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Dat is iets, wat ik zo zou 
willen uitdrukken, dat wij werkelijk 
moeten leren niet te denken dat wij 
alleen in onze jeugd de mogelijkheid 

hebben ons te ontwikkelen, 
maar ons heel leven lang 

tussen geboorte 
en dood.

Waar het op aan
 komt is, dat de mens 

werkelijk in staat blijft zich zijn hele 
leven lang op elk jaar te verheugen.

Omdat elk jaar de goddelijke, 
spirituele inhoud van zijn innerlijk 

in nieuwe vormen tevoorschijn 
tovert.

Tekst van 
Rudolf Steiner 

GA 193 blz. 126
Uit ‘Ouderdom en 

vruchtbaar perspectief’ 
van Arie Boogert
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Kaspar Hauser Kursus Huis 5

Met trots presenteren wij het nieuwe cursusboek 
van het Kaspar Hauser Kursus Huis.

Het afgelopen jaar is een bijzonder jaar geweest voor het KHKH.  
Na jarenlange dienst hebben we afscheid genomen van Toon Dankers en Marijke 
Veldpaus. Wij zijn hun dankbaar voor alles wat zij hebben gedaan voor het KHKH.

In hun plaats zijn Astrid, Toos en Adelina gekomen. Drie nieuwe enthousiaste 
medewerkers die met aanvullende ideeën komen op al het moois wat al gedaan 

kon worden bij het KHKH. Zij zoeken een goede samenwerking met alles wat 
mogelijk is voor vrije tijd, cultuur (waaronder de Jaarfeesten), 

de werkgebieden en de woonhuizen. 
We vinden het belangrijk dat alle bewoners van Bronlaak 

de mogelijkheid hebben om te leren en zich te ontwikkelen. Ieder op 
zijn of haar eigen manier. Het is daarom belangrijk dat je zelf met familie en/of
 begeleiders hierover praat. Wat vind jij belangrijk en wat wil jij leren. Mochten 

dat cursussen zijn die we (nog) niet in het cursusaanbod hebben, laat 
dan je vraag horen. Mogelijk kunnen Astrid en Adelina op zoek naar 

een docent en een cursus die hierbij past.
We hopen van harte dat er voor de meeste van jullie weer iets bij zit 

waaraan je deel wilt nemen. Als dit zo is, schrijf je dan snel in!
We wensen iedereen weer een leerzaam, creatief en actief jaar 

met al het moois wat we te bieden hebben bij het 
Kaspar Hauser Kursus Huis.

Susan van Wijchen
Locatiemanager
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Leren is ontwikkelen, is gewoontes 
doorbreken en nieuwe ervaringen aan-
gaan en beleven. Dat gebeurt overal en 
door iedereen. Wat ga je leren, wie kan 
je dat leren? Kennen we onze eigen ta-
lenten en weten we wat we nog willen 
leren? Weten we waar we zelf meester 
in zijn en kunnen we dat delen?
Je kunt iets leren in het woonhuis, in je 
werkgebied, in vrije tijd. Soms kan een 
leerpunt extra aandacht nodig hebben 
en dan zetten we er een spotlicht op en 
geven we het vorm in vrije tijd, in een 
workshop, een cursus of een leerwerkt-
raject.

Welke nieuwe ervaringen jij aan wil 
gaan, hangt af van jezelf en jouw situ-
atie. Is er in het woonhuis een vraag 
waar jullie samen mee aan de slag 
willen gaan? Is er op het  werk iets dat 
extra aandacht vraagt en waar je mee 
aan de slag kunt en wil gaan? Ga je een 
nieuwe hobby uitproberen en heb je je 
in vrije tijd aan een vereniging verbon-
den?
Weet dat er in het Kaspar Hauser Kursus 
Huis veel mogelijk is als het om dit soort 
vragen gaat. 

Er is van alles mogelijk, maar soms lukt 
niet alles zoals we zouden willen;
Bedenk dat een cursus wordt gegeven 
in een groep van ongeveer 7 mensen 
met mogelijk een onbekende docent. 
Bij te weinig of te veel aanmeldingen, 
zou het dus zo kunnen zijn dat de cursus 
niet doorgaat of dat je er nog even op 
zult moeten wachten. Als er heel veel 
aanmeldingen zijn, kan soms wel een 2e 
groep gestart worden. Misschien moet 
soms ook wel begeleiding mee naar 
de cursus, zodat jij beter aan jouw ont-
wikkeling toekomt. En soms vraagt de 
groepssamenstelling om een aanpassing 
waardoor een cursus voor jou niet door 
zou kunnen gaan. We zullen altijd ons 
best doen om dan een alternatief te bie-
den op jouw leervraag.

In onze woonwerkgemeenschap willen 
we van en met elkaar ontwikkelen. In de 
groep heeft iedereen zijn eigen vragen 
en mogelijkheden, we ontmoeten el-
kaar en hebben elkaar iets te bieden. 

NOTE: Samen kun je meer bereiken dan 
alleen:  1+1=3.
NOTE: KHKH is van ons allemaal.

