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Bij ons kun je leren 
wat voor jou belangrijk is

   Leren
wat 
    wil!

jij 



 

Welkom 
bij de Zozijn School

Doe mee, leer en heb plezier!

Zozijn biedt je de mogelijkheid om 
zoveel mogelijk te leren.
Het gaat erom dat je iets leert wat 
voor jou belangrijk is.
De Zozijn School sluit daarbij aan.

Voor je ligt het CursusBoek van de 
Zozijn School. In dit CursusBoek staat 
informatie over cursussen voor 
iedereen met een verstandelijke 
beperking en zijn* netwerk. 

Voor mensen met ernstige meervou-
dige beperkingen zijn er cursussen op 
lichaamsgebonden ervaringsniveau. 
Meer informatie hierover staat op 
pagina 6.

Er zijn ook cursussen voor mensen met 
niet aangeboren hersenletsel. Deze 
cursussen staan niet in dit CursusBoek.  
Neem voor meer informatie contact 
met ons op, of kijk op de website: 
www.zozijn.nl/onderwijs/zozijn-school
 
We geven cursussen op locaties van de 
Zozijn School, maar ook op woningen, 
of op je dagbesteding en werk. Dit kan 
overdag en ’s avonds.

Zie je een onderwerp waarover je 
graag meer wilt leren? Geef je dan op 
via je ondersteuner.
Kijk ook eens op de website: 
www.zozijn.nl/onderwijs/zozijn-school 

Zit er niet bij wat je zoekt? 
Laat het ons weten.
Er is van alles mogelijk!

Tot ziens bij de Zozijn School!

* als er hij/hem staat, wordt er ook zij/haar bedoeld
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In en om je huis

• Mobiele telefoon gebruiken 8
• Tablet, laptop en computer gebruiken 9
• Schoonmaken 10
• De was doen 11
• Koken 12
• Geldzaken 13
• Boodschappen doen 14
• Veiligheid in & om huis 15
• Klusjes in & om huis 16
• (Digitaal) klok kijken 17
• EHBO 18
• Lezen & schrijven 19

Gezond leven 

• Fit & fun 20
• Ik rook! En nu? 21
• Dagje ouder worden 22

Sociale contacten en relaties

• Omgaan met elkaar 23
• Opkomen voor jezelf 24
• Omgaan met faalangst 25
• Omgaan met vrije tijd 26
• Op social media 27
• Omgaan met de dood 28
• Vriendschap & verliefdheid 29
• Relaties 30
• Seksuele voorlichting 31
• Weerbaarheid bij seksualiteit 32

Op je werk

• Mijn eigen plan 33
• Samen werken 34
• Vergaderen voor cliëntenraden 35

Verkeer & openbaar vervoer

• Veilig in het verkeer 36
• Reizen met openbaar vervoer 37

Onze cursussen
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Leren gaat het beste als je dat wat je hebt geleerd, 
kunt gebruiken in je woning, op dagbesteding en op je werk.
Ook nadat de cursus is afgelopen.
Daarom komt de Zozijn School de cursussen geven 
op de woning, dagbesteding of werkplek.

In het CursusBoek kun je zien wat je allemaal kunt leren.
Het kan zijn dat je zelf bedenkt wat je wil leren.
Het kan ook zijn dat je met anderen kiest wat je wil leren 
(familie, vrienden en (coördinerend) ondersteuner).
De trainer maakt dan een cursus die aansluit bij wat jij wil leren.

De Zozijn School komt naar je toe!

