GOED LEVEN & DE ACADEMIE
De ACADEMIE is een opleidingscentrum die workshops, trainingen,
leertrajecten en opleidingen aanbiedt aan mensen met een verstandelijke
beperking of een ontwikkelings- of gedragsstoornis.

De ACADEMIE is in 2016
opgezet om aan de wens te
voldoen om de zelfstandigheid
van onze cliënten te vergroten.
De vraag die wij in elke situatie
als eerst stellen is: “Wat wil jij
leren?”
Want leren begint bij je zelf.

Dus voor jou ook de vraag:
Wat wil je leren bij het lezen
van dit verslag?
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Academie voor
Zelfstandigheid (avZ)
De ACADEMIE is
aangesloten bij avZ, een
landelijke organisatie.
Hierdoor bieden wij 80
praktische trainingen
die gericht zijn op het
vergroten van
zelfstandigheid.
Dit kunnen grote ontwikkelstappen zijn:
“zelfstandig wonen”. Maar ook kleine: “Ik
kan zelfstandig mijn tanden poetsen.”
De trainingsgroepen
6 studenten komen minstens 1 dagdeel
bij elkaar. Het liefst in een groep met
een gezamenlijk thema, maar dat hoeft
niet. Iedereen heeft zijn eigen leerdoel
en het leerproces is maatwerk.
Bijvoorbeeld de trainingsgroep “koken”.
De ene student wil een volledige
maaltijd voor zichzelf kunnen koken. De
ander wilt graag zelfstandig de
aardappelen kunnen schillen.
Momenteel zijn er 6
trainingsgroepen.
We hebben ook een
wachtlijst van 25
studenten. Die
starten vanaf maart
2018.
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Samenwerking met Afslag Werk
Binnenkort zijn er ook drie jobcoaches werkzaam als
trainers bij de ACADEMIE. Studenten met
werk(vaardigheids)leervragen worden gekoppeld aan
de expertise van Afslag werk.
De student onderzoekt welke
vaardigheden hij/zij voor bepaalde
functies nodig heeft en gaat in de
praktijk aan de slag om de
werkvaardigheden te leren.
Afslag Werk speelt een actieve rol in
het vinden van een passende werkplek.
Een werkplek kan binnen Ons Tweede
Thuis zijn, maar ook extern.

3 Leerfases
Na de aanmelding begint een leertraject. Dit leertraject verloopt voor
iedere student anders. Ieder heeft zijn eigen leerdoel, eigen leertempo en
eigen leermanier. De ACADEMIE biedt maatwerk.
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We beginnen bij het begin en dat is de student zelf.
Daar gebruiken we het meetinstrument INVRA
voor. Zo ontdekt de student welke competenties
hij/zij heeft. Daarna gaan we verder met ontdekken.
Waar krijg je energie van? Wat heb je nodig tijdens
het leren? Hoe vaak mag het fout gaan?
Welke afspraken kunnen we maken rondom de
huiswerkopdrachten?
Vanuit deze basis zal het uiteindelijke leertraject helder worden, met de
bijbehorende tussenstapjes. De student brengt zijn eigen leertraject visueel
in kaart, zodat hij/zij eigenaar is van het leertraject.

De trainer zorgt voor passend lesmateriaal en door constante oefening van
de vaardigheden, leert de student. Dit doen we niet alleen tijdens de
training, maar vooral tijdens het gewone leven. Onderweg, op het werk, op
de dagbesteding of thuis.
Door zijn/haar kennis en ervaring uit te leggen aan een ander (tutorleren)
bewijst de student de nieuwe vaardigheid zo eigen te hebben gemaakt dat
het
een
vanzelfsprekendheid
is
geworden.
En dan is het moment aangekomen om het groots en officicieel te vieren!
Met een certificaat en een diploma-uitreiking zal de student vol trots en een
stukje zelfstandiger in het leven verder gaan.
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Aan de slag!
Binnen de ACADEMIE leren we niet alleen vanaf de
banken. Leren doen we in de praktijk!
Daarnaast gebruiken we verschillende
leermaterialen, waarin minder focus ligt op
cognitieve intelligentie en meer focus op de 6
andere vormen van intelligentie.