Het Kaspar Hauser Kursushuis team
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Cursussen      periode        blz

iK en mijn omgeVing
Rots en water      1    12
Sociale vaardigheden en mandala’s   1    13
Omgaan met afscheid en klankschalen  3    14
Praten met je handen en zintuigen prikkelen  1    15
Jaarfeesten              1-4    15 
Bronlaak Blad                   1, 3    16
Zelfstandig wonen      -    17
Zelfstandig reizen      2    17
Omgaan met hooggevoeligheid    1    18
Mindfulness       4    19
Vriendschap en relatie     3    20
Uiterlijke verzorging     3    21

KunSt en beleVing
Schilderen       2    24
Tekenen       -    24
Beeldhouwen      1, 2    25
Samen muziek maken     2    26
Euritmie en zintuigenprikkelen    2    27
Vloeiende kleuren      1    28
Steen, plant, dier, mens     4    29
Dansexpressie en gelukslessen    2    30 
Natuur op en rond Bronlaak    3    30
Bronlaakspelen      3, 4    31
Speelvaardigheid      1    32
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Cursussen      periode        blz

VaK en VaardigHeid
Digitaal vaardig      -    36
Koken doen       1    36
Klei        1 of 3    37
Vilten        1, 4    37
Bijen beleven      2    38
Graan, koek en brood     4    39
Wilgentenen vlechten     1    40
Vreemde talen en culturen    4    41
Lezen en schrijven en klankschalen   4    41
Bloemschikken      2    42
Naald en draad      4    43
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Kaspar Hauser Kursus Huis 11

in deze cursussen gaat de aandacht naar jouzelf 
en hoe jij in de omgeving staat. Je kunt tijdens deze 

cursussen meer over jezelf leren, maar ook meer over je 
omgeving leren. je kunt leren over hoe jezelf met de ander 

omgaat en hoe anderen met jou omgaan. je leert over de so-
ciale vaardigheden die jij bezit en hoe je hiermee een ander 

of jezelf kunt helpen. of hoe je ze gebruikt zodat de ander iets 
kan doen waardoor jij je geholpen weet. je kunt oefenen in 

wat goed werkt en nieuwe vaardigheden leren waardoor het 
contact met anderen of je omgeving makkelijker wordt. 

je kunt over je omgeving leren en wat die omgeving 
met jou doet en hoe jij daar mee 

om kunt gaan.
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Het ‘Rots & Water’ weerbaarheidsprogramma zoekt de balans tussen de harde 
onwrikbare rotshouding en de beweeglijke en verbindende waterhouding. Rots & 
Water is een training waarbij we actief in beweging zijn en weinig praten. Door de 
oefeningen die we met elkaar doen leer je wat jouw sterke en minder sterke pun-
ten zijn. Je leert bijvoorbeeld voelen hoe sterk je zelf eigenlijk bent. Daarna kun je 
deze kracht op een goede manier inzetten.
We maken gebruik van oefeningen die met je adem en je lichaamshouding te ma-
ken hebben. Je leert bewust worden dat jouw houding al veel over jouzelf vertelt. 
We oefenen met oogcontact en stemgebruik en leren zo hoe wij op anderen over-
komen. Een cursus die jou veel leert over jezelf en hoe je omgaat met en overkomt 
op anderen.



Kaspar Hauser Kursus Huis 13

Sociale vaardigheden zijn vaardigheden die je nodig hebt om op een goede manier 
met anderen om te gaan. Je leert naar elkaar luisteren, een gesprek te voeren, af-
spraken te maken en deze na te komen. Ook samenwerken, mening uiten, compli-
menten geven en krijgen komen aan bod. Allemaal zaken die je thuis, op je werk of 
in je vrije tijd nodig hebt. 
Tijdens deze cursus gaan we vooral veel samen doen: rollenspellen spelen, teke-
nen, samen schilderen, samen zingen, samen een gerecht maken.
Als tegenhanger van de actieve en stimulerende zangles, komt in het tweede deel 
van deze cursus het tekenen aan bod. We gaan aan de slag met de mandala’s. 
Een mandala is een cirkel en de cirkel is het symbool voor volledigheid. Vanuit de 
cirkelvorm bouwen we mandala’s op, die structuur en begrenzing bieden, maar 
waarin je wel jouw creativiteit kwijt kunt. Mandala’s kunnen rustig maken, of juist 
kracht geven. Wie wil kan ze inkleuren, de ervaren tekenaars kunnen zelf man-
dala’s opbouwen. 
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Afscheid nemen is niet eenvoudig en toch komt het wel eens op ons pad. In kleine 
en grote dingen. Afscheid nemen van een lievelingstrui die te erg versleten raakt. 
Afscheid nemen van een collega, omdat hij met pensioen mag. Afscheid nemen 
van vakantievrienden. Afscheid nemen van een groep, omdat de cursus is afgelo-
pen.  Of afscheid nemen  bij een overlijden. Hoe ga je daarmee om, herinneren, 
herdenken, troosten en troost vinden. Dit gaan we delen en vorm geven. 
Na het delen van deze gedachtes en gevoelens kunnen de Klankschalen zorgen 
voor verbinding en ontspanning. De zogenaamde ‘zingende schalen’ geven lang 
doorklinkende trillingen en die kunnen een verbinding op een dieper niveau  te-
weeg  brengen. Verbinding met jezelf en je omgeving.
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Deze combinatiecursus is er voor iedereen die naast praten veel ondersteuning 
heeft aan picto’s en gebaren.
Door gebruik van gebaren en picto’s kun je je vaak beter uiten. Als je ergens met 
woorden niet uitkomt, kan een gebaar of een picto jou juist wel helpen hetgeen te 
zeggen wat je bedoelt. Op bronlaak leer je bijvoorbeeld al het gebaar van de week, 
waar we in deze cursus ook mee gaan oefenen. Daarnaast zijn er nog meer geba-
ren die jij belangrijk vindt en die kunnen we ook gaan leren met elkaar. Zo wordt 
het gebruik van gebaren steeds meer vanzelfsprekend! En doordat je beter kunt 
communiceren hebben jij én je omgeving meer plezier.