Verhuis je naar een nieuwe woning?
Of moet je in je woning steeds meer taken zelf doen?
Dan wil je vast nieuwe dingen leren, bijvoorbeeld: 

• wassen
• koken 
• schoonmaken
• boodschappen doen
• plannen van je huishouding
• indelen en besteden van je vrije tijd  
• omgaan met je huisgenoten
• bezoek ontvangen
• verstandig uitgeven van geld  

Bijvoorbeeld een cursus in je woning
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Ga je andere dagbesteding of ander werk doen? 
Of krijg je nieuwe taken?
Dan moet je vaak nieuwe dingen leren, zoals:

• medewerker repro: kopiëren, sorteren, inbinden, inpakken van post 
• medewerker lunchroom: broodjes maken, hygiënisch werken, bedienen 
• medewerker zorgboederij: stallen uitmesten, dieren voeren, spitten 
• medewerker cadeauwinkel: kassa bedienen, klanten helpen, inpakken
• baliemedewerker: telefoon aannemen, gasten ontvangen en de weg wijzen 

Een cursus kan gegeven worden als er 4 of meer mensen een cursus willen 
volgen bij wonen, op jouw dagbesteding of werk.

Een cursus op je dagbesteding of werk?
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In de leslokalen van de Zozijn School geven we 
zowel overdag als ‘s avonds cursussen.
 
Kijk voor meer informatie op de website: 
www.zozijn.nl/onderwijs/zozijn-school

Avondcursussen in leslokalen Zozijn School

   Leren
wat 
    wil!

jij 



Zozijn wil de cliënten ondersteunen naar 
maximale zelfontplooiing en regie op eigen leven. 
Om maximale zelfontplooiing te kunnen realiseren, heeft Zozijn 
ervoor gekozen om leren als onderdeel van zorg aan te bieden. 
Leren is het uitbreiden van het handelingsrepertoire. 
De Zozijn School is hiervoor een instrument. 

Kijk voor meer informatie op de website: 
www.zozijn.nl/onderwijs/zozijn-school

Voor mensen met een ernstig meervoudige beperking 
biedt de Zozijn School specifieke cursussen in de vorm van 
thematische activiteiten op het niveau lichaamsgebonden ervaren. 

De Zozijn School werkt met de methodieken ‘Ervaar het maar’ en 
‘Doedels’. Beide methodieken zijn gericht op de ontplooiingskansen 
en ontwikkelingsmogelijkheden van de cliënten.

Alledaagse activiteiten en materialen worden benut om de zintuigen 
van de cliënten te stimuleren, hen het alledaagse leven actiever 
te laten beleven.
 
Kijk voor meer informatie op de website: 
www.zozijn.nl/onderwijs/zozijn-school

Informatie voor verwanten en ondersteuners

Cursussen op lichaamsgebonden ervaringsniveau
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Ga door naar 
onze cursussen...

   Leren
wat 
    wil!

jij 
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Dit kun je leren:
• de apps op je mobiel: 

 whats app, contacten toevoegen, 

 agenda, Insta, Snapchat

• iemand bellen

• wat je zegt als iemand jou belt
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Hallo?
  Met wie 
 spreek ik?

Mobiele telefoon gebruiken



Dit kun je leren:
• omgaan met je tablet, laptop of computer

• muis en toetsenbord gebruiken

• e-mailen

• naar internet, you tube, chatten, 

 facebook, facetime of skype

De tablet, laptop 
of computer gebruiken

Internet,
chatten,
facebook
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Dit kun je leren:
• veilig gebruik van schoonmaakmiddelen en materialen

• volgorde van schoonmaken

• schoonmaakwerk zoals:

 stofzuigen, dweilen, bed opmaken

 stoffen, opruimen, ramen lappen

Schoonmaken

Dweilen,
opruimen,
stofzuigen
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Dit kun je leren:
• was sorteren

• wassen

• was drogen

• strijken 

• was opvouwen

De was doen

 Wassen,
drogen,
strijken



Dit kun je leren:
• recepten zoeken

• gerechten maken

• wassen, schillen, groente snijden

• koken en bakken

• hygiënisch en veilig werken

Koken

Gerechten
maken
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Dit kun je leren:
• omgaan met geld

• niet meer geld uitgeven dan je hebt

• kasboek bijhouden

• rekeningen

• sparen en lenen

• pinnen

• hoe kun je digitaal bankieren?