Als basis gebruiken wij de
educatieve werkvormen
en de werkbladen die
speciaal ontwikkeld zin
door de avZ.
Maar wij ontwikkelen ook
veel zelf.
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Eigenaar van je eigen leerproces
Hopelijk heb je een beeld gekregen van de ACADEMIE
en begrijp je dat de vorm van dit verslag aansluit bij
haar visie.
En zoals we elke situatie bij de ACADEMIE afsluiten,
dus weer een vraag aan jou:
“Is aan jouw verwachting voldaan? “
“Wat heb je nog nodig?”

Wat gaat je doen met datgene wat je nu
geleerd hebt na het lezen van dit verslag?
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Terug- en vooruit kijken bij de ACADEMIE
Wat heb je geleerd?

Natuurlijk kijken we als ACADEMIE zelf ook naar ons
leerproces. Dit doen we aan de hand van onze visie. We
kijken terug of het afgelopen jaar gelukt is om onze visie na
te streven en waar nog verbeterpunten liggen voor 2018.

.

1. Leren is alleen leuk als je het zelf wilt
Het blijkt dat er veel cliënten zijn die graag verder willen
leren. De één heeft een gerichte vraag, de ander wil van
alles wat. Ze zijn er trots op om een student te mogen zijn
bij de ACADEMIE! Met rechte rug lopen ze door de gangen
met de lesmap onder hun armen.
Door het enthousiasme om te willen leren, is het soms
lastig om duidelijk te krijgen wat nu werkelijk de vraag (achter de eerste vraag)
is, oftewel voor welk leerdoel de student precies komt.
Door het hebben van een eigen website en Facebookpagina kunnen
toekomstige studenten ons zelf benaderen. Dit doen zij ook, maar dit is nog
niet voor iedereen haalbaar. Soms krijgen we aanmeldingen vanuit de
begeleiding of ouders. Dat snappen we heel goed! Maar we zullen altijd vragen
naar wat de cliënt zelf wilt leren. Het is een uitdaging om de student voorop te
blijven zetten.
We krijgen soms aanmeldingen binnen voor een training die “net even anders
is.” Bijvoorbeeld een aanmelding van een hele locatie of een aanmelding voor
een training met een meer afgebakend leertraject qua tijd. Op dit moment
kunnen we nog niet met al die leerwensen aan de slag gaan.
Door het optimaliseren van gesprekstechnieken en
gespreksmateriaal willen we bij een eerste gesprek de
-72018

leervraag zo concreet mogelijk kunnen maken. Daarnaast gaan we aan de slag
met groepsaanvragen en bedenken we hier een concept voor.
Ook zijn we met de ICT-afdeling in gesprek hoe we er voor kunnen zorgen dat
de toekomstige student ons nog beter zelfstandig kan benaderen.
2. Leren doe je met elkaar
.

