
 

 

Trainingen Wonen                                                                     Trainingen werken 
       Categorieën: 

Zelfzorg, 
gezondheid 

Huishoudelijke  
vaardigheden 

Dagelijkse 
vaardigheden 

Zelfstandig 
reizen 

Omgang met 
anderen 

Werkhouding Werk 
vaardigheden 

Trainingen: Trainingen: Trainingen: Trainingen: Trainingen: Trainingen: Trainingen: 

Gezonde 
voeding 
 
Kunst Academie 

Wasverzorging 
 
Schoonmaken 
eigen ruimte 

Rekenen en geld 
 
Lezen 
 
Schrijven 
 
Social Media 
 
IPad  
 
Klokkijken 
(analoog) 

Reizen met OV 
(theorie) 

Sociale 
Aardigheden  
Vertrouwen op 
jezelf 
Nee zeggen – 
grenzen 
Omgaan met 
elkaar 
Vriendschap 
Samenwerken 

Opstap naar 
werk 

Horeca 
 
Omgaan 
met 
gasten 
 
Hygiëne op het 
werk  

De trainingen worden in kleine groepjes aangeboden (3-5 personen). Training op de woning is bespreekbaar. Het aanbod kan steeds veranderen wanneer er 
leervragen binnen komen.                             
Wil je iets leren en staat de training er niet bij, neem dan toch contact op dan kijken wij wat we voor je kunnen doen.         
Voor vragen en informatie over trainingen neem contact op met de trainers Annemieke Kieboom of Margreet Verschoor               
Academie voor Zelfstandigheid – Witteland 5 – 3853 KD Ermelo – Tel. 06-82982694 – avzermelo@sheerenloo.nl                
Geopend op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.                
Voor alle andere vragen neem contact op met coördinator Arjan Smallenbroek – Tel. 06-20651284 - arjan.smallenbroek@sheerenloo.nl   

Volg ons ook op Facebook op Academie voor Zelfstandigheid Ermelo! 



 

 
De academie voor Zelfstandigheid 
 
Wil jij jouw zelfstandigheid vergroten op woon- en/of werkgebied? 
Dat kan bij de academie voor Zelfstandigheid (avZ) in Ermelo! Bij de academie voor Zelfstandigheid is leren leuk! 
  
Wat kan je bij ons leren? 
Op de voorkant van deze flyer is te lezen welke trainingen we kunnen geven. 
 
Kennismaken 
We maken kennis door middel van een kennismakingsgesprek. We willen weten wie je bent, wat je al kunt en wat jij nog wilt leren.  
 
Leren 
Je komt 1 keer per week een halve dag naar de avZ. 
Voor een aantal trainingen staat het aantal weken dat de training duurt al bijna vast, bij sommige trainingen gaan we net zolang door tot jij jouw leerdoelen 
gehaald hebt. 
Je krijgt een eigen werkmap die je zelf mag houden. 
De trainers zorgen voor een fijne leeromgeving en sluiten aan bij jouw niveau én leertempo! Hoe mooi is dat! 
Als je je opgeeft voor een training verwachten wij dat er wekelijks ongeveer een half uurtje vrijgemaakt wordt op je woning om jou te helpen bij je 
thuisopdrachten. Dit mag ook 2 keer 15 minuten per week zijn. Het belangrijkste is dat jij, óók in de thuis- óf werksituatie, oefent met de lesstof.            
Hierdoor kun je de lesstof beter onthouden!  

 
Certificaat 
Als je de training hebt afgerond krijg je een certificaat. 
Dit kan ook handig zijn als je op zoek bent naar (ander) werk of stageplek! 
 
Kosten  
De inschrijving aan de avZ kost eenmalig 25 euro. We vragen 14,95 euro per maand voor print- en materiaalkosten.  
 


