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De ware ontwikkelingsreis
is geen speurtocht 

naar nieuwe landschappen 
maar waarnemen met nieuwe ogen.

Marcel Proust
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Het nieuwe cursusboek van Kaspar Hauser Kursus Huis 2019 ligt voor jullie en daar 
zijn wij trots op. Wij vinden het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om 
te leren en zich te ontwikkelen, ieder op zijn of haar manier. Omdat iedereen op 
zijn/haar eigen manier leert, zijn er zoveel verschillende cursusvormen binnen het 
KHKH. Deze zijn allemaal beschreven in het boek. We hopen van harte dat er voor 
de meesten van jullie weer iets bij zit, waaraan je wilt deelnemen. 

Cursusjaar 2018 was het eerste jaar voor de drie nieuwe medewerkers te weten 
Astrid Ockers, Adelina Fahnenstich en Toos Brienen.  Vol enthousiasme zijn zij aan 
de slag gegaan binnen het KHKH.  Zij hebben een aantal ontwikkelingen voort- en 
in gang gezet:

• Er is hard gewerkt aan de zichtbaarheid van het cursushuis;
• De samenwerking met cultuur is versterkt;
• Er zullen twee pilots starten in samenwerking met de werkgebieden;
• Het speerpunt van 2019 is ‘Bewegen’. Vanuit het KHKH zal hier extra 
   aandacht voor zijn;
• Er worden medewerkers, op basis van hun kwaliteiten, ingezet als docent.

Een aantal cursussen, wordt mede mogelijk gemaakt  door de inzet van vrijwilli-
gers. Wij willen deze groep bedanken voor hun bijdrage en ondersteuning waar-
door we het cursusaanbod ook het komend jaar weer kunnen realiseren. 

Mocht je ideeën hebben, laat je dan horen. Misschien kunnen we in de toekomst 
nieuwe cursussen aanbieden. We willen uiteraard zoveel mogelijk tegemoet ko-
men aan de vragen die er leven.

Wij wensen iedereen een fijn 
en leerzaam cursusjaar. 

Susan van Wijchen
Locatiemanager 
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Een cursus moet niet, een cursus mag.
In dit cursusboek wordt een beperkter 
aanbod beschreven dan jullie gewend 
zijn. Er is op Bronlaak zoveel te doen, 
dat het belangrijk wordt om te kiezen. 
Zonder dit boek zijn er ook heel veel 
mogelijkheden voor ontwikkeling. In 
jouw jaargesprek zijn aandachtspunten 
besproken en er zijn afspraken gemaakt 
over het komende jaar. 
In het woonhuis, in het werkgebied en 
in vrije tijd liggen veel ontwikkelkansen 
en dit is een hele veilige leeromgeving. 
In een bekende ruimte en met mensen 
die je kent kun je nieuwe dingen leren. 
Heel Bronlaak biedt mogelijkheden voor 
ontmoeting en ontwikkeling.
En soms wil je wel eens verder kijken 
dan wat er allemaal al bekend is…
Dan kun je denken aan Kaspar Hauser 
Kursus Huis. Daar is dit boek voor: 
misschien kan het cursushuis helpen bij 
een vraag. Misschien zit er in dit boek 
iets waar je nog niet eerder aan had 
gedacht en dat ook heel mooi bij jouw 
plannen past.

We beschrijven activiteiten door het 
jaar heen. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
Jaarfeesten en Bronlakblad maken. 
We willen graag samenwerken met 
groepen die betekenis hebben voor 
de gemeenschap. Hierin kun je andere 

mensen ontmoeten en nieuwe dingen 
leren. Hierin ben je onderdeel van de 
gemeenschap en wordt je uitgenodigd 
om jouw steentje bij te dragen aan de 
gemeenschap. Het is heel belangrijk om 
dit samen vorm te geven, het kan zijn 
dat anderen je hier voor uitnodigen of 
dat je er vanuit voorgaande jaren al aan 
verbonden bent.
Daarnaast beschrijven we een aanbod 
dat geboden wordt in periodes van 
8 bijeenkomsten. Hier kun je een 
individuele keuze maken en ga je met 
docent en andere deelnemers een 
periode op weg om samen ontwikkeling 
te maken. Nieuw zijn 2 cursussen 
die je als geheel kunt volgen of waar 
je lossen middagen kunt kiezen. In 
workshopvorm ga je dan met een 
onderwerp aan de slag en dit geef je 
thuis of op je werk vervolg. 
In de pilots willen we gaan onderzoeken 
of het cursushuis voor werkgebieden 
meerwaarde kan hebben; is het 
waardevol om de praktijk van alledag te 
doorbreken met een cursus en kunnen 
we zo samen met het team ontwikkeling 
maken?

Pilot is een Engels woord en het 
betekent dat je iets voor het eerst gaat 
uitproberen.