De cursus zintuigprikkelen is een uitgebreide versie van 
wat eerst de cursus koken beleven was. We gaan in deze 
cursus namelijk naast het prikkelen van zintuigen met 
geur en smaak in de keuken ook aan de slag met bele-
vingen van de tast, geuren buitenshuis, belevingen van 
het weer en van beeld en geluid. 

De jaarfeesten spelen een belangrijke rol in onze woon-werkgemeenschap. Ze 
zorgen voor ritme, structuur en duidelijkheid door het jaar heen. Thema’s die de 
natuur ons voorleeft, zijn ook thema’s in ons eigen leven, thema’s in de jaarfees-
ten. In deze cursus wordt informatie geboden en  worden ideeën uitgewisseld over 
feesten. Ook wordt er samengewerkt met de jaarfeestenmedewerkers om samen 
de feesten te evalueren en vorm te geven. Vind je jaar-
feesten vieren fijn, heb je zin om samen op zoek te gaan 
naar de thema’s die jaarfeesten ons brengen, ben je 
graag bezig met de jaartafel en het vormgeven aan je 
eigen omgeving? Dan is deze cursus een goed aanbod.  
Deze cursus vindt plaats door het hele jaar heen.

NOTE: 
lessen zijn op 7 maart/
25 april/6 juni/4 juli/

29 augustus/3 oktober/
7 november/
12 december.
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Bronlaakblad is een cursus voor bewoners die graag samen met elkaar een mooi 
magazine willen maken. Een heel eigen blad voor en door bewoners van Bronlaak. 
Het blad is gevuld met interviews, verhalen, recepten, eigen stukjes en nieuw-
tjes. Deze cursus is voor iedereen die graag schrijft, (strips) tekent, foto’s maakt of 
wil leren het blad op de computer vorm te geven. Maar vooral voor diegene die 
nieuwsgierig is naar verhalen op Bronlaak. 
Samen met een groep vol veelzijdige creatievelingen kunnen we er een mooi ma-
gazine van maken waar heel Bronlaak van geniet.
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Zelfstandig wonen betekent heel veel zelf doen; voor jezelf en je huis zorgen, 
boodschappen, koken, de boel opruimen, schoonhouden …. Het is veel, hoe pak je 
dat aan en hoe plan je de tijd. In deze cursus wordt ook nadrukkelijk gevraagd wat 
jij wilt leren en dan maken we daar een stappenplan op om dat samen met ande-
ren te gaan oefenen.

Bronlaak ligt best wel ver weg van andere dorpen en steden. Te voet kom je niet 
overal en op de fiets is ook niet altijd handig. Maar het openbaar vervoer brengt 
jou haast overal naartoe waar je heen wil. Een taartje eten bij Markant, winkelen 
in Boxmeer of iemand bezoeken in Venlo. Als je leert met het openbaar vervoer te 
reizen, dan kan dit allemaal! Tijdens de cursus gaan we stap voor stap de wereld 
van het vervoer leren kennen.

NOTE: 
je dient voor deze cursus 

een OV-chipkaart
 te kopen. 
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Herken jij dat er prikkels heel erg hard binnenkomen en dat je vervolgens heel 
onrustig wordt. Al deze prikkels kunnen voor een ‘vol’  gevoel in je hoofd zorgen. 
Deze overprikkeling is een kenmerk van hooggevoeligheid. We gaan in deze cursus 
samen aan de slag om helder te krijgen hoe jij hiermee om kunt gaan. 
In de cursus gaan we dit oefenen aan de hand van oefeningen, het uitwisselen van 
ervaringen, mediteren en verhalen te lezen. Hierdoor ontdek jij jouw eigen gren-
zen en leer je ze aan te geven. Je kunt zo beter de prikkels die er om je heen zijn 
loslaten en komen tot meer innerlijke rust. Je leert zo te vertrouwen op jouw intuï-
tie en om jouw emoties te herkennen. 
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Maak jij je veel zorgen en pieker je over van alles en nog wat? Voel je soms onrust 
of spanning? Misschien ben je wel vaak driftig of kun je je nooit concentreren. Als 
je dit allemaal laat gebeuren werk je op de zogezegde ‘automatische piloot’. Door 
de cursus mindfulness kom je erachter hoe jouw automatische piloot werkt. We 
gaan aan de slag met allerlei oefeningen die zich richten op bewegingen en me-
ditatie. Hierdoor kun je rustiger worden en meer in evenwicht komen. Naast de 
oefeningen gaan we ook dansen, tekenen en praten. Al doende leren we veel over 
onszelf en leren we hoe we zelf meer tot rust te kunnen komen. Zo wordt je vrien-
delijker voor jezelf!

