Cursusgids voor cliënten

Cursusgids van
In dit overzicht staan cursussen voor cliënten van Gors.
Met deze cursussen willen we je ondersteunen om de kwaliteit
van jouw leven te verbeteren.
Om nog zelfstandiger te worden.
Om beter voor jezelf op te komen.
Om je eigen keuzes te maken.
Om te zorgen dat je nog meer mee kunt doen
in de maatschappij.
Wil je meedoen met een cursus?
Vul het aanmeldformulier in op http://www.gors.nl
onder Leren/Voor cliënten.
Maar een aanmeldformulier vind je ook achterin deze gids.
Voor een cursus start krijg je een uitnodiging.
Je volgt de cursus in een groep van 6 tot 8 mensen.
De cursus is op je werk, het activiteitencentrum of in je woning.
En soms op een andere centrale plaats bij jou in de buurt.
De cursus bestaat meestal uit 8 lessen.
Je krijgt een cursus map.
Na de cursus krijg je een diploma.
Heb je nog vragen?
Of staat de cursus die jij zoekt er niet bij?
Bel, schrijf of mail ons!
Ook als je niet bij Gors woont of werkt,
kun je mee doen met onze cursussen.
Je moet dan wel een eigen bijdrage betalen.

Voor begeleiding:
We denken ook graag mee op een locatie.
Wat willen de cliënten leren?
Welke vaardigheden willen zij verder ontwikkelen?
De cursus wordt dan in samenwerking met de locatie opgezet.
Verder lenen we educatief materiaal uit.
Materiaal dat je kunt gebruiken om met een
groep of een cliënt in gesprek te gaan.
Of materiaal waarmee je vaardigheden kunt
oefenen. Je kunt materiaal ook uitproberen,
voordat je het zelf koopt.
Achterin de gids staat een overzicht van het materiaal.
Er zijn geen kosten voor het lenen, behalve uiteraard bij
kwijtraken of beschadiging.
In overleg zijn de cursussen ook mogelijk voor andere
organisaties. Neem gerust contact op met onze afdeling.
Tot ziens bij Leren voor cliënten!
Leny Seinen
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Barbara Meulman
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André Nijssen
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Hygiënisch werken

Voor wie is deze cursus?
Voor iedereen die in de horeca werkt.
Voor iedereen die met voedsel werkt.
Voor iedereen die graag schoon werkt.

Wat leer je?
Je leert wat hygiëne is.
Je leert waarom het belangrijk is om hygiënisch te werken.
Je leert over de regels van de warenwet.

Wat ga je doen?
Praten over de regels om alles schoon te
houden.
Praten over persoonlijke hygiëne.
Praten over schoon werken.
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Kassa training

Voor wie is deze cursus?
Voor iedereen die achter de kassa werkt.
Voor iedereen die achter de kassa wil gaan werken.
Voor iedereen die eenvoudig kan rekenen.
Wat leer je?
Je gaat kijken wat je al weet over geld.
Je leert geld teruggeven en met geld rekenen.

Wat ga je doen?
Oefenen met geld rekenen en teruggeven.
Oefenen met de kassa van je werk.
Oefenen met klanten helpen.
Oefenen met werkbladen en verschillende
spellen.

Praktische informatie
Je oefent met de kassa van je werk bij Gors.
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Klanten helpen

Voor wie is deze cursus?
Voor iedereen die klanten helpt.
Voor iedereen die klanten wil gaan helpen.

Wat leer je?
Je leert wat klantvriendelijkheid is.
Je leert waarom klanten belangrijk zijn.
Je leert klanten op een goede manier te helpen.

Wat ga je doen?
Praten over hoe je er verzorgd uitziet.
Praten over een schone winkel.
Oefenen in een rollenspel met klanten.
Leren over samenwerken in een team.
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Leren van kritiek

Voor wie is deze cursus?
Voor iedereen die het moeilijk vindt om kritiek te krijgen.
Voor iedereen die wil leren om op een goede manier
kritiek te geven.

Wat leer je?
Je leert over je werkhouding.
Je leert over je emoties.
Je leert kritiek te geven.
Je leert kritiek te krijgen.