SamEnWErkEn En kEuzES makEn
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In de samenleving is veel aandacht voor 
gezond leven. We zijn een gemeenschap 
met aandacht voor gezonde leefstijl; de 
natuur, biologisch dynamische voeding, 
het ritme in ons dagelijks leven, het 
werken en wandelen zijn gezond. Met 
sporten en meer bewegen bedoelen we 
iets extra’s. Het gaat erom dat we ons 
lijf ook op een andere manier uitdagen; 
soms ons hart sneller laten kloppen 
en soms juist onze krachten leren 
doceren, alleen of samen in een team, 
al dan niet met een wedstrijdelement. 
Daarom staat in 2019 sport en spel in de 
schijnwerpers.

Samen!
Het aanbod biedt mogelijkheden tot 
andere ervaringen, belevenissen en 
ontwikkelingen voor jullie, bewoners 
van Bronlaak, buitenhuizen en 
deelnemers uit de omgeving. We 
zijn in contact met elkaar en zoeken 
ook nieuwe contacten. Nieuwe 
contacten kun je bijvoorbeeld vinden 
in de cursussen met de Graancirkel en 
Fakkeldragers.

In 2018 hebben we vanuit KHKH voor 
het eerst een cursus buitenshuis 
gegeven; Weerbaarheid aan een groep 
op een Thomashuis. Dit was een succes 
en we zouden graag vaker en op andere 
plekken cursus willen aanbieden.
Voor docenten biedt een cursus 

een verrijking van hun werk en in 
persoonlijke ontwikkeling door op een 
andere manier hun vak of kunst te 
delen. 
Kortom: er liggen zoveel kansen! Dus we 
nodigen alle lezers van het cursusboek 
uit om hierin mee te denken en zich te 
melden als familie of netwerk en kansen 
te gaan benutten. De diversiteit in een 
groep en de ontmoeting met andere 
mensen geven de wereld meer kleur.

We wensen je veel plezier bij het 
bekijken van het aanbod en succes bij 
het overwegen wat jij in 2019 aangaat… 

Logica brengt je van A naar B
Maar de verbeelding brengt je overal.

Albert Einstein
 

Het kaspar Hauser kursushuis team
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deze planning is een richtlijn! door te weinig of te veel aanmeldingen of 
de beschikbaarheid van docenten kan deze planning nog gewijzigd worden.
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ik En mijn omgEVing             11
Rots en water      2        12
Sociale vaardigheden en mandala’s   1        13
Omgaan  met afscheid en klankschalen  3        14
Omgaan met hooggevoeligheid    1        15
Fakkeldrager; rondleiden en voorlichten  1        16
Mindfulness       4        17
Vriendschap en relatie     2        18
Zelfstandigheid      3        39
Werknemersvaardigheden    2        40

kunSt En bElEVing             19
Beeldhouwen      1, 2        20
Schilderen       2        20
Tekenen/schetsen      3        21
Vloeiende kleuren      1        21
CRDL en praten met je handen    3        22
Speelvaardigheid      1        23
Euritmie en muziek/verhalen    2        24
Steen, plant, dier, mens     4        25
Dansexpressie en gelukslessen    3        26
Natuur op en rond Bronlaak    3        26

Vak En VaardigHEid             27
Klei        1 of 3        28
Vilten / Naald en draad; Moeder Aarde  3 of anders       28
Bijen beleven      1        29
Wilgentenen vlechten     4        29
Vreemde talen en culturen    1        30
Gedichten en klankschalen    4        30
Bloemschikken      2        31
Digitaal vaardig       -        3
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door HEt HEEl jaar HEEn
Jaarfeesten        alle         34
Bronlaak speelt de jaarfeesten   alle         35
Graancirkel       1,2 en 3        36
Redactie Bronlaakblad     2 en 4         37
Sporten en bewegen    1,2,3,4        38

Waarom ScHrijVEn Wij kurSuS mEt EEn k? 

Wij schrijven kursus met een k in plaats 
van de gebruikelijke c, omdat fouten maken mag 
of zelfs goed is. Van fouten maken kun je leren, 

als iets niet lukt kun je het nog eens proberen en 
trots zijn op je volharding en als het lukt kun je 

genieten van nieuwe kwaliteiten. 
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in 2017 vierden we het 70-jarig bestaan van bronlaak en daar 

mogen we nog van nagenieten. de bewoners van bronlaak kregen een 
mooi cadeau: markeringsstenen bij de zonnewijzer voor het Pinksterhuis. 