NOTE: 
Bij deze cursus is het 

belangrijk elke dag ook 
thuis te oefenen. Een 

kwartiertje per dag is al 
genoeg.
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Hoe geef je vorm aan vriendschap? Er zijn soorten vriendschap, van een vrien-
dengroep tot die ene speciale vriend of vriendin. En als je een relatie met iemand 
krijgt, worden intimiteit en seksualiteit aandachtspunten voor je. Mannen en vrou-
wen zijn verschillend van elkaar, maar ieder mens vind ook andere dingen fijn of 
juist vervelend en hoe leer je daar rekening mee te houden? Je leert over wat het 
verschil is tussen jezelf en de ander en hoe je die grens tussen elkaar bewaakt. In 
deze cursus bespreken we samen hoe jij in jouw vriendschappen en relaties staat 
en krijg je informatie over lichamelijke en seksuele ontwikkeling.
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Het eerste wat andere mensen aan jou zien, is jouw uiterlijk. Goed voor de dag 
komen is vaak ook van belang op het werk.. In deze cursus leer je dus hoe jij goed 
voor jezelf kunt zorgen. Niet alleen leer je hoe je je goed kunt wassen van top tot 
teen, maar ook wat voeding met jouw lichaam doet of welke kleding of kapsels 
goed staan en hoe je dit verzorgt.
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Het was 26 mei 1828, lang geleden, 
dat in neurenberg een jongen werd gevonden met 

in zijn hand een houten paard en een brief. Hij was toen ongeveer 
16 jaar. in de brief stond een verzoek aan het leger om hem in dienst te nemen. 
Hij had een bijzondere manier van lopen. Hij kon zijn naam schrijven. Hij sprak 

niet veel maar zei enkel: “ik wil een ruiter zijn, zoals mijn vader was”. 
Verder verstonden de mensen hem niet. Ze vonden hem vreemd 

en hij bracht hen in verwarring.

Hij werd opgenomen in een gezin. Zijn haar werd geknipt, 
hij werd gewassen en kreeg schone kleren. eerst at hij alleen water en 

brood, maar hij leerde ook andere dingen eten. eerst schreef hij  alleen zijn 
naam, later leerde hij lezen en schrijven. Hij leerde samen te werken 

en te leven in de gemeenschap.

Hij vertelde dat hij zijn leven lang in een cel had gewoond, 
waar hij gevoed werd met water en roggebrood en waar hij slechts gezelschap 

had van twee speelgoedpaarden en een speelgoedhond.

Zijn geheugen was heel goed en hij leerde snel en veel. de mensen vonden hem 
nog altijd vreemd, om dat er zoveel vragen bleven; waar kwam hij vandaan? Wie 
waren zijn ouders? Waarom had hij ‘gevangen’ gezeten? Met welke boodschap 
kwam hij naar hun toe? Klopte zijn verhaal wel? Was hij een Bedrieger of een 

Prins?

Vragen die uitnodigen tot puzzelen, tot verder zoeken 
en tot nog meer verhalen…
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door beelden, vormen en kleuren, beweging, 
geur, smaak en klanken komen we in een andere wereld 

waarin veel te beleven is. Het gaat tijdens deze cursussen 
om jouw ontwikkeling van en beleving bij kunstzinnige vaar-
digheden. Het prikkelen van de fantasie is een belangrijk uit-

gangspunt bij alle cursussen van deze soort. We voelen en be-
leven wat niet altijd in woorden te vatten is. Je kunt leren om 

te schilderen, muziek te maken, te dansen of juist 
verschillende kunsten te beleven en te ervaren wat 

deze kunstvormen met je doen.
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Schilderen is een wereld zonder woorden. Een wereld waarin de magie van kleu-
ren, lijnen en vormen jouw geest tot leven wekt. Het gaat erom dat je jezelf bent 
en het schilderen je kan helpen om bij jezelf te blijven. Het gaat om het proces en 
niet om het resultaat.