We zijn verast hoe leuk de studenten het onderling
met elkaar hebben! Naast het grote geduld en
acceptatie van de studenten, denken wij dat dit ook
komt door het gezamenlijk belang: willen leren.
Hierdoor staan de neuzen dezelfde kant op.
De ACADEMIE is voorzieningsoverstijgend. We slaan een brug tussen
verschillende voorzieningen. Zo werken we onder andere samen met Afslag
Werk. Er is een aparte trainingsgroep gestart waarin studenten gaan
onderzoeken welk werk het beste bij hem/haar past. De leer-werkbedrijven
fungeren als mooie stageplaats.
Ook slaan we een brug tussen besluitvoering binnen Ons Tweede Thuis en
de cliënt. We ontwikkelingen trainingen en workshops zodat cliënten
hiervan op de hoogte zijn of ook hun eigen verantwoordelijkheid kunnen
nemen. Als er ander beleid komt rondom het “wassen”, dan is het fijn om te
leren zelf je was te doen. Op dit moment zijn we nauw betrokken bij de BIT.
Komend jaar proberen we samenwerking zoveel mogelijk
uit te breiden. Denk hierbij ook aan projecten als
ervaringsdeskundigheid, het Adviespunt, afstemming met
de afdeling Leren en Ontwikkelen voor medewerkers.
Daarnaast willen we nog meer een brug gaan slaan tussen maatschappelijke
ontwikkelingen en onze trainingen.
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3. Leren is ergens bewust van worden
We hebben ontdekt dat het belangrijk is om in de
eerste fase “het ontdekken” een stevige basis te
leggen. Reflecteren en zelf bewust zijn lukt niet
zomaar. Dit vraagt aandacht en tijd. Studenten hebben
vooral de wens om aan hun leerdoel te werken. Dit zorgt wel eens voor een
ander verwachtingspatroon. De student wil doelgericht aan de slag gaan.
Terwijl wij geen kunstje willen aanleren en dus veel procesmatiger aan de slag
willen gaan.
Daarnaast gaat een student binnen “het ontdekken” aan de slag om zelf ook
zijn/haar doel concreter te maken. Zo wordt de student zich bewust van het
eigen leerproces. Materiaal hierover is summier aanwezig in het aanbod van de
academie voor Zelfstandigheid doordat maatwerk voorop staat (leren op eigen
tempo, met je eigen leerstijl). Toch zijn wij van mening dat enige doelmatigheid
hierbij van belang is om een leertraject inzichtelijk te maken.
Door een tool te ontwikkelen waardoor je concrete leerlijn
zichtbaar wordt kunnen we ons makkelijker op het doel
richten.
We willen als ACADEMIE niet alleen maar groeien om te groeien. Net zoals de
studenten, willen wij ook bewust worden. Kwantiteit is niet ons streven, maar
kwaliteit. Dit doen we onder andere door 1x in de maand intervisie te houden,
maar ook door bij de trainingen te observeren en zo de uitwerking van de visie
scherp te houden.
4. Leren is ergens inspiratie over opdoen
.