Geldzaken

Omgaan
met

Geld
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Dit kun je leren:
• een boodschappenlijstje maken

• boodschappen vinden in de supermarkt

• een vraag stellen aan het winkelpersoneel

• prijzen vergelijken

• betalen in de supermarkt  Boodschappen
vinden in de
supermarkt

Boodschappen doen
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Dit kun je leren:
• hoe veilig is jouw woning?

• hoe maak je je woning veilig?

• je apparaten veilig gebruiken

• de verbanddoos gebruiken

• hoe voorkom je brand?

• wat doe je bij brand?

Veiligheid in & om huis

Hoe
voorkom je
 brand?
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Dit kun je leren:
• een lamp verwisselen

• iets aan de muur hangen

• fietsband plakken

• klusjes in je eigen woning

 Fietsband
plakken

Klusjes in & om het huis



Dit kun je leren:
• de cijfers van een dag en nacht begrijpen

• kloktijden (toepassen) gebruiken  

 bij b.v. je telefoon en reizen met de trein

(Digitaal) klok kijken
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Dit kun je leren:
• de verbanddoos gebruiken

• wat doe je bij kleine ongelukken?

• wat doe je als je je gebrand hebt?

• wanneer moet je hulp gaan vragen?  

 
• wanneer bel je 112?

• EHBO app op je telefoon

• wanneer kun je iets zelf doen?

  

EHBO

Wanneer
bel je
112?
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• wanneer bel je 112?

• EHBO app op je telefoon

• wanneer kun je iets zelf doen?
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Dit kun je leren:
• letters en woorden herkennen

• lezen

• naschrijven en schrijven  

• lezen en schrijven gebruiken in je dagelijks leven;

 een kaart schrijven of een boodschappenlijst maken

Lezen & schrijven

Letters en
woorden

herkennen



Dit kun je leren:
• gezond & lekker eten

• bewegen met plezier

• stress & ontspanning

• mindfullness

• praten over gezond en ziek zijn

• praten over gevoelens & emoties

Fit & Fun
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Dit kun je leren:
• wat roken met je lichaam doet

• wanneer je rookt en waarom

• een keuze maken: 

 doorgaan of stoppen met roken

Ik rook! En nu?

Stoppen
met

roken?!



22

Dit kun je leren:
• wat verandert er aan jezelf als je ouder wordt?

• wat verandert in je zelfstandigheid,  

 wat kun je nog zelf, 

   waarbij heb je ondersteuning nodig?

• je geheugen oefenen

• hoe was het vroeger en hoe is het nu?

Dagje ouder worden



Dit kun je leren:
• omgaan met mensen die je kent

• kennismaken met mensen die je nog niet kent

• er leuk en verzorgd uitzien

• bezoek ontvangen

• iemand een compliment geven

• zeggen wat je ergens van vindt

Omgaan met elkaar
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 Iemand een
compliment
geven



Dit kun je leren:
• vragen stellen

• luisteren naar elkaar

• je mening zeggen

• je gevoelens herkennen en verwoorden

• je grenzen aangeven

• weerbaarder worden

Opkomen voor jezelf

Je,
mening

zeggen
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Dit kun je leren:
• wat is faalangst?

• herkennen van faalangst bij jezelf

• wie kan jou hierbij helpen?

• oefenen zodat je meer durft

Omgaan met faalangst

Wie kan
jou helpen

met je
faalangst?



Dit kun je leren:
• opbouwen en onderhouden van een sociaal 

 netwerk (vrienden, familie en kenissen)

• wat is vrije tijd?

• wat kun je doen in je vrije tijd?

• indelen van je vrije tijd

• gebruik van je agenda

• kiezen wat jij wilt doen

Omgaan met vrije tijd

Wat doe je
in je

vrije tijd?
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Dit kun je leren:
• Hoe ga ik om met ‘vrienden’ op Facebook?

• wat zeg ik op What’s app?