Wat ga je doen?
Filmpjes bekijken over kritiek.
Opdrachten maken over kritiek.
Oefenen met kritiek geven en kritiek krijgen.
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Rechten van cliënten

Voor wie is deze cursus?
Voor iedereen die wil weten wat zijn of haar rechten zijn.
Voor iedereen die voor zijn of haar rechten op wil komen.
Wat leer je?
Je leert wat rechten zijn.
Je leert over de belangrijkste rechten van cliënten.
Bijvoorbeeld het recht op informatie, op goede zorg en op
privacy.

Wat ga je doen ?
Praten over wat je zelf kunt doen om voor je
rechten op te komen.
Bekijken wie je daarbij kan helpen.
Praten over rechten en plichten.
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Samenwerken
Voor wie is deze cursus?
Voor iedereen die werkt in een team.
Voor iedereen die op een goede manier wil samenwerken.

Wat leer je?
Je leert waarom je samenwerkt.
Je leert luisteren en je eigen mening geven.
Je leert nee zeggen.

Wat ga je doen?
Leren over complimenten en kritiek.
Leren wat je moet doen bij ruzie.
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Veiligheid en ontruiming
Voor wie is deze cursus?
Voor mensen die willen leren hoe je voor je veiligheid kunt
zorgen thuis of op je werk.
Voor mensen die willen weten wat je kunt doen als er gevaar is.

Wat leer je?
Je leert over gevaar en veiligheid.
Je leert over stroom, brand en gevaarlijke
stoffen.
Je leert over hulpmiddelen bij gevaar.

Wat ga je doen?
Een vragenspel doen over veiligheid en gevaar.
Praten over wat je moet doen als het alarm gaat.
Oefenen met een ontruiming.

Praktische informatie
Het zijn 2 bijeenkomsten op jouw locatie.
De ontruiming doen we samen met BHV-ers van jouw locatie.
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Vergaderen en
medezeggenschap
Voor wie is deze cursus?
Voor alle leden van een (nieuwe) cliëntenraad.

Wat leer je?
Je leert wat een cliëntenraad doet.
Je leert over de rechten van een cliëntenraad.
Je leert goed vergaderen.
Je leert welke taken er zijn.

Wat ga je doen?
Oefenen met je mening geven.
Oefenen met luisteren naar elkaar.
Een rollenspel spelen over advies geven.
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Verhuizen met je werk
Voor wie is deze cursus?
Voor iedereen die gaat verhuizen met het werk.

Wat leer je?
Je leert over wat er gaat gebeuren.
Over hoe je nieuwe werkplek eruit zal ziet.
En over wie er gaan werken.

Wat ga je doen?
Denken over vragen als:
Wat moet je allemaal doen als je gaat verhuizen?
Hoe wil je afscheid nemen?
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Werken in de horeca

Voor wie is deze cursus?
Voor iedereen die in de horeca werkt.
Voor iedereen die in de horeca wil gaan werken.

Wat leer je?
Je leert hoe je moet serveren.
Of je leert hoe je broodjes klaarmaakt.
Je leert hoe je moet werken in de keuken
of in de bediening.

Wat ga je doen?
Oefenen met alle dranken.
Oefenen met de broodjes van de
menukaart.
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Kasboekcursus
Voor wie is deze cursus?
Voor mensen die beter met hun geld willen leren omgaan.
Voor mensen die willen leren een kasboek te gebruiken.
Wat leer je?
Je leert hoe je rond kunt komen met je geld.
Je leert je administratie netjes houden.
Je leert wat je inkomsten en je uitgaven zijn.
Je leert hoe je kunt sparen.
Wat ga je doen?
Oefenen met het invullen van een kasboek.
Sommen maken over inkomsten, uitgaven en sparen.
Een spaarplan maken.
Praktische informatie
Deze cursus duurt 6 lessen.
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Verhuizen
Voor wie is deze cursus?
Voor iedereen die gaat verhuizen naar een ander huis.
Wat leer je?
Je leert over wat er gaat gebeuren.
Over hoe je nieuwe huis eruit ziet.
En over wie er gaan wonen en werken.

Wat ga je doen ?
Nadenken over vragen als:
Wat moet je allemaal doen als je gaat
verhuizen?
Hoe wil je afscheid nemen?
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Wonen met elkaar
Voor wie is deze cursus?
Voor iedereen die samen met anderen in een huis woont.

