
KEI-JONG vzw is ...
Cursussen en aangepaste publicaties voor jongeren van 17 tot en 
met 30 jaar met een lichte tot matige verstandelijke handicap.

KENNISMAKINGSFOLDER VOOR OUDERS EN BEGELEIDERS
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Waarvoor staat KEI-JONG vzw?
KEI-JONG vzw wil, met haar cursussen en boekjes, 

jongeren ondersteunen bij het vinden van een eigen plek 
in de samenleving. 

KEI-JONG vzw wil kansen bieden om bij te leren, eigen mogelijkheden te ontdekken en te vergroten, 
helpen bij vragen in het leven, ...  Dit willen we doen door: 

- Het bevorderen van de zelfstandigheid van de deelnemers. 
- Het stimuleren van de persoonlijke ontplooiing binnen alle levensdomeinen. 
- Een bijdrage te leveren tot hun culturele en maatschappelijke participatie.
- Hen uit te dagen tot een realistische maar positieve kijk op hun situatie en persoon.

Onze boekjes 
KEI-JONG vzw maakt boekjes voor haar doelgroep. De boekjes zijn geschreven 
in eenvoudige taal en met duidelijke visuele ondersteuning. Enkele thema’s zijn:
wonen, computergebruik, koken, de loonbrief. De kostprijs en bestel formulier kan
je aanvragen of vind je via de website.



Wie kan mee op cursus?
KEI-JONG vzw richt zich tot jongeren 

met een lichte tot matige verstandelijke handicap, 
van 17 tot en met 30 jaar. 

De meeste deelnemers ... 
- volg(d)en buitengewoon onderwijs: OV2, OV3, ABO. 
- werken in een beschutte werkplaats, dagcentrum of begeleid werken.
- krijgen begeleiding via een dienst erkend door het VAPH zoals begeleid wonen, beschermd wonen, 
dienst voor pleegzorg, ...

Wat verwachten we van onze deelnemers?
- Inzet in de groep en actief deelnemen aan themawerktijden.
- Zelf instaan voor persoonlijke verzorging, zoals: wassen, verplaatsen en eten.
Waar nodig kunnen we ondersteuning bieden, zoals: hulp bij medicatie en samen letten op voeding.

- Vlot lezen en schrijven is geen vereiste.
- Deelnemers betalen een bijdrage voor de cursus. 

Wat kunnen deelnemers van ons verwachten?
KEI-JONG vzw gaat uit van een fundamenteel respect voor de eigenheid van jongeren met een verstandelijke 
han dicap, met aandacht voor beperkingen, maar vooral met een geloof in mogelijkheden. Dit resulteert in een 
benadering waarbij de deelnemers worden gestimuleerd tot een zo groot mogelijke inbreng. Tijdens de cursus is 
er ruimte is voor eigen leervragen en noden. Samen zetten we verdere stappen rond het thema. De professionele 
begeleiders benaderen de deelnemers op een volwassen manier en ondersteunen hen waar nodig.



Waarover gaan de cursussen? 
KEI-JONG vzw organiseert cursussen 

in open aanbod en met diverse thema’s. 

Een overzicht van de thema’s:
- Persoonlijkheidsvormingen: verhogen van de zelfkennis, omgaan met gevoelens, verhogen 
van communicatieve en sociale vaardigheden zoals weerbaarheid, samenwerken en overleggen, ... 

- Zelfstandiger leven: organiseren van het huishouden, huishoudelijke vaardigheden oefenen, 
wegwijs in de vele diensten, het leren formuleren van hulpvragen, ... 

- Omgaan met geld en papieren: prijsbewust winkelen, budgetteren, reclame, begrijpen van moeilijke papieren, ... 
- Relaties en seksualiteit: relaties hebben en onderhouden, over mannen en vrouwen, liefde, verliefdheid, ... 
- Computer en de digitale wereld: Word, internet, e-mail, digitale snufjes, gevaren en veiligheid, ...
- Kunst en cultuur: deelname aan de Open Monumenten Dag, werken aan creatieve expressie, ...

In onze folder stellen we het globale thema van de cursus voor aan de hand van 
enkele concrete voorbeelden. 