• welke foto’s zet ik (niet) op Insta en Snapchatt?

• veilig op social media

Op social media



Dit kun je leren:
• hoe ga je om met je emoties wanneer iemand dood is, 

 bijvoorbeeld verdriet en boosheid? 

• praten over jouw ervaringen

• wat is begraven en wat is cremeren?

• nadenken wat jij zelf graag zou willen

  Begraven of
cremeren

Wat wil jij?

Omgaan met de dood
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Dit kun je leren:
• verschil tussen vriendschap en verliefdheid

• wat is vriendschap voor jou?

• wat is verliefdheid voor jou?

• hoe ga je om met vriendschap?

• hoe ga je om met verliefdheid?

Vriendschap & verliefdheid



Dit kun je leren:
• wat is liefde?

• hoe hou je de relatie goed? 

• hoe ga je om met problemen 

 in je relatie?

• met elkaar praten over seks

Relaties

Wat
is

 Liefde?
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Dit kun je leren:
• verschil tussen vriendschap en verliefdheid 

• praten over je eigen lichaam

• seks: wat gebeurt er als je met elkaar naar bed gaat?

• welke voorbehoedsmiddelen zijn er?

Seksuele voorlichting



Dit kun je leren:
• grenzen aangeven: nee durven zeggen 

• wat is fijne aanraking?

• wat is geen fijne aanraking?

• of je zomaar aan iemand mag komen

• wat mag wel en wat mag niet

Weerbaarheid bij seksualiteit

 Nee
durven 
zeggen
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App op je 
telefoon of tablet

Dit kun je leren:
• leren werken met de App

• duidelijke dagindeling

• stappenplan

• beelden, picto’s, kleuren

• emotie-thermometer

• soms gekoppeld aan een digibord op je werkplek

Mijn Eigen Plan
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Dit kun je leren:
• hoe ga je om met mensen op het werk?

• vragen stellen

• hoe bespreek je iets met elkaar?

• afspraken maken over je werk

• samenwerken met collega’s

• er verzorgd uitzien op je werk

Samen werken

 Afspraken
maken over 

je werk
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Dit kun je leren:
• wat doet een voorzitter? 

• wat doet een notulist? 

• vergaderen met agendapunten 

• naar elkaar luisteren

• je mening geven

Vergaderen voor cliëntenraden

Je,
mening

geven
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Dit kun je leren:
• regels voor voetgangers

• regels voor fietsers

• fietsen (op een e-bike)

• verkeersborden begrijpen

• veilig oversteken

• lopen of fietsen naar je werk of naar een winkel

Veilig in het verkeer

Ik wil
veilig 

fietsen



37

Dit kun je leren:
• je reis plannen

• reizen met de OV-chipkaart

• zelf reizen met de bus of trein

Reizen met 
openbaar vervoer



Iedereen bij Zozijn kan leren!
Een cursus volgen kost je meestal niets.

Kijk voor de kosten van een cursus op de website: 
www.zozijn.nl/onderwijs/zozijn-school

Zie je een onderwerp waar je graag meer 
over wilt leren? Geef je op via je ondersteuner.
Inschrijven voor een cursus kan op elk moment! 

Er staat een inschrijfformulier op de website:
www.zozijn.nl/onderwijs/zozijn-school

Wat kost een cursus?

Schrijf je in!
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wat 
    wil!

jij 



Ben je benieuwd naar onze trainers? 
Kijk dan naar de foto’s op:

www.zozijn.nl/onderwijs/zozijn-school

school



Meer informatie

We geven cursussen op je woning, dagbesteding en werk.

Ook geven we cursussen in leslokalen van de Zozijn School. 

Deze leslokalen zijn te vinden in de volgende plaatsen:

Zutphen, Wilp, Duiven en Doetinchem.

Zozijn School  

Molenallee 50  -  Wilp

Telefoon: 088 575 1884 

www.zozijn.nl/onderwijs/zozijn-school

De Zozijn School komt naar je toe

school