Wat leer je?
Je leert na te denken over wat je wilt.
Je leert je eigen mening te zeggen.
Je leert te luisteren naar je huisgenoten.
Je leert afspraken te maken.

Wat ga je doen ?
Nadenken over wat jij belangrijk vindt.
Nadenken over wat de anderen hier
van vinden.
Oefenen met je mening geven.
Oefenen met kritiek krijgen of kritiek
geven.
Oefenen met complimenten geven.
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Engels I

Basic English
(Beginnend Engels)
For whom is this course? (Voor wie is deze cursus?)
Voor mensen die nog nooit Engels hebben geleerd.
En voor iedereen die vroeger Engels heeft geleerd
en het weer eens wil oefenen.
What do you learn? (Wat leer je?)
Engelse woorden en zinnen.
Getallen / tellen in het Engels.
Eenvoudige gesprekjes in het Engels.
What are you going to do? (Wat ga je doen?)
Praten met elkaar.

Luisteren naar muziek.
Opdrachten maken.
Kijken naar Engelse filmpjes.

Practical information (Praktische informatie)
Deze cursus duurt 10 lessen.
Als je deze cursus hebt gevolgd, is er ook een vervolgcursus.
Daarin gaan we vooral gesprekjes voeren in het Engels.
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Computercursus /
Laptopcursus
Voor wie is deze cursus?
Voor iedereen die wil weten hoe een computer of laptop werkt.
En voor iedereen die zelf al een computer of laptop heeft en er
meer over wil leren.

Wat leer je?
Wat een computer is en wat je ermee kunt.
Werken met de muis.
Tekenen in Paint.
Briefjes typen met Word.
Mails versturen.
En nog veel meer.

Wat ga je doen?
Zelf van alles proberen met de computer of laptop.
Je hoeft zelf geen computer of laptop te hebben om mee te
doen! Je kunt er in de cursus een van ons gebruiken, maar die
krijg je niet mee naar huis.
Praktische informatie
Deze cursus duurt 6 tot 8 lessen.
Als je deze cursus hebt gevolgd, is er ook een vervolgcursus.
Daarin kun je nog meer leren over de computer en het internet.

15

Lezen en schrijven (Taalcafé)
Voor wie is het Taalcafé ?
Voor iedereen die graag leest en schrijft.
Voor iedereen die het leuk vindt om hier mee
te oefenen.
Voor iedereen die eenvoudig kan lezen en
schrijven.
Wat leer je ?
We praten over wat je graag leest.
Bijvoorbeeld een stripboek, reclamefolders, de tv gids of de
krant.
We praten over wat je schrijft.
En we praten over wat je nog wilt leren lezen en
schrijven.
Zodat je goed kunt meedoen in de maatschappij.
Wat ga je doen ?
We gaan samen eenvoudige teksten lezen.
We gaan oefenen met schrijven.
Je laat elkaar zien wat je thuis graag leest.
Praktische informatie
Sinds 2017 werken we samen met de Stichting
Lezen & schrijven en het Taalhuis.
Daardoor hebben we veel nieuw oefenmateriaal.
Per regio worden er ook Taalcafé’s georganiseerd.
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Veilig in het verkeer

Voor wie is deze cursus?
Voor iedereen die zelfstandig naar het werk wil.
Voor iedereen die veilig over straat wil gaan.
Voor iedereen die goed kan fietsen en een goede fiets heeft.
Wat leer je?
Je leert de belangrijkste verkeersregels.
Je leert wat verkeersborden betekenen.

Wat ga je doen?
De weg die je loopt of fietst met ons oefenen.
Samen met ons bekijken of je fiets veilig is.
Er worden foto’s van je gemaakt in het verkeer.
Deze foto’s komen in je map.
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Veilig Online

Voor wie is deze cursus?
Voor iedereen die gebruik maakt van het internet.
Voor iedereen die social media gebruikt.
Voor iedereen die de gevaren wil weten.
Voor iedereen die plezier van het internet wil ontdekken.

Wat leer je?
Je leert waar je op moet letten op het internet.
Je leert hoe je veilig met social media kunt omgaan.
Je leert welke hulp er is als er toch iets mis gaat.

