
 
   

   
Training 

‘Als je begrijpt  
wat ik bedoel’ 
Herkennen van een licht verstandelijke beperking 

 
Voor professionals en vrijwilligers 



 

 Als je begrijpt wat ik bedoel 
‘Ik sta wéér bij mijn cliënt voor een gesloten deur. Hoe kan ik dit voorkomen?’ 
‘We zien dat deze jongen steeds wordt gebruikt door foute vrienden. Begrijpt  
hij mijn waarschuwingen wel?’  
‘Ik heb een leerling die niet gemotiveerd lijkt en onrust teweegbrengt in de 
groep.’ Heb ik te maken met onwil of onmacht?’ 
 
Zomaar wat vragen die je kunt hebben bij cliënten, waarbij later blijkt dat je met 
mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) te maken hebt. In vrijwel alle 
dienstverlenende relaties kun je te maken krijgen met deze mensen. Vaak zijn ze 
verbaal goed onderlegd, waardoor het moeilijk is om de beperking te herkennen.  
Je merkt het pas als er wat misgaat, zoals bijv. het niet nakomen van afspraken.  
In deze training leer je LVB herkennen en krijg je informatie om tot een prettige en 
constructieve samenwerking te komen.   
 
Na deze training: 
✓ Weet je wat licht verstandelijk beperkt is; 
✓ Kun je beter inschatten wanneer er sprake is van LVB; 
✓ Heb je praktische handvatten hoe je hiermee kunt omgaan; 
✓ Heb je zicht op de invloed ervan op het leven van de betreffende persoon; 
✓ Kun je bepaalde problemen voorkomen door een andere aanpak toe te passen. 

  
Voor wie 
Deze training is bedoeld voor professionals en vrijwilligers in dienstverlenende 
sectoren (profit en non profit) zoals onderwijs, zorg, sport, gemeenten, 
woningcorporaties, politie, arbeidssector en welzijnswerk in Gouda. 
 
Kosten 
Geen 
 
Waar en wanneer en contactgegevens 
Locatie:     SamSam  
   Bleulandweg 1c – Gouda  
Datum:   Dinsdag 14 april  
Tijd:   09.00 – 15.00 uur  
Informatie:  corien.schaerlackens@meevivenz.nl 
Aanmelden: contact@meek2.nl o.v.v. CJGGouda-LVB 
 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor alle vragen  

over opvoeden en opgroeien. Wij denken mee en bieden 

ondersteuning als dat nodig is. 
 

i 

E-mail:  info@cjggouda.nl 

Website:  www.cjggouda.nl 
i 

Jongeren kunnen chatten via www.hoezitdat.info 
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