In de cursus tekenen en schetsen gaan we goed kijken naar de wereld om ons 
heen. Tekenen gebeurt aan de hand van wat er zichtbaar is en dit gaan we probe-
ren weer te geven in ons eigen beeld. Het proces van zien en ontdekken van wat er 
zichtbaar is staat in deze cursus voorop.
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Beeldhouwen is een cursus voor iedereen die zich wil verdiepen in de vormen-
wereld. Steen is een weerbarstig materiaal. Je kunt het niet vormen met de blote 
hand, maar moet het vormen met behulp van vijlen en andere schuurmaterialen. 
We beginnen de cursus met het leren kennen van allerlei verschillende steen-
soorten, waarna jij zelf aan het begin van de cursus jouw eigen ruwe steen kiest. 
Je leert het verschil tussen stenen en de verschillende bewerkingen kennen. Een-
maal aan de slag met vijlen en ander schuurmateriaal ontstaat er een beeld uit 
het steen. De docenten bieden jou praktische instructies en hulp daar waar nodig, 
maar de creativiteit komt uit jouzelf. 
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Een oproep aan alle muzikale mensen: speel je een instrument, wil je graag muziek 
maken en wil je graag samen spelen, luisteren en beleven? Dan is dit jouw cursus! 
In de cursus leer je allerlei verschillende instrumenten kennen en mag je met hun 
klanken mee op ontdekking. Er wordt in de cursus aandacht besteed aan begrip-
pen als ritme, noten, melodie en muziekstromingen. Wat betekenen deze woorden 
eigenlijk? Daar wordt aandacht aan besteed en mee geoefend.
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Bij euritmie gaat het om bewegen en samen in een goede stroom komen; oefenen 
om beter op aarde te staan, oriëntatie op eigen lijf en in de ruimte, bewegen op 
basis van muziek of gedichten, samenwerken en samenspelen. Euritmie is er voor 
mensen die graag willen bewegen in deze bewegingsvorm of voor wie uitgelokt wil 
worden tot bewegen.
De cursus zintuigprikkelen is een uitgebreide versie van wat eerst de cursus koken 
beleven was. We gaan in deze cursus namelijk naast het prikkelen van zintuigen 
met geur en smaak in de keuken ook aan de slag met belevingen van de tast, geu-
ren buitenshuis, belevingen van het weer en van beeld en geluid. 
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De cursus is een combinatiecursus met een cursus nat-in-nat schilderen, genaamd 
vloeiende kleuren. Tijdens het schilderen met de nat-in-nat techniek vloeien de 
kleuren namelijk over jouw vel papier, ze gaan stromen en ze verbinden zich aan 
elkaar. Je gaat in deze cursus kennismaken met wat de verschillende kleuren met 
jou doen en leren hoe je de kleuren vorm kunt geven. Nat in nat is een prachtige 
manier om je te uiten, te spelen met kleuren en vormen en ook om indirect te le-
ren omgaan met je gevoel.
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In deze natuurcursus ga je op weg door de wereld van de stenen, de planten, de 
dieren en de mensen. Een bewonder en verwonder avontuur, waarbij de docent 
uitlegt geeft over hetgeen je tijdens de cursus ziet en voelt. Maar je gaat ook zelf 
deze werelden verkennen en beleven. Op Bronlaak is namelijk alles voor handen 
om deze werelden in de natuur te ontdekken. De cursus vindt dus deels plaats in 
het lokaal, maar ook altijd voor een deel buiten in de natuur. 
Door middel van kunstzinnige activiteiten ga je alles wat je gehoord, gezien, ge-
voeld en beleefd hebt verwerken. De lessen worden aangevuld met spreuken en 
verhalen.
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In de positieve psychologie is veel aandacht voor oefeningen om gelukkiger in het 
leven te staan. Wat zijn helpende gedachten? Hoe kun je zelfverzekerder nieuwe 
dingen aangaan? Wie kan jou helpen als je iets moeilijk vindt? Door gesprekken en 
oefeningen krijg je informatie en vaardigheden om geluk sneller te vinden.
In de andere helft van het dagdeel ga je voelen wat muziek met je kan doen. Ont-
dek wat muziek met je doet en hoe je lekker in beweging kunt komen en hoe dit 
ontspant en sterker maakt.

Het is fijn om buiten in de natuur te zijn. Er is daar namelijk veel te beleven en 
te leren. We leren bijvoorbeeld over planten, bloemen, bomen, vogels, insecten,  
paddenstoelen, vlinders en de seizoenen. Na een deel theorie ga je in deze cursus 
vooral naar buiten. Lopend gaan we op ontdekking in de natuur van Bronlaak. Je 
gaat zien, horen en voelen en beleven.

NOTE
voor de dans is het 
fijn als je makkelijk 

zittende kleding 
draagt naar de 

cursus.
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Bij de jaarfeesten komen prachtige verhalen aan bod. Die verhalen kunnen door 
middel van een spel met een grote groep mensen gedeeld worden. Dat kan door 
zelf op het podium een verhaal te spelen of misschien wel met een poppenspel of 
schimmenspel.  
Bij een opvoering komt heel veel kijken en daarom duurt deze cursus twee peri-
odes. Denk maar eens aan het leren van een verhaal kiezen of zelf maken, leren 
zingen als solist of in een koor, teksten onthouden, een rol spelen, dansen, figurant 
zijn, meewerken aan decor of aan de kleding en attributen. Uiteindelijk zal de cur-
sus worden afgesloten met het opvoeren van het geoefende stuk in de Pinkster-
zaal.
Door de koppeling aan jaarfeesten kan het zijn dat de periodes dat er geoefend 
wordt afwijken van de beschreven cursusperiodes, de woensdag is wel een vaste 
dag.

NOTE
bij deze cursus 

is het wenselijk als er 
thuis aan tekst 

geoefend wordt!
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Speelvaardigheid zijn de dingen die je dient te kunnen als je aan een voorstelling 
meedoet. Door het hele jaar heen worden er op Bronlaak verhalen gespeeld op 
het toneel. Op het podium staan is een hele kunst en in deze cursus willen we 
theater laagdrempelig aan bod laten komen door improvisatiespel en zang. Door 
verschillende oefeningen kun je je bewuster worden van je eigen lichaam en door 
oefeningen in speltechnieken kun je leren om je lichaam en je stem goed in te zet-
ten op het podium.
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Cursusspreuk

Ik ben in de wereld
Ik heb ogen en oren om te ontdekken
Voeten om te gaan
Handen om te werken en te helpen
En een hart om lief te hebben

Kaspar Hauser spreuk
 Ik wil leren
Ik wil de wereld verkennen
Ik wil me ontplooien
Ik wil leren door fouten te mogen maken

Hierdoor volgen we dezelfde weg als Kaspar Hauser
Een levensweg
Een weg door bos en veld
Door land en zee
Door bergen en dalen
Door licht en duisternis
De weg door de school des levens

Door te gaan schilderen en beeldhouwen
Koken en bakken
Door te sporten en computeren
Liefde en vriendschap
Door je eigen te geven bij het natuur beleven
En door te zingen en musiceren
Krijg je stof om te leren
En om fouten te mogen maken
Zo zijn we samen onderweg naar de school des levens
Zo zijn wij op weg naar ons doel
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Zo kunnen we samen leren
En samen de wereld verkennen
En samen ons ontplooien
En samen van onze fouten leren
En samen aan het werk gaan

Wij zeggen met vreugde en vol kracht
Welkom thuis
In het Kaspar Hauser Kursushuis
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de handen uit de mouwen, 
koester ambachten en leer vak en vaardigheden! 
Vaardigheden waardoor je een fijnere huisgenoot 

of een prettige collega wordt. Wil je je vak verdiepen 
en een specialist worden of wil je juist eens in een 

ander vak ervaringen opdoen? In deze reeks 
cursussen kun je leren door te doen!