Wat ga je doen?
Je gaat kijken naar je eigen social media.
Je bespreekt welke instellingen het beste zijn.
Je bekijkt filmpjes over verschillende gevaren.
Je praat over gevaren en hoe je ze kunt voorkomen.

18

Versterk je netwerk
Voor wie is deze cursus?
Voor iedereen die zijn sociale netwerk wil uitbreiden.
Voor iedereen die zijn bestaande contacten wil verstevigen.

Wat leer je?
Je leert wat een sociaal netwerk is.
Je leert waarom een sociaal netwerk belangrijk is.
Je leert hoe je met je netwerk kunt omgaan.

Wat ga je doen?
Bekijken hoe jouw netwerk eruit ziet.
Nadenken over welke mensen voor jou belangrijk
zijn.
Werken aan een groter netwerk.
Je krijgt van ons en van elkaar tips hoe je dit kunt doen.
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Werken met de iPad
Voor wie is deze cursus?
Voor iedereen die wil weten hoe een
iPad werkt.
Voor iedereen die zelf al een iPad heeft en er meer over wil
leren.
Als je een andere tablet hebt, moet je dat doorgeven bij je
aanmelding. De verschillen met de iPad zijn erg groot.
Maar we geven ook cursussen voor andere tablets (Android).
Wat leer je?
Je leert wat jij kunt doen met een iPad.
Wat ga je doen?
Heel veel oefenen met de iPad.
Bijvoorbeeld fotograferen en filmen.
Berichten te sturen.
Je agenda of adressenlijst bijhouden.
Spelletjes, films of boeken op zoeken.
Skypen of FaceTime gebruiken.
En nog meer…

Praktische informatie
Deze cursus duurt 6 lessen.
Als je deze cursus hebt gevolgd, is er ook een vervolgcursus.
Daarin kun je nog meer leren over de iPad en internet.
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Kom op voor jezelf
(weerbaarheid)

Voor wie is deze cursus?
Voor iedereen die meer zelfvertrouwen wil.
Voor iedereen die wil leren op te komen voor zichzelf.

Wat leer je?
Je leert om jezelf te laten zien.
Je leert over houding en uitstraling.
Je leert om nee te zeggen.

Wat ga je doen?
Leren om stevig in je schoenen te staan.
Ervaren hoe sterk je bent.
Leren om trots op jezelf te zijn.
Oefenen met zelfverdediging.
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Lekker in je vel
(positief denken)
Voor wie is deze cursus?
Voor mensen die beter in hun vel willen zitten.
Voor mensen die negatief denken en vaak piekeren.
De cursus is geen therapie.
Je leert wel nieuwe vaardigheden aan.

Wat leer je?
Je leert positiever te denken.
Je krijgt tips hoe je minder somber wordt.
Je leert meer zelfvertrouwen te krijgen.

Wat ga je doen?
Oefenen hoe je minder kunt piekeren.
Oefenen met beter ontspannen.
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Motivatietraining
Bekijk ’t nuchter!
Voor wie is deze cursus?
Gebruik jij af en toe alcohol en/of drugs?
En maak jij je hier weleens zorgen over?
Of zijn mensen om je heen bezorgd over jouw gebruik?
Dan is deze training misschien wel iets voor jou.
Wat leer je?
Je leert welke gewoontes je hebt op het
gebied van alcohol en/of drugs.
Je leert over de voordelen en de nadelen
van alcohol en/of drugsgebruik.
Je leert wat je tegen komt als je minder
gebruikt en hoe je dat oplost.

Wat ga je doen?
In 6 bijeenkomsten van 1 uur praat je met elkaar
over alcohol en drugsgebruik.
Je denkt na over je gedrag en maakt je eigen keuzes.
Je mag iemand uitkiezen die je ondersteunt tijdens de training.
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Ouder worden
Voor wie is deze cursus?
Voor iedereen die meer wil weten over de veranderingen
als je ouder wordt.
Voor iedereen die te maken heeft met veranderingen
omdat hij al ouder is.

Wat leer je?
Je leert hoe je zo lang mogelijk fit blijft.
Je leert wat er kan veranderen als je ouder wordt.
Je leert dat ouder worden ook leuk is.