Sommige thema’s kan je elk jaar in ons aanbod vinden. Toch is de cursus steeds anders. 
Elke cursus is uniek en op maat van de groep. Er wordt bij elke cursus gepeild naar de leer vragen
van de deelnemers. Het programma wordt samengesteld op basis van die vragen. Soms heeft
iemand nood aan herhaling of zijn er nog andere vragen en noden rond het thema, dan kan
deze persoon nog eens inschrijven voor het thema. 
Bijvoorbeeld, een cursus ‘Ik trek mijn plan’ kan verschillende accenten hebben naar gelang de

leervragen en keuzes van de groep, zoals oefenen in huishoudelijke taken: de wasmachine, poetsen, koken of eerder
het leren plannen van het huishouden, problemen aanpakken, hulp vragen, je sterke kanten ontdekken.



Hoe lang duren de cursussen?  
KEI-JONG vzw organiseert cursussen 

in verschillende formules. 

Cursusreeksen: 5x tweedaagse
We komen een paar keer samen met hetzelfde groepje om te werken rond een thema. 
Door een cursusreeks bieden we extra kansen:
- We kunnen het thema grondig verkennen, elke keer gaan we een stapje verder. 
- Deelnemers leren elkaar goed kennen en samenwerken.
- Thema’s waarover we leren, kunnen thuis worden uitgeprobeerd. 

Dubbelweekends, vijfdaagse, ... 
Dit zijn cursussen tijdens weekends en vakantiedagen.
We komen met een groepje samen voor twee weekends of 5 dagen na elkaar of ...



We kiezen voor cursussen met overnachting. 
Samenleven in groep biedt extra leerkansen. Bijvoorbeeld: leren samenwerken, verantwoordelijkheden opnemen,
zorg dragen voor jezelf ... . Er is ook meer tijd om elkaar op een andere manier te leren kennen. Bijvoorbeeld tijdens
het barmoment ‘s avonds.

KEI-JONG vzw huurt voor elke cursus een locatie met vormingslokalen en overnachtings  mogelijkheden (zoals in een
provinciaal vormingscentrum of een jeugdherberg). Afhankelijk van het thema logeren we in een accommodatie
waarbij zelf koken mogelijk is. De slaapkamers worden samen verdeeld. Meestal delen mensen een kamer, dit is
steeds in overleg. Mannen en vrouwen slapen apart. Wie als koppel inschrijft, kan samen slapen, na overleg voor de
start van de cursus. Dit kan enkel indien het mogelijk is in het cursushuis.



Hoe wordt er gewerkt op cursus?    
De combinatie van theorie en praktijk staat centraal. 
Onze cursussen worden ontwikkeld en begeleid door professionele begeleiders. We werken rond de verschillende
thema’s met aangepaste en afwisselende technieken.

De cursussen zijn groepsgericht in combinatie met individuele aandacht. 
Er wordt dan ook veel aandacht besteed aan kennismaking, groepssfeer, uitwisseling, reflectie ... op maat van onze
doelgroep. We proberen zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van onze deelnemers. De cursussen zijn
dan ook erg ervaringsgericht. We werken met real-life situaties door het samenleven in groep, door te oefenen, 
bezoeken te doen, ...

Onze deelnemers hebben veel inspraak. 
We peilen steeds naar hun behoeftes en vragen, naar hun 

gedacht tijdens de werktijden en evaluaties.

We bieden een duidelijke en gestructureerde aanpak. Ook visuele ondersteuning is een must, zeker wanneer 
deelnemers minder goed of niet kunnen lezen of schrijven. In de pauzes kunnen de deelnemers zich ontspannen,

elkaar beter leren kennen, een praatje doen, zich amuseren ...



Hoe op cursus geraken?    
Ophaaltoer met minibus.
Voor veel deelnemers is het niet mogelijk om zelfstandig op de cursuslocatie te geraken. KEI-JONG vzw organiseert
daarom ophaaltoeren met enkele minibusjes. Afhankelijk van de mogelijkheden van de deelnemer, wordt een 
haalbare opstapplaats af  gesproken. Bijvoorbeeld: aan een station, de werkplaats, ... We kunnen deelnemers niet
thuis ophalen. De verkeersdrukte laat dit niet toe. Voor elke cursus wordt een aangepaste vervoerstoer uitgestippeld.

