Trainingsaanbod zomer
juli 2019

Leer nu MEE(r) tegen een gereduceerd tarief

Het is zomer en deze periode heeft vaak een andere werkdynamiek. Dit biedt kansen
voor jou als professional om kennis op te doen, óf om kennis bij te spijkeren! In de
maanden juli en augustus organiseren wij zomertrainingen voor professionals in sociaal
domein, zorg & welzijn, onderwijs, veiligheid, bedrijfsleven en verenigingsleven.
Speciaal voor deze zomertrainingen geldt een gereduceerd tarief van € 100,- per
deelnemer. Wees er snel bij, want vol = vol!
ERVAAR LVB - BELEVINGSCIRCUIT
Waar loop je dagelijks tegenaan als je een verstandelijke beperking hebt?
Dinsdag 23 juli 9.30 - 12.30 uur
Dinsdag 13 augustus 13.30 - 16.30 uur
SKJ/Registerplein: 3 punten
V&V/BIG: 2 punten
TEKEN JE MEE?
Dinsdag 9 juli 9.00 - 13.00 uur
Maandag 12 en 26 augustus 9.00 - 13.00 uur
SKJ: in aanvraag (wsl 3 of 4 punten)
ABC + BRAINBLOCKS (AUTISME)

Belevingscircuit + theorie over hoe autisme ‘werkt’
Dinsdag 16 juli 13.30 - 16.30 uur
HERKENNEN VAN EN COMMUNICEREN MET MENSEN MET EEN LVB
Verdiepingstraining en vervolg op Ervaar LVB.
Maandag 19 augustus 9.00 - 12.30 uur
SKJ/Registerplein: 4 punten
V&V/BIG: 4 punten
THEORIE EN PRAKTIJK MET ERVARINGSDESKUNDIGE (AUTISME)
Meer en meer wordt de ervaringsdeskundige ingeschakeld bij vraagstukken rondom
beperkingen. MEE werkt al jaren met ervaringsdeskundigen. Deze middag maak je
kennis met en leer je van onze ervaringsdeskundige autisme.
Dinsdag 6 augustus 13.30 - 16.30 uur
Locatie: Stikkerbuilding, Mr. D.U. Stikkerstraat 10, Arnhem.
Meedoen?
Kies jouw training en meld je aan via: leertraject@meegeldersepoort.nl o.v.v.: jouw
naam en contactgegevens, de training(en) die jij wilt volgen en vermeld daarbij ook de
factuurgegevens. Je ontvangt een bevestiging zodra we de planning rond hebben.
Wij zien je graag op één van onze zomertrainingen!
Met vriendelijke groet, Moniek Gehring, trainer
Onze Opleidingen voor professionals
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