Cursusaanbod 201836

Tijdens deze cursus krijg je uitleg over de werking van internet. Je leert hierbij hoe 
jij gebruik kunt maken van alle informatie die het internet voor je heeft. Want wist 
jij dat op internet bijna alles te vinden is dat jij wil weten of zien? Je leert bijvoor-
beeld hoe je kunt surfen of hoe je google of Youtube gebruikt. 
Ook leer je hoe je contact hebt met andere mensen via het internet. Dit kan via 
een e-mail of via facebook bijvoorbeeld. Je leert zo alle mogelijke manieren van 
online communicatie kennen en om dit leuk en veilig te gebruiken. Misschien leer 
je zelfs nog nieuwe apps gebruiken om met andere mensen in contact te komen!

Koken doen

Voor diegene die wil leren om zelf te koken is dit een mooie cursus. In een kleine 
groep ga je leren waar je allemaal op moet letten bij het bereiden van een maal-
tijd. Er wordt stap voor stap een gerecht gemaakt. Van boodschappen doen en re-
cepten lezen tot het voorbereiden van voor-, hoofd, nagerechten of lunchgerech-
ten. 
Bij aanvang van de cursus willen we weten wat de in individuele leervragen zijn, 
zodat we deze in het aanbod kunnen meenemen.  Op 
deze manier leer je het best om zelfstandig een maaltijd 
te kunnen koken. 
In de les zelf gaan we als groep of als deelgroep een 
maaltijd maken en samen opeten. Jouw warme maaltijd 
zal bij de centrale keuken worden afgemeld.

NOTE
Je dient wel al met de 

computer om te kunnen 
gaan voordat je aan deze 

cursus begint!
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Klei is een cursus voor mensen die graag hun handen uit de mouwen willen steken 
en daarbij niet bang zijn deze handen vies te maken. In de cursus ga je namelijk 
aan de slag met de werkzaamheden die in een pottenbakkerij voorkomen: voelen, 
kneden en vormen van klei, leren kennen van materialen, bolletjes leren kneden, 
werken met stempels en mallen. De docent neemt je 
mee in de wereld van het aardewerk en je leert van 
alles over aardewerken gebruiksvoorwerpen en over 
kunst. Deze combinatie zorgt ervoor dat het creatie-
ve en het scheppende in jezelf naar boven komt.

Het schaap schenkt ons ieder voorjaar haar wol. Met deze wol kunnen we van alles 
vormen. Wol is een heerlijk, zacht en natuurlijk materiaal. Met behulp van warm 
water, geurende zeep en je bewegende handen leer je in deze cursus om val de 
wol vilten voorwerpen te maken. Van vilt kun je kleren, sieraden en kunstzinnige 
objecten maken. 
In de beginnerscursus leer je over soorten wol en leer je basistechnieken, zoals het 
wrijven en rollen, een bol en een snoer vilten en het vilten op een platvalk of met 
sjablonen. Voor de gevorderde vilters zal er aan een groter project gewerkt wor-
den, bijvoorbeeld sloffen, sjaal of wanten.
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Deze natuurcursus neemt je mee in de hele wereld van de honingbij. Je leert wat 
een bij is, hoe ze met elkaar samen leven en wat de bij betekent voor de natuur. 
We nemen samen een kijkje in de verschillende huizen van de bij en kijken hoe ze 
ingericht zijn. Je leert over de verschillende dingen die een bij maakt, zoals was en 
honing en hoe dit wordt verwerkt door de mens. En natuurlijk gaan we samen op 
uitstap naar de tuin om te zien hoe bijen en bloemen elkaar helpen.
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Er is veel te vertellen en beleven op de weg van graan naar brood of koek: het zaai-
en, verbouwen, oogsten en malen van graan. Als dit eenmaal gebeurd is dan wordt 
er deeg van gemaakt. Dit is een fijne beleving, waarin je kneedt en ruikt en proeft. 
In deze cursus ben je dus voor een deel buiten, bij het graan en ook een deel bin-
nen. Binnen gaan we voor een deel kennis opdoen over het groeien van het graan 
en voor een ander deel bij het voelen van het zachte meel en bij het kneden, rollen 
en vormen van het deeg.
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Wilgentenen vlechten is een oude ambacht, waarin met het 1-jarige wilgentakje 
allerlei voorwerpen gemaakt kunnen worden. Deze ambacht gaan we in het Kur-
sushuis nieuw leven inblazen. Wilgentenen vlechten is een cursus voor mensen 
die vaardig zijn met hun handen en die het leuk vinden om creatief met de wilgen-
tenen aan de slag te gaan. Tijdens de lessen worden eerst de basistechnieken van 
het vlechten aangeboden en afhankelijk van jouw wens en vaardigheid kunnen 
er individuele- of groepswerkstukken worden gemaakt. Denk hierbij aan kransen, 
manden, een vlechthaag of een vrije vorm.
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Nederland is op de wereld maar een klein stipje. Er is al veel te leren over Neder-
land, er is nog meer te ontdekken over Europa, nog meer over andere continenten. 
In de eerste lessen besteden we aandacht aan Nederland ,  waterwegen, landbe-
scherming, zeeklimaat en industrie, daarna trekken we Europa in en kiezen we een 
land in Afrika, Azië en Amerika om meer over  te leren.

