gevoelens 

van onbegrip, machteloosheid en moedeloos-

heid. Uiteindelijk vormt dit niet alleen een pro-

bleem voor deze mensen zelf, maar ook voor 

werkgevers. Mochten ze er al toe overgaan om 

een cliënt aan te nemen, dan leidt het vaak na 

een bepaalde periode tot ontslag. 

Deze cursus draait reeds jaren met aantoon-

baar succes. 



VO OR  WI E?  
Volwassenen die graag een baantje willen of 
 die hun baan- tje willen hou-

den 
 
 
 
 
 
 
 

 
W AAR OM ?  

Iedereen heeft recht  op goed onderwijs. 
Met deze basisvaardigheden maak je  

veel meer kans op werk 
 
 

WANNEER?  
donderdagavond 

van 19:00 – 21:00 uur 
Gedurende 15 cursusweken 

1e lesavond:  donderdag 11 januari 
 
 

WAAR?  

Accent Avondschool Zuid, Talingstraat 170            
Rotterdam (Charlois) 

KOSTEN?  

Lesmateriaal gratis 
 Cursuskosten € 40,00 voor alles 

  
IN SC H R IJ VEN  OF  VR AG E N ?  

Bel of mail Jos Allewijn 
directeur Accent Avondschool 

06-53176742 
info.zuid@accentavondschool.nl 

 
K i j k  o o k  o p :      

www.accentavondschool.nl 

WAT L E E R T U  
I N  D E  6  M O DU L E S   

VAN  D E Z E  C U R S U S ?  
 

 
 
 
 
 

 

 

‘Hoe kom ik op anderen over’  

‘Werken aan zelfvertrouwen’  

‘Inzet tonen’  

‘Omgaan met regels’  

‘Reflectie op het werk’  

‘Collega’s onder elkaar’  

mailto:info.zuid@accentavondschool.nl
http://www.accentavondschool.nl

