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Op cursus met KEI-JONG vzw is ...

bijleren
nieuwe mensen
Bijleren op een plezante manier.
Nieuwe dingen uitproberen.
Nieuwe mensen leren kennen.
Samen op stap gaan.
Zelf keuzes maken.

uitproberen

op stap gaan

toekomst
Zelfstandiger worden.
Nadenken over jezelf en de toekomst.

zelfstandiger
Soms actief, soms rustig.
keuzes
Soms binnen, soms buiten.
in groep
actief
Samenleven in groep.

Je kan mee op cursus ...
– Van 17 tot en met 30 jaar.
– Je werkt in:
- beschutte werkplaats
- dagcentrum
- begeleid werk
– Je volgt of volgde BUSO OV2 of OV3.
– Je wordt begeleid
door een dienst erkend door
het VAPH.

Jongeren uit heel Vlaanderen
kunnen mee op cursus ...
Vanaf 17 jaar tot en met 30 jaar, als je:
- Buitengewoon onderwijs volgt of volgde: OV2, OV3, ABO.
- Werkt in een beschutte werkplaats, dagcentrum of begeleid werkt.
- Wordt begeleid door een dienst erkend door het VAPH
(bijvoorbeeld: begeleid wonen, beschermd wonen, dienst voor pleegzorg,
tehuis voor werkenden, ... ).
Je kan mee op cursus als je zin hebt om te werken rond interessante thema’s
en nood hebt aan een duidelijke uitleg.
Wat verwachten we van jou?
- Je inzet en medewerking in een groepje.
- Je staat zelf in voor je persoonlijke verzorging
(bijvoorbeeld: eten, wassen, verplaatsen, ... ).
- Je hoeft geen vlotte lezer of schrijver te zijn.
- Je betaalt een bijdrage voor de cursus.
Op cursus houden we rekening met jouw mogelijkheden en vragen!

Waarover gaan de cursussen?
Relaties en seksualiteit

Omgaan met anderen
Cultuur, avontuur,
fotografie ...

Je plan leren trekken

Computer en
digitale snufjes

KEI-JONG vzw heeft cursussen
met toffe thema’s:
- Je plan leren trekken.
- Omgaan met anderen.
- Je grenzen verleggen met avontuur en sport in de natuur.
- Computers en andere digitale snufjes.
- Relaties en seksualiteit.
- Het huishouden.
- Omgaan met geld.
- Opkomen voor jezelf.
- Andere culturen ontdekken.
- Steden leren kennen en je weg er in vinden.
- Fotografie, toneel, dans, muziek.
- ...
In de folder vind je de thema’s van de cursus.
Zo weet je wat je kan verwachten.
Bij elke cursus wordt er ook gevraagd naar wat jij wil leren.
Zo beslissen jij en de groep mee over het programma!

Wat doe je op cursus?
1
We komen je halen
aan een opstapplaats
in je buurt.

2
We leren elkaar en
de cursusbegeleiders
kennen.

3
We bespreken het
programma. Zo weet je
wat we gaan doen.

5
De begeleiders hebben
oog voor wie je bent en
ondersteunen je.

4
We kiezen samen wat
we willen leren.

6
We werken rond thema’s:
oefenen, vragen stellen,
uitstapjes, overleggen, ... .

7
We maken veel plezier!

8
We blijven slapen in
het cursushuis.

9
Je krijgt een kaft
met papieren
over wat we leerden.

10
We zetten je terug af
aan de opstapplaats.

Hoe lang duren de cursussen?

5x tweedaagse
2 weekends
vierdaagse

overnachting

vijfdaagse
>> met overnachting

Er zijn verschillende cursusformules
Bij een cursusreeks komen we een paar keer samen met hetzelfde groepje.
Een cursusreeks is interessant omdat:
- Je leert mensen uit je eigen regio beter kennen.
- We kunnen goed werken rond het thema.
- Elke keer gaan we een stapje verder.
- De cursusthema’s kan je ondertussen thuis uitproberen.
De cursussen zijn met overnachting.
Dit is handig want:
- Er is meer tijd om elkaar te leren kennen.
Bijvoorbeeld ’s avonds tijdens de bar.
- Je bent er even tussen uit!
- Er is meer tijd om op verschillende manieren rond het thema te werken!

Ik heb nog vragen!

inschrijven
Hoe kan ik inschrijven?
kostprijs
Hoeveel kost een cursus?
Hoe geraak ik op cursus?
Wat kan ik verwachten?

vervoer?
verwachtingen

Ons antwoord op je vragen
Hoe kan ik inschrijven?
Je vult het inschrijfstrookje van de folder of de website in.
Je stuurt het op. Je krijgt dan een brief, je betaalt, ... en dat is het!
Hoeveel kost een cursus?
KEI-JONG vzw probeert de kostprijs zo laag mogelijk te houden.
De kostprijs hangt af van het soort cursus en het aantal dagen.
Je vindt het bedrag op de cursusfolder! In de kostprijs zit alles inbegrepen.
Hoe geraak ik op cursus?
KEI-JONG vzw organiseert een ophaaltoer met enkele minibusjes.
We komen je halen aan een centrale plaats in jouw regio (station, bushalte ... ).
Na de cursus word je op dezelfde plaats terug gebracht.
Wat kan ik verwachten?
Een toffe cursus: bijleren op een leuke manier!
Begeleiders die samen met jou verder stappen nemen rond het thema.
Andere jongeren leren kennen.

Ik twijfel nog!

twijfels,
vragen,
...
?
Wil je KEI-JONG vzw beter leren kennen?
Heb je nog twijfels, vragen, ...? Wil je een praatje met
iemand van KEI-JONG vzw voor je inschrijft?
Laat het ons weten, dan maken we een afspraak.

KEI-JONG vzw
Ter Rivierenlaan 152
2100 Deurne
www.kei-jong.be
info@kei-jong.be
03/366.41.11

Met steun van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Jeugd.