Het cadeau is nog niet af. Er ligt één steen in het plein, deze steen markeert 
de verjaardag van bronlaak op 23 oktober. de bedoeling is dat bij de komende 

jaarfeesten de volgende stenen worden onthuld. 
De Potterij zal met de andere stenen aan de slag gaan. Voor de ontwerpen 
hebben we tekenaars nodig! daarom worden álle bewoners uitgenodigd 
om mee te tekenen. Alle bewoners mogen ideeën voor de afbeeldingen 

op de stenen aanleveren.  
mijmer over jouw lievelingsfeest en maak daar een mooie tekening van. 

kun je niet kiezen en houd je van alle feesten, dan mag je meer tekeningen 
inleveren. met de tekeningen zal verder gewerkt worden. de tekeningen zijn een 
inspiratiebron voor de ontwerpen. Via tekening naar ontwerp zal de afbeelding  

vervolgens in een steen vorm krijgen en in het plein ingelegd worden.
iedereen mag een tekening (of tekeningen) van de jaarfeesten inleveren in de 

postbus van het kHkH. zet je naam achterop de tekening, wij zorgen dan dat dit 
bij de Potterij terecht komt.  We hopen op heel veel inzendingen, want het komt 
wel vaker voor dat we op zoek zijn naar een mooie illustratie voor een verhaal, 

artikel of misschien ooit een boekje?
 

Er zullen in ieder geval stenen komen voor 
Pasen, Sint jan, michaelfeest, sint maarten, sint nicolaas, kerstmis, 

marialichtmis. 

tot en met 20 januari 2019 kun je tekeningen inleveren in de postbus van kHkH.
We zien jullie tekeningen tegemoet!
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ik En mijn omgEVing 

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 

sociale 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 voelt. 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.

We moeten de mens niet aanspreken op wat hij is.
Dan helpen we de mens niet verder.

We moeten de mens aanspreken op wat hij worden kan.
Dan helpen we de mens verder.

Goethe
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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 
punten 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 
maken 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 overkomen. Een cursus die jou veel leert over jezelf en hoe je omgaat met 
en overkomt op anderen.
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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, 
afspraken te maken en deze na te komen. Ook samenwerken, mening uiten, 
complimenten 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, 
tekenen, samen schilderen, samen zingen, samen spel spelen.
Als tegenhanger van bovengenoemde activiteiten, 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 
mandala’s opbouwen. 



Cursusaanbod 201914

 

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 afgelopen. 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 
teweeg brengen. Verbinding met jezelf en je omgeving.
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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 handvatten 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 
grenzen 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 
intuïtie en om jouw emoties te herkennen. 
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Ben jij ook trots op Bronlaak en wil je dit delen met mensen die hier op bezoek 
komen? Dan zou je een goede rondleider kunnen zijn. De laatste keer dat de 
cursus Rondleiden werd gegeven was in 2013. Inmiddels zijn er vast al weer 
anderen die dit ook willen leren of is het de moeite om deze vaardigheid op te 
frissen en nog meer te leren.  
Er is een mogelijkheid om te gaan samenwerken met Stichting Kameleon. Deze 
stichting bestaat uit een groep vrijwilligers. Samen met ervaringsdeskundigen, 
mensen die uit eigen ervaring weten hoe het is om te leven met een ziekte of een 
beperking, gaan zij naar scholen voor voortgezet onderwijs en maatschappelijke 
organisaties. De ervaringsdeskundigen krijgen hier de kans om te vertellen hoe het 
is, dat ze leven met pijn, overprikkeling, anders denken, lager tempo. Zij gaan in 
groepen voorlichting geven en vertellen hoe het is om te leven met een beperking. 
Dat is heel waardevol en niet makkelijk, daarom willen we dat in een cursusvorm 
leren en oefenen.
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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 
meditatie. 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 word je 
vriendelijker voor jezelf!

Bij deze cursus is het 
belangrijk elke dag ook 
thuis te oefenen. Een 

kwartiertje per dag is al 
genoeg.
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In deze cursus is het belangrijk dat je praat en uitwisselt over Vriendschap en 
relatie. Hoe geef je vorm aan vriendschap? Er zijn soorten vriendschap, van een 
vriendengroep tot die ene speciale vriend of vriendin. En als je een relatie met 
iemand krijgt, worden intimiteit en seksualiteit aandachtspunten voor je. Mannen 
en vrouwen zijn verschillend van elkaar, maar ieder mens vindt 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. 

Afhankelijk van de 
aanmeldingen kan dit een 
gemengde groep zijn. Geef 

aan of het voor jou belangrijk 
is om een aparte mannen/
vrouwengroep te hebben, 

dan proberen we daar 
rekening mee te 

houden!
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kunSt En bElEVing

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 
vaardigheden. Het prikkelen van de fantasie is een belangrijk 

uitgangspunt bij alle cursussen van deze soort. We voelen 
en beleven 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.