Wat ga je doen?
Je gaat praten, schrijven, knippen, plakken en film kijken over:
-de veranderingen als je ouder wordt
-je emoties
-je dagritme
-je activiteiten
-je contacten
-gezond eten
Je gaat bewegen.
Je gaat leren wat een levensboek is.
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Persoonlijke verzorging

Voor wie is deze cursus?
Voor iedereen die graag schoon en fris is.
Voor iedereen die graag wil leren hoe je jezelf goed verzorgt.

Wat leer je?
Je leert wat belangrijk is bij jezelf verzorgen.
Jezelf wassen en er verzorgd uitzien.

Wat ga je doen?
Praten over:
- Handen wassen
- Bacteriën
- Tanden poetsen
- Scheren (voor mannen)
- Jezelf verzorgen als je ongesteld bent (voor vrouwen)
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Voel je fit!

Voor wie is deze cursus?
Voor iedereen die fit wil zijn.
Voor iedereen die gezond wil blijven.
Wat leer je?
Je leert wat gezondheid is.
Je leert waarom gezonde voeding belangrijk is.
Je leert waarom bewegen goed voor je is.

Wat ga je doen?
Het Schijf van 5 spel spelen.
Een sportschool bezoeken.
Aan de slag met de tips die je krijgt over
bewegen en over gezond eten.
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Vriendschap en liefde

Voor wie is deze cursus?
Voor iedereen die vriendschap belangrijk vindt.
Voor iedereen die wil praten over verliefdheid.
Voor iedereen die meer wil weten van verkering en relaties.

Wat leer je?
Je leert over vriendschap.
Je leert over verkering.
Je leert over relaties.

Wat ga je doen?
Praten over vrienden maken en houden.
Praten over verliefd zijn en daten.
Praten over wat belangrijk is in een relatie.
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Uitleen van materialen Leren
De Time Timer

Kookboeken
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De stresswaaier Vol met tips tegen stress

Spiegel jezelf spel. Waar ben jij goed in?
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Talentenspel

Bekijk het maar. Training sociale vaardigheden
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Zoveel te zeggen. Praatkaarten over relaties, gezondheid, je huis, je belangen,
meedoen aan de samenleving en leren.

Je goed recht. Op een speelse manier in gesprek gaan over je rechten
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Tripspel. Een reis door de wereld van drank en drugs

Dobbelspel over verslaving
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Informatieboekjes over alcohol, hasj en wiet, xtc, cocaïne en speed

Kaarten met leuke foto’s en vragen om emoties te herkennen en bespreken.
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Lees mee met Anne en Niels!
In dit boekje lees je alles over de mooie en de gevaarlijke kanten van de liefde.

55 positieve gedachten die je kunnen helpen, ook in lastige situaties.
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Diversen …
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Cursussen die ook gegeven zijn
door Leren:

1.Afval scheiden

2.Computer op het werk

3.Engels en Duits voor je werk

4.Telefoon opnemen op je werk

5.Tillen op het werk

36

6. Do you speak English? (Engels II)

7.Klokkijken

8.Reizen met de ov-chipkaart

Voor meer informatie:
Bel of mail naar Leren
0113-273333 of leren@gors.nl
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Aanvraagformulier voor een cursus
Datum van de aanvraag

:

Naam (eigen naam of groep) :
Werk- of woonadres

:

Telefoonnummer

:

Leeftijd

:

Emailadres:

:

Wat willen jullie graag leren?/ welke cursus wil je volgen? Waarom wil je dit leren?

Is er nog iets waar we rekening mee moeten houden in de cursus?

Ik kan niet op de volgende dagen/dagdelen:
(Graag doorstrepen)

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Ochtend
Middag
Avond

Ochtend
Middag
Avond

Ochtend
Middag
Avond

Ochtend
Middag
Avond

Ochtend
Middag
XXXXX
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Naam
cursist

Cursist

Cursist

kan
Lezen?

kan
Schrijven?

Naam
Contactpersoon
Mailadres
Telefoon

Naam
Zorgregisseur
Mailadres
Telefoon

Stuur dit ingevulde formulier naar:
Gors Leren
Stationspark 24
4462 DZ Goes
Tel. 0113 273333
E-mail: leren@gors.nl
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