Hoe inschrijven?   
Ons cursusaanbod wordt jaarlijks kenbaar gemaakt via folders. Alle begeleidende diensten krijgen een aantal folders
toegestuurd. Mensen die al meekwamen op cursus krijgen de folders persoonlijk thuis gestuurd.

Wij zijn een organisatie zonder lidmaatschap. 
Om deel te nemen aan een cursus hoef je geen lid te zijn van KEI-JONG vzw. Ons aanbod is open. Iedereen kan 
deelnemen aan de cursus en kan zich op vrijwillige basis inschrijven.  
Inschrijven gebeurt door het invullen en opsturen van het inschrijvingsformulier naar KEI-JONG vzw of via de 
website. Na onze bevestiging en na betaling van de cursusbijdrage is de inschrijving definitief.  



Hoeveel kost een cursus?    
Wij houden onze prijzen zo laag mogelijk 

om meer mensen de kans te geven om deel te nemen. 

In de prijs is alles inbegrepen. 
Je betaalt een bijdrage voor de vervoersondersteuning, overnachting, maaltijden, cursusmateriaal, begeleiding, 
cursuskaft, ... De betaling wordt meestal opgesplitst in cursusbijdrage en verblijfs kost. Deze worden betaald via 
overschrijving. Enkel bij de cursusreeks ‘5x tweedaagse’ wordt de verblijfskost per tweedaagse betaald.

Indien nodig, kan er een bijkomende vermindering worden toegepast voor deelnemers (en hun thuis  situatie) die het
financieel moeilijk hebben. Hiervoor vertrouwen wij op uw advies.  
Op cursus brengen deelnemers wat zakgeld mee. Dit kan men gebruiken om ‘s avonds in de bar nog iets te drinken. 
De prijzen van de cursussen vind je in de folder. 



Link naar de eigen situatie?    
Deelnemers worden gestimuleerd om te reflecteren en 

na te denken over wat ze kunnen toepassen thuis, op het werk, 
in het sociale leven, ... en wie hen hierbij kan helpen. 

Tijdens de cursus krijgt elke deelnemer een kaft. Hierin worden papieren over de cursusthema’s
verzameld bij voorbeeld: invulblaadjes, informatie, verslagen, ... Hiermee kan er thuis verder 
gewerkt worden aan de inhoud van de cursus. Aan de hand van de kaft kan je zicht krijgen 

op wat er tijdens de cursus werd geleerd en dit samen verder opnemen. Op aanvraag kan er na de cursus een 
follow-up gesprek worden afgesproken. Tijdens dit gesprek blikken de cursist, thuissituatie en cursusbegeleiding
terug op het project. De leereffecten en ervaringen worden dan samen bekeken.

Wat als de drempel te hoog is?    
Kennismakingsgesprek 
Sommige geïnteresseerden kunnen moeilijk de stap zetten wegens twijfels, vragen, schrik voor het onbekende, 
de overnachting, ... Een kennismakingsgesprek met een medewerker kan heel wat onzekerheden wegnemen. 



Kan ik nog informatie krijgen?    
Wenst u meer informatie, een gesprek of folders, 

aarzel dan niet om ons te contacteren!
KEI-JONG vzw
Ter Rivierenlaan 152, 2100 Deurne
Tel. 03/366.41.11
info@kei-jong.be 

Meer informatie vind u ook op de website! 
Surf naar www.kei-jong.be

Met steun van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Jeugd.

postzegel
kleven aub

KEI-JONG vzw
TER RIVIERENLAAN 152
2100 DEURNE



Folders aanvragen?     
Je kan verschillende folders aanvragen:  
- Het cursusaanbod van dit jaar.
- Kennismakingsfolder op maat van de deelnemers. Zo kan je samen met hen KEI-JONG vzw ontdekken.

Vul dit strookje in en stuur het op! 

NAAM EN VOORNAAM 

ORGANISATIE

STRAAT EN NUMMER 

POSTCODE EN GEMEENTE

TELEFOON 

E-MAILADRES

Folders
Cursusaanbod:  BUSO-deelnemers   werkbekwame jongeren 
Kennismakingsfolder:  voor deelnemers   voor ouders en begeleiders 

✁