Woorden en teksten kunnen ons raken en zijn een middel om andere iets duidelijk 
te maken. Schrijven is een vaardigheid die je moet blijven oefenen. In deze cursus 
gaan we aan de slag met teksten, verhalen, gedichten, brieven, …  en vooral veel 
schrijven. Want door te schrijven kun je jezelf uiten en aan anderen of aan jezelf 
iets duidelijk maken.
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Bloemen maken mensen blij. Bloemen geven extra kleur, maken iets feestelijk of 
bieden troost. Ze luiden de lente in. Ze zijn mooi in de natuur of in de tuin, maar 
ook mooi om ze dichterbij te halen en op tafel te kunnen zetten. In deze cursus 
leer je over bloemen en ga je er mee aan de slag, namen leren kennen, plukken, 
sorteren en schikken.
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Deze cursus is voor creatievelingen die oude kleding nieuw leven willen inblazen of 
voor durvers die helemaal zelf een kledingstuk of tas willen maken. Voor beginners 
is er een kennismaking met stoffen, patronen, oefenen met spelden en knippen 
en oefenstofjes. Je kunt ook leren om de naaimachine te gebruiken en om op die 
manier een kussensloop, tas of schort te maken. Voor mensen met meer ervaring 
kunnen ingewikkelder werkstukken maken. Als je wilt meedoen is het belangrijk 
dat je interesse hebt in textiel en dat je fijne motoriek voldoende is om bijvoor-
beeld recht stof te kunnen knippen en de naaimachine te  bedienen. 
NOTE: oefenstoffen zijn er, maar wil je iets groters voor jezelf maken, moet je zelf 
stof kiezen en kopen!
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Los van het Kursushuis kun je op Bronlaak ook leren(d) werken. In een zogenaamd 
leerwerktraject kun je een vak leren als opstap naar betaald werk. Want een vak 
leren maakt trots! We werken gericht aan jouw zelfvertrouwen. Ook ga je vaardig-
heden ontwikkelen die werkgevers heel belangrijk vinden, zoals op tijd komen of 
het ontvangen van feedback.  De leerresultaten maak je zichtbaar in jouw portfo-
lio. Er zijn geen toetsen of examens en je leert in jouw eigen tempo. 

je kunt kiezen uit: 
medewerker bediening Horeca 
medewerker Kaasmakerij 
medewerker groenteteelt 
Medewerker Houttechniek en klussendienst 
medewerker groen 
medewerker Winkel

Kosten en toelatingseisen 
Een leerwerktraject wordt gefinancierd door de gemeente vanuit de WMO of Par-
ticipatiewet. Je hebt dus een indicatie nodig. Je verdient geen salaris en om deel te 
nemen zijn geen diploma’s of certificaten vereist. Wij vragen wel een flinke dosis 
motivatie en nieuwsgierigheid!

aanmelden en contact 
Ben je enthousiast geworden en wil je je aanmelden of wil je nog wat meer infor-
matie over Bronlaak of over het traject zelf? Kijk dan op onze website bij:
http://deseizoenen.org/bronlaak/onze-zorg/leerwerktrajecten/ 

http://deseizoenen.org/bronlaak/onze-zorg/leerwerktrajecten/medewerker-bediening-horeca/
http://deseizoenen.org/bronlaak/onze-zorg/leerwerktrajecten/medewerker-kaasmakerij/
http://deseizoenen.org/bronlaak/onze-zorg/leerwerktrajecten/medewerker-groenteteelt/
http://deseizoenen.org/bronlaak/onze-zorg/leerwerktrajecten/medewerker-houttechniek-en-klussendienst/
http://deseizoenen.org/bronlaak/onze-zorg/leerwerktrajecten/medewerker-groen/
http://deseizoenen.org/bronlaak/onze-zorg/leerwerktrajecten/medewerker-winkel/
http://deseizoenen.org/bronlaak/onze-zorg/leerwerktrajecten/
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Voorwaarden voor deelname
Een groot deel van het aanbod is voor alle bewoners toegankelijk, zodat we van en 
met elkaar kunnen leren. Sommige cursussen zullen gericht zijn of specifieke doe-
len en daarmee niet voor iedereen toegankelijk.
Wanneer iemand wil deelnemen aan een cursus en er is speciale begeleiding no-
dig, dan dient deze begeleiding mee te komen. Dit kan iemand zijn uit het woon-
huis, het werkgebied of uit het netwerk.
Als je ben ingedeeld wordt ook verwacht om alle bijeenkomsten aanwezig te zijn. 
Als je niet kunt komen, meld je dan af bij de docent of het Kursushuis team.

aanmelden
Aanmelden gaat via papieren aanmeldlijst. Per huis zijn losse aanmeldlijsten bij-
gevoegd. Voor externe cursisten kunnen extra lijsten gekopieerd of digitaal aange-
vraagd worden.
Bij de aanmelding is een overdrachtsformulier van belang. Deze overdracht en 
eventuele protocollen zijn informatie voor de docent, zodat de begeleiding op ade-
quate wijze kan worden vormgegeven. 
De ingevulde lijst met het overdrachtsformulier wordt in postvak KHKH bij receptie 
ingeleverd. Aanmelden kan tot en met 23 januari. In de loop van het jaar kan er 
overlegd worden waar nog mogelijkheden zijn of waar nieuw aanbod vormgege-
ven kan worden.

afronden
Na de cursus heb je een rugzak vol kennis en ervaringen bij je. Afhankelijk van de 
cursus krijg je een cursusmap of neem je je werkstuk aan het einde van de cursus 
mee naar huis. Je hoeft geen examen af te leggen bij de cursussen en er zit ook 
geen certificaat aan verbonden.

Periode 1 : 21 februari t/m 25 april, geen cursus op 28 maart
Periode 2: 16 mei t/m 11 juli, geen cursus op 13 juni
Periode 3:  15 augustus t/m 10 oktober, geen cursus op 19 september
Periode 4: 24 oktober t/m 19 december, geen cursus op 5 december
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Zekerheid van deelname
Het is niet zeker dat je ook aan een cursus kunt gaan deelnemen. Door teveel of te 
weinig aanmeldingen of door overwegingen over werkbare groepssamenstellingen 
kunnen er wijzigingen zijn. Het KHKHteam zal proberen naar alternatieven te zoe-
ken. Samen met jou en betrokkenen willen we verder kijken dan enkel wat je leuk 
vindt, maar ook naar wat jou verder kan helpen in de ontwikkeling.
Wanneer er teveel inschrijvingen zijn, bepaalt de cursusleiding samen met de do-
cent wie er kan deelnemen. Hierbij worden verschillende zaken overwogen; het 
belang voor de individuele deelnemer en de samenstelling van de groep ten op-
zichte van de doelen. Als er voldoende aanmeldingen zijn voor een tweede groep 
zal gekeken worden of dat mogelijk is.
Wanneer er voor een cursus te weinig aanmeldingen zijn, worden afwegingen ge-
maakt over het wel/niet doorgaan van een cursus.
Het is niet vanzelfsprekend dat je ook aan alle cursussen waarvoor jij je hebt aan-
gemeld kunt gaan deelnemen. We streven naar gelijke kansen voor iedereen.

mensen die op bronlaak wonen en werken
Jij neemt met jouw werkleider en OPV-er het voortouw in het kiezen van een cur-
sus. De OPV-er zal naast jouw voorkeur ook kijken naar wat er in het jaargesprek is 
besproken en welke keuzes er vanuit dit gesprek misschien waardevol zijn. De keu-
ze wordt als voorstel ook besproken met de vakinhoudelijk werkleider en die kijkt 
of het ook past binnen het ontwikkelingsplan op het werkgebied. Samen onderte-
kenen zij het formulier en kan de aanmelding plaatsvinden.

mensen in de dagopvang
Heb jij op Bronlaak alleen dagbesteding zonder er te wonen? Dan kan er in overleg 
met jouw vakinhoudelijk werkleider en jouw vertegenwoordigers een scholings-
keuze gemaakt worden. Het werkgebied neemt dan het initiatief voor de aanmeld-
procedure.

mensen die niet wonen en werken op bronlaak
Woon of werk je niet op Bronlaak, maar heb je wel een indicatie ‘dagbesteding’? 
Dan kun je ook deelnemen aan cursussen. Meld je aan en er zal overlegd worden 
hoe kosten verrekend gaan worden.
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Daarnaast kan een cursus interessant zijn voor een groep mensen buiten Bronlaak. 
Zo kan er een cursus gegeven worden voor jouw woon- of werkplek buiten Bron-
laak. Wil jij een cursus op locatie, dan kan dit zeker overlegd worden. We kunnen 
hulpvraag en aanbod op elkaar afstemmen en een offerte maken.

te leen in het kursushuis 
Bij het Kursushuis is een grote verzameling cursusmateriaal bijeengebracht. Dit 
materiaal is een prima bron om nieuwe vragen mee te beantwoorden.  Mocht je 
in het woonhuis of in het werkgebied een wens hebben in het kader van ontwik-
keling, stel de vraag gerust. Bedenk of dit een individuele vraag is of dat die met 
een groep/huis/team opgepakt zou kunnen worden. We gaan graag met jullie het 
gesprek aan om samen een goed aanbod te ontwikkelen. 

Woonhuizen
Heeft jouw woonhuis een speciale vraag op het gebied van ontwikkeling? Dan kan 
het Kursushuis hierin bijdragen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld digitale vaardighe-
den of verkeersveiligheid. Dit gebeurt altijd in overleg, dus laat van je horen als er 
een vraag boven komt drijven.

Werkgebieden
Is er in jouw werkgebied een arbeidsluwe periode waarvoor je invulling zoekt of 
wil je met de groep een werkvraag verdiepen? Klop dan even aan bij het Kursus-
huis! We zoeken dan samen naar verdieping van een werk- of teamgerelateerde 
vraag.

individuele vragen
Individuele scholing is een aantal gevallen mogelijk. Wel moet er dan een passen-
de indicatie zijn (of andere middelen), zodat we de kosten daarvan kunnen decla-
reren. Heb je vragen betreffende individuele scholing? Neem dan contact met ons 
op. Het moment en de duur van een individuele scholing zijn in overleg.
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Heb je nog vragen over de cursussen en het Kursushuis of heb je suggesties of 
ideeën? Meld je dan bij het team van het Kaspar Hauser Kursushuis. 
Wij staan voor jou klaar.

Dit kan via de telefoon op het nummer 0485-388951
Of via de e-mail aan Astrid Ockers aockers@deseizoenen.org