Bij de ACADEMIE organiseren we gemiddeld 1
keer per maand een workshop, vooral om
elkaar te inspireren bij een kleine ont-moeting.
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Daarnaast streven wij er altijd naar dat er een cliënt met een talent (samen
met een begeleider) de workshop geeft.
We merken duidelijk dat er veel aanmeldingen zijn bij workshops met een
praktisch of ‘hobbymatige’ thema. Bij workshops die maatschappelijk meer
relevant zijn, zoals “Hoe overleef ik een doktergesprek?” of “Stem jij ook?!”,
is de opkomst beduidend lager. We twijfelen wat de koers van de workshops
moet zijn en of het dan passend is dat de ACADEMIE ze organiseert. Want
ondanks dat we er absolute meerwaarde in zien, steken we er ook
begeleidingsuren in die we mogelijk aan iets anders moeten besteden.
We gaan onderzoeken of we de workshops door hulp van
vrijwilligers in stand kunnen houden. Daarnaast gaan we
onderzoeken of we krachten kunnen bundelen. Ook de
afdeling leren en ontwikkelen organiseert workshops.
5. Leren doe je op een actieve manier
(dus niet alleen maar luisteren op een stoel)
De trainers passen elke training aan aan de
leerstijl van een student. Helaas is bestaand
materiaal te vaak ingesteld op cognitief leren. De
ACADEMIE is dus constant passend lesmateriaal
aan het ontwikkelen om de visuele leerstijl aan te spreken, zoals filmpjes
maken, tekeningen, energizers, mindmap, ervaren etc.)
Wij zullen het materiaal blijven aanvullen. Ook zullen we
zaken standaardiseren en handig vastleggen, zodat een
trainer snel en gemakkelijk materiaal kan aanpassen aan de
behoefte. Door de samenwerking met de academie voor
Zelfstandigheid deelt de ACADEMIE haar materiaal ook landelijk. Want,
zoals we al zeiden, leren doe je samen!
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6. Je mag fouten maken, want van fouten maken
kan je juist leren
Leren gaat gepaard met vallen en opstaan. Iets
nieuws leren is ook spannend! Begeleiders en
ouders maken zich soms zorgen: “Overvragen we
de cliënten niet?” of “Stel: straks mislukt het? Dit kan een flinke domper zijn
voor de cliënt.” en “Wat als de student opeens met die computer over weg
kan, is hij/zij voldoendebeschermd tegen de gevaren van internet?” De
ACADEMIE is zich bewust van dit spanningsveld.
Door met de student in gesprek te gaan over mogelijke
drempels in het leerproces en door zorgen uit te (laten)
spreken, maken we er een realistisch leertraject van. De
komende tijd zullen we hier in de trainingen blijvend
aandacht aan besteden.
En eigenlijk zouden we dit punt in de visie graag anders verwoorden. Want
wij vinden het woord ‘fout’ eigenlijk een ‘fout’ woord. Wij denken: “Je
onderzoekt je weg naar jouw doel. De ene weg loopt dood, de andere niet.
Maar je hebt dan helemaal niets fouts gedaan!” We horen graag wie een
ander woord kan bedenken, we willen graag van je leren!
7. Wat je leert, voer je gelijk uit op je
woning, je werk of in je vrije tijd
In het belangstellingsgesprek zeggen we
vaak tegen de student: ‘Weet dat het leren
niet ophoudt binnen de ACADEMIE. Deze
training
is
een
levensveranderende
training”. Het is niet een kwestie van een
paar uurtjes leren op de ACADEMIE en weer doorgaan met de dagelijkse
gang van zaken. Het leren doe je in het leven. Thuis, op je werk, in je vrije
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tijd. En indien nodig ondersteunen ouders, begeleiders of een ander
belangrijk iemand hierbij. Communicatie en samenwerken met elkaar is
heel belangrijk! En daarin kunnen we nog verbeteren. Omdat wij soms meer
zelfstandigheid van een student vragen dan de rest van zijn/haar omgeving
doet, maar ook omdat goede transparante communicatie waarin de student
altijd wordt meegenomen digitaal nog onvoldoende mogelijk is binnen
OTT.
We willen bijeenkomsten organiseren waarin we de neuzen
van het netwerk van de student ook dezelfde kant op
willen laten wijzen als die van de studenten onderling.
In contact met de ICT-afdeling hopen we een veilige
digitale omgeving te kunnen creëren waarin gemakkelijk in
de driehoek gecommuniceerd kan worden.
Daarnaast willen we nog lesmateriaal ontwikkelen die aandacht schenkt aan
de vraag: “En wat ga jij er mee doen?”
8. We houden van positieve communicatie
Denken in mogelijkheden in plaats van de
beperkingen. Dit klinkt logisch, maar in de
praktijk zo moeilijk. De studenten kunnen
heel goed aangeven wat ze niet kunnen, maar
wat ze wel kunnen vinden ze moeilijk om aan
te geven. Daarmee oefenen we veel in de training.
Op de website van de ACADEMIE en de Facebookpagina laten we zien wat
de ACADEMIE zoal doet en welke talenten er allemaal ontwikkeld worden.
We hopen nog beter bekend te raken binnen Ons Tweede
Thuis, maar ook bij de gemeenten of andere organisaties.
We hopen zo dat men ons weet te vinden als de
voorziening die het “net even anders doet” en daardoor
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inspireert en veel bereikt.
9. Leren stopt nooit
De ACADEMIE gelooft in een leven lang leren. Je
bent nooit te oud om te leren. Dit zien we ook bij
onze studenten. Onze oudste student is 70+. Onze
jongste is begin 20.
We wilen maar 2 dingen: Nooit stoppen met leren en kwaliteit bieden.
Natuurlijk heeft financiële stabiliteit hier een groot
aandeel in. De ACADEMIE wil veel meer bieden in dan we
nu financieel aankunnen. De ACADEMIE zal daarom in
2018 een plan maken hoe we meer inkomsten kunnen
genereren en kunnen blijven voortbestaan.
En we zullen nog extra aandacht bieden voor de nét afgestudeerde leerlingen
van de VSO of praktijkschool door ze een extra verdiepingsmogelijkheid aan te
bieden. Dit doen we door “de verlengde leerweg”, waarmee in september een
pilot start. Jongeren krijgen zo de mogelijkheid om zich op een verdiepende
manier bewust te worden van hun loopbaan. Nu is er nog een enorme overgang
tussen voortgezet onderwijs en dagbesteding of werk.
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