Door de kunst wordt de stof
van het dagelijkse leven

van onze ziel gewist.
Pablo Picasso
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Beeldhouwen is een cursus voor iedereen die zich wil verdiepen in de 
vormenwereld. 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 steensoorten, 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. Eenmaal 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. 

Schilderen is een wereld zonder woorden. Een wereld waarin de magie van 
kleuren, 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. Iedereen is een 
kunstenaar. Het gaat om het proces en niet om het resultaat.



Kaspar Hauser Kursus Huis 21

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 proberen weer te 
geven in ons eigen beeld. Het proces van zien 
en ontdekken van wat er zichtbaar is staat in 
deze cursus voorop.

Vloeiende kleuren

Tijdens het schilderen met de nat-in-nat techniek vloeien de kleuren over jouw 
vel papier, ze gaan stromen en ze verbinden zich aan elkaar. Het worden zo gezegd 
vloeiende kleuren. 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 leren omgaan met je gevoel.
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De CRDL is nieuw in het aanbod. We willen hiermee die deelnemers bereiken 
die op zoek zijn naar een aanbod op belevingsniveau. Het is een aanbod voor die 
mensen die op een andere manier dan door praten contact zouden willen maken. 
De CDRL vertaalt aanraking in geluid en maakt hierdoor nieuw contact mogelijk 
voor mensen die moeite hebben met communicatie en sociale interactie. De CRDL 
verbindt op deze manier mensen met elkaar. 
Samenzijn is belangrijk in deze cursus. Na het kredelen zal er ruimte en tijd zijn 
om nog meer samen te beleven, dat kan variëren van luisteren naar verhalen of 
muziek, buiten de omgeving en het weer ervaren of op een andere manier de 
zintuigen te prikkelen. 

CRDL 
spreek je uit als: 

kreedel
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Als je in 2018 bent begonnen met Musical ga je die in januari en februari afmaken. 
In maart zal de uitvoering plaatsvinden.

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. 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 
zetten op het podium. Afhankelijk van de deelnemers in de groep kan daarnaast 
bijvoorbeeld ook poppenspel, schimmenspel, maskerspel of mime aan bod komen.
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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.
In deze ochtend wordt euritmie geboden met muziek: luisteren en beleven van 
muziek en verhalen. Bij muziek leer je allerlei verschillende instrumenten kennen 
en mag je met hun klanken mee op ontdekking. Ontdek klankkleuren, ritme en 
melodie. Muziek kan een verhaal vertellen en verhalen kunnen versterkt worden 
door muziek. Hier wordt aandacht aan besteed en mee geoefend.
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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 verwonderavontuur, 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, 
gevoeld en beleefd hebt verwerken. De lessen worden aangevuld met spreuken en 
verhalen.



Cursusaanbod 201926

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. 
Ontdek 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.

Voor de dans
 is het fijn als je makkelijk 

zittende kleding draagt 
naar de cursus.
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Vak En VaardigHEid

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? 
bedenk dat je hierin vooral veel kunt leren op je werkgebied 
of thuis. in je jaargesprek zijn vast onderwerpen besproken 

die je samen gaat aanpakken. ter ondersteuning van die 
aandachtspunten of juist daarnaast kun je in cursusvorm 

iets gaan leren...

Een regelmatige bezigheid
begint als een ragdunne draad
en eindigt als een stalen kabel.

Chinees gezegde
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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 creatieve en het 
scheppende in jezelf naar boven komt.

 
 

Deze cursus is voor creatievelingen die het mooi vinden om voor de jaartafel in 
huis of op het werk een Moeder Aarde of Koning Winter te maken. Dit doet een 
beroep op enige handvaardigheid. In de groep ga je samen aan de slag met vilten, 
stof, naald en draad en word je stap voor stap geholpen om er iets moois van 
te maken. Bij dit handwerk horen natuurlijk ook verhalen over de jaartafel , de 
seizoenen en natuurwezens. 
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Deze natuurcursus neemt je mee in de hele wereld 
van de honingbij. Je leert wat een bij is, hoe bijen 
met elkaar samenleven 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.

 

Wilgentenen vlechten is een oude 
ambacht, waarin met het 1-jarige wilgentakje 

allerlei voorwerpen gemaakt kunnen 
worden. Wilgentenen vlechten is een cursus voor 

mensen die vaardig zijn met hun handen en die het leuk vinden om creatief 
met de wilgentenen 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 Nederland, er 
is nog meer te ontdekken over Europa en nog 
meer over andere continenten. We beginnen 
dicht bij huis, in Nederland en trekken 
steeds verder de wereld in. We reizen naar 
Europa, Afrika en alle andere continenten en 
ontdekken met elkaar hoe mensen daar leven. 
Met de taal gaan we ook aan de slag. Heb je 
al eens Arabisch gelezen, of Koreaans? Dit ziet er heel anders uit dan bij ons, het 
schrift is in andere delen van de wereld namelijk ook heet verschillend en daarmee 
gaan wij ook aan de slag. 

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 dichtvormen. We gaan lezen en … vooral veel schrijven. 
Want door te schrijven kun je jezelf uiten en aan anderen of aan jezelf iets 
duidelijk maken.
Na het schrijven kunnen we met Klankschalen weer diep in onszelf komen.
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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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Wij hebben gemerkt dat bij deze cursus vaak individuele vragen komen. Daarom 
wordt deze cursus geen gangbare cursus. Wij geven je in deze reeks de ruimte om 
met jouw vraag bij onze digitale dokters aan te kloppen. Zij helpen jou op weg in 
de digitale wereld. 

Hoe werkt het? 
Je mailt jouw digi-vraag 

naar het cursushuis en wij 
zorgen dat jij antwoord 

krijgt op jouw vraag.
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doorHEEn HEt jaar

Soms is het fijn om elkaar in verschillende 
seizoenen te ontmoeten. Het weer en de natuur bieden dan 
een betekenisvolle omgeving om samen een ontmoeting aan 

te gaan. in plaats van een korte periode van 8 weken intensief 
met iets aan de slag te gaan wordt de inhoud verspreid over 

een langere tijd. Op deze manier is er meer tijd voor bezinning 
en biedt de tussenliggende tijd andere kansen om met de 

lessen bezig te zijn. 

Rabbi Chaim van Zans zei, 
dat de mens van hot naar haar rent op zoek naar geluk 

en strevend naar rijkdom 
en dat de mens verbaasd is dat alles niet te vinden. 

Misschien zou het beter zijn 
om een tijdje op dezelfde plaats te blijven, 

zodat het geluk de mens kan vinden.
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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 jaarfeesten. 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 jaarfeesten 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 misschien iets voor jou.

De bijeenkomsten zijn op woensdagochtend 3 april, 15 mei, 12 juni, 4 september, 
16 oktober, 20 november, 11 december.
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De jaarfeestengroep heeft een verdeling gemaakt van de jaarfeesten en welk 
circuit mede vormgeeft aan de vieringen. Het is prettig om met huisgenoten en 
collega’s te kijken wat jullie in dit jaar gaan doen. Het is fijn om samen een feest 
voor te bereiden en zo ritme te geven aan het jaar. 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. Er wordt 
dan in de periode voorafgaand aan het feest geoefend met bijvoorbeeld euritmie, 
muziek en/of toneel.
 

Door de 
koppeling aan de jaarfeesten 

valt deze cursus op andere 
dagen dan de woensdag en in 

andere periodes dan de andere 
cursussen. Het rooster ontvang 

je na je aanmelding. 
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Stichting Graancirkel Oploo is in 2006 opgericht. De bedoeling van de groep 
vrijwilligers is dat Oploo aan iedereen laat zien wat het dorp te bieden heeft en 
om het cultureel erfgoed voor het dorp en voor toeristen te behouden en in 
schijnwerpers te zetten. Oploo en Bronlaak horen bij elkaar. Het is belangrijk om 
de integratie over en weer te bevorderen. Samen activiteiten doen vergroot de 
betrokkenheid, dus … samenwerken is het motto!
De cursus Graancirkel wordt een reeks op woensdagmiddagen door het jaar heen.
Op deze middagen zal aandacht besteed worden aan onderwerpen rond de 
Graancirkel, zoals het veld in, graan malen, brood bakken, het Avonturenpark, 
Toontje d’n Dwerg.
Het is de bedoeling dat we op deze middag  een verbinding maken met vrijwilligers 
van de Graancirkel en dorpsgenoten uit Oploo. We zullen laten zien wat we op 
Bronlaak doen en ook meewerken aan klussen op het Avonturenpark.
Misschien kunnen we na deze cursus aansluiten op vrijwilligerszaterdagen? 

De cursusmiddagen 
zijn op 3 april, 1 mei, 

5 juni, 14 augustus, 11 
september, 9 oktober!
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Bronlaakblad maken was 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 nieuwtjes. Vooral diegene die nieuwsgierig is naar verhalen op Bronlaak en 
iedereen die graag schrijft, (strips) tekent, foto’s maakt of wil leren het blad op 
de computer vorm te geven wordt uitgenodigd om deel te gaan nemen in een 
redactie. 
In plaats van een cursus met steeds andere deelnemers zouden we graag een 
redactie willen vormgeven die zich inzet voor het Bronlaakblad, dus naast 
schrijvers en tekenaars zijn we ook op zoek naar mensen die digitaal vaardig willen 
worden om het blad in Publisher te gaan vormgeven.

Samen met een groep vol veelzijdige creatievelingen kunnen we dan gaan zorgen 
dat er 2x per jaar een mooi magazine uitkomt waar heel Bronlaak van geniet. 
De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in periode 2 en 4 (voor de zomer en voor de 
winter).
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In de samenleving is veel aandacht voor gezond bewegen en sport. We leven en 
werken hier in een prachtige omgeving waarin we eenvoudig buiten zijn, werken en 
wandelen. Met sporten bedoelen we iets anders, iets extra’s. Het gaat erom dat we 
ons lichaam op een andere manier uitdagen, ons hart sneller laten kloppen, dieper 
ademhalen en rode wangen krijgen. Soms trainen om sterker te worden en soms 
leren onze krachten te doceren. Alleen of samen in een team, en al dan niet met een 
wedstrijdelement. In het boek Vrije Tijd vind je allerlei mogelijkheden. Misschien kun 
je dit jaar in het cursusaanbod een mooie opstapje vinden door mee te doen aan een 
periode rond bewegen.

Periode 1 voorjaar: bootcamp en gezond gedrag 
Grond motorische eigenschappen (CLUKS: coördinatie, lenigheid, 
uithoudingsvermogen, kracht en snelheid) komen in circuitvorm aan bod. Een 
gevarieerd pakket om je hele lichaam te trainen.

Periode 2 zomer: zwemmen / aquafit
Op het terrein hebben we een heel mooi zwembad. Dat hoort natuurlijk in het 
aanbod, waterpret en sporten combineren om fitter te worden: aquafit!

Periode 3 najaar: buitensport en plezier
Op het eigen terrein gaan we ontdekken wat we hier allemaal kunnen doen, zodat 
we dit ook kunnen meenemen naar huis en werk. Zo kunnen we in de avond of in het 
weekend ook anderen mee uit te dagen om te spelen en plezier te maken. 

Periode 4 winter: kennismaken met teamsport 
Aanbod van verschillende teamsporten zoals bijvoorbeeld basketbal, voetbal, hockey 
in de sportzaal in Elsendorp. Naast kennis en vaardigheden staat het samenwerken 
centraal. Eén team = één taak!
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Soms zijn onderwerpen zeer te moeite waard om te leren en dan vooral in de 
praktijk verder te oefenen. Dan is de oude cursusvorm van 8 dagdelen in een 
groep bezig zijn met een onderwerp niet altijd handig. Daarom willen we een 
nieuwe vorm aanbieden. Hierin wordt kort heel veel aandacht besteed aan een 
onderwerp; informatie krijgen, oefenen en vervolgens neem je een actiebrief mee 
naar werkgebied en/of huis om in de praktijk verder te oefenen. 
Je kunt je voor een hele periode aanmelden of al direct een onderdeel (of meer) 
kiezen. 

zelfstandigheid 
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. Deze cursus is opgebouwd uit losse 
workshopmiddagen. Je kunt ook inschrijven op een enkele middag en het is de 
bedoeling dat je de vaardigheden vervolgens met begeleiders thuis gaat oefen en 
vooral doen!
• 14 augustus: zelfverzorging 
• 21 augustus: de was
• 28 augustus: schoonmaken
• 4 september: omgaan met buren
• 11 september: boodschappen doen
• 25 september: koken
• 2 oktober: klokkijken
• 9 oktober: gezondheid
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Werknemersvaardigheden
Op basis van INVRA worden werkvaardigheden in kaart gebracht en op het 
werkgebied wordt er geoefend in vakvaardigheden. In de alledaagse praktijk wordt 
veel geoefend en krijg je feedback op je gedrag. Soms is het fijn als iets extra 
aandacht krijgt en je in een andere situatie informatie krijgt en kunt oefenen. Deze 
cursus bestaat uit losse workshop middag en je kunt je voor losse onderdelen 
aanmelden. 
• 22 mei: samenwerken
• 29 mei: vergaderen 
• 5 juni: collegiaal zijn
• 12 juni: omgaan met vragen en klachten
• 26 juni: veiligheid 
• 3 juli: presentatie van jezelf (verzorging van kleding, handen, haar, huid)
• 10 juli: pauze houden ( verzorgen van lunch, medicatie, praatje maken, 
lunchwandelen?)
• 17 juli: ziek melden

Heb je een 
specifieke vraag of 

opdracht, schrijf die dan 
op je aanmelding!
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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 buiten Bronlaak. Want een vak leren maakt trots! We werken gericht aan 
jouw zelfvertrouwen. Ook ga je vaardigheden ontwikkelen die werkgevers heel 
belangrijk vinden, zoals: hoe stel ik een vraag, leren samenwerken, afspraken 
nakomen, of bijvoorbeeld het ontvangen van feedback.  De leerresultaten maak 
je zichtbaar in jouw portfolio. 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/Detailhandel
 
Kosten en toelatingseisen 
Een leerwerktraject wordt gefinancierd door de gemeente vanuit de WMO of 
Participatiewet. 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 
informatie over Bronlaak of over het traject zelf? Kijk dan op onze website bij:
http://deseizoenen.org/bronlaak/onze-zorg/leerwerktrajecten/ 
 

https://webmail.deseizoenen.org/owa/redir.aspx?SURL=o9WZDaOAw7q4iwjail2I2y5APiZb2Pi92d4xS_OMermlN0RzcD7WCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AZABlAHMAZQBpAHoAbwBlAG4AZQBuAC4AbwByAGcALwBiAHIAbwBuAGwAYQBhAGsALwBvAG4AegBlAC0AegBvAHIAZwAvAGwAZQBlAHIAdwBlAHIAawB0AHIAYQBqAGUAYwB0AGUAbgAvAG0AZQBkAGUAdwBlAHIAawBlAHIALQBiAGUAZABpAGUAbgBpAG4AZwAtAGgAbwByAGUAYwBhAC8A&URL=http%3a%2f%2fdeseizoenen.org%2fbronlaak%2fonze-zorg%2fleerwerktrajecten%2fmedewerker-bediening-horeca%2f
https://webmail.deseizoenen.org/owa/redir.aspx?SURL=N2IozmINVVQAENzv62PPNDs2vQsD6dZ18eIKZUWWnTP6mEZzcD7WCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AZABlAHMAZQBpAHoAbwBlAG4AZQBuAC4AbwByAGcALwBiAHIAbwBuAGwAYQBhAGsALwBvAG4AegBlAC0AegBvAHIAZwAvAGwAZQBlAHIAdwBlAHIAawB0AHIAYQBqAGUAYwB0AGUAbgAvAG0AZQBkAGUAdwBlAHIAawBlAHIALQBrAGEAYQBzAG0AYQBrAGUAcgBpAGoALwA.&URL=http%3a%2f%2fdeseizoenen.org%2fbronlaak%2fonze-zorg%2fleerwerktrajecten%2fmedewerker-kaasmakerij%2f
https://webmail.deseizoenen.org/owa/redir.aspx?SURL=n68Mzi62CJPz-s8sZEPQekKuI2roENluXQnHQ2OPcHj6mEZzcD7WCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AZABlAHMAZQBpAHoAbwBlAG4AZQBuAC4AbwByAGcALwBiAHIAbwBuAGwAYQBhAGsALwBvAG4AegBlAC0AegBvAHIAZwAvAGwAZQBlAHIAdwBlAHIAawB0AHIAYQBqAGUAYwB0AGUAbgAvAG0AZQBkAGUAdwBlAHIAawBlAHIALQBnAHIAbwBlAG4AdABlAHQAZQBlAGwAdAAvAA..&URL=http%3a%2f%2fdeseizoenen.org%2fbronlaak%2fonze-zorg%2fleerwerktrajecten%2fmedewerker-groenteteelt%2f
https://webmail.deseizoenen.org/owa/redir.aspx?SURL=neSX2ec5gzNDqDnZHucmgMCC-Jr4fKmchbivUjM9UEr6mEZzcD7WCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AZABlAHMAZQBpAHoAbwBlAG4AZQBuAC4AbwByAGcALwBiAHIAbwBuAGwAYQBhAGsALwBvAG4AegBlAC0AegBvAHIAZwAvAGwAZQBlAHIAdwBlAHIAawB0AHIAYQBqAGUAYwB0AGUAbgAvAG0AZQBkAGUAdwBlAHIAawBlAHIALQBoAG8AdQB0AHQAZQBjAGgAbgBpAGUAawAtAGUAbgAtAGsAbAB1AHMAcwBlAG4AZABpAGUAbgBzAHQALwA.&URL=http%3a%2f%2fdeseizoenen.org%2fbronlaak%2fonze-zorg%2fleerwerktrajecten%2fmedewerker-houttechniek-en-klussendienst%2f
https://webmail.deseizoenen.org/owa/redir.aspx?SURL=K3XfB9i4FhzLLJNoxN8VEAVO_TUlCUYtjKM7F5-OX8b6mEZzcD7WCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AZABlAHMAZQBpAHoAbwBlAG4AZQBuAC4AbwByAGcALwBiAHIAbwBuAGwAYQBhAGsALwBvAG4AegBlAC0AegBvAHIAZwAvAGwAZQBlAHIAdwBlAHIAawB0AHIAYQBqAGUAYwB0AGUAbgAvAG0AZQBkAGUAdwBlAHIAawBlAHIALQBnAHIAbwBlAG4ALwA.&URL=http%3a%2f%2fdeseizoenen.org%2fbronlaak%2fonze-zorg%2fleerwerktrajecten%2fmedewerker-groen%2f
https://webmail.deseizoenen.org/owa/redir.aspx?SURL=ojZyJ_dDBtLc5j64b14MKorgTyDHI_n8M4HR9CvXhof6mEZzcD7WCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AZABlAHMAZQBpAHoAbwBlAG4AZQBuAC4AbwByAGcALwBiAHIAbwBuAGwAYQBhAGsALwBvAG4AegBlAC0AegBvAHIAZwAvAGwAZQBlAHIAdwBlAHIAawB0AHIAYQBqAGUAYwB0AGUAbgAvAG0AZQBkAGUAdwBlAHIAawBlAHIALQB3AGkAbgBrAGUAbAAvAA..&URL=http%3a%2f%2fdeseizoenen.org%2fbronlaak%2fonze-zorg%2fleerwerktrajecten%2fmedewerker-winkel%2f
https://webmail.deseizoenen.org/owa/redir.aspx?SURL=hZ8gALq4ozKEB9dNXquf3RE5GlrCM-VynvDvY_fFoZn6mEZzcD7WCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AZABlAHMAZQBpAHoAbwBlAG4AZQBuAC4AbwByAGcALwBiAHIAbwBuAGwAYQBhAGsALwBvAG4AegBlAC0AegBvAHIAZwAvAGwAZQBlAHIAdwBlAHIAawB0AHIAYQBqAGUAYwB0AGUAbgAvAA..&URL=http%3a%2f%2fdeseizoenen.org%2fbronlaak%2fonze-zorg%2fleerwerktrajecten%2f
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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 doelen en daarmee niet voor 
iedereen toegankelijk.
Wanneer iemand wil deelnemen aan 
een cursus en er is speciale begeleiding 
nodig, dan dient deze begeleiding mee 
te komen. Dit kan iemand zijn uit het 
woonhuis, het werkgebied of uit het 
netwerk.
Als je bent ingedeeld wordt ook 
verwacht om alle bijeenkomsten 
aanwezig te zijn. Als je niet kunt komen, 
meld je dan af bij de docent of het 
Kaspar Hauser Kursus Huis-team.

aanmelden
Aanmelden gaat via papieren 
aanmeldlijst. Per huis zijn losse 
aanmeldlijsten bijgevoegd. Voor 
externe cursisten kunnen extra lijsten 
gekopieerd of digitaal aangevraagd 
worden.
Bij de aanmelding is een 
overdrachtsformulier van belang. Deze 
overdracht en eventuele protocollen 
zijn informatie voor de docent, zodat 
de begeleiding op adequate wijze kan 
worden vormgegeven. Soms zal een 
extra gesprek georganiseerd worden 
voor een zorgvuldige overdracht.

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 vormgegeven kan 
worden.

Wie is de docent? Als het voor jou heel 
belangrijk is om te weten wie de docent 
is, neem dan contact met ons op!

afronden
Alle cursussen worden zorgvuldig 
afgerond, er wordt stilgestaan bij 
het doorgemaakte proces, bij de 
belevenissen die samen zijn ervaren 
en met trots wordt teruggeblikt op 
de gemaakte ontwikkeling. 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. 

Periode 1 : 13 maart t/m 8 mei, geen 
cursus op 16 april
Periode 2: 22 mei t/m 17 juli, geen 
cursus op 19 juni
Periode 3: 21 augustus t/m 16 oktober, 
geen cursus op 18 september
Periode 4: 30 oktober t/m 18 december
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zekerheid van deelname
We doen ons best om iedereen op een gewenste plek in te delen. Het is echter 
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 KHKH-team zal proberen naar alternatieven te 
zoeken. 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 
docent wie er kan deelnemen. Hierbij worden verschillende zaken overwogen: 
het belang voor de individuele deelnemer en de samenstelling van de groep ten 
opzichte van de doelen. Als er voldoende aanmeldingen zijn voor een tweede 
groep zal gekeken worden of dat mogelijk is.
Het is niet vanzelfsprekend dat je ook aan alle cursussen waarvoor jij je hebt 
aangemeld 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 cursus. 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 keuze wordt als voorstel ook besproken met de werkleider en 
die kijkt of het ook past binnen het ontwikkelingsplan op het werkgebied. Samen 
ondertekenen 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 
scholingskeuze gemaakt worden. Het werkgebied neemt dan het initiatief voor de 
aanmeldprocedure.

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. Na aanmelding zal er, afhankelijk van de 
begeleidingsbehoefte, een vrijblijvende offerte worden aangeboden.
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Daarnaast kan een cursus interessant zijn voor een groep mensen buiten Bronlaak. 
Wil jij een cursus op locatie buiten Bronlaak? Wij kunnen hulpvraag en aanbod op 
elkaar afstemmen en een offerte maken.

Woonhuizen
Heeft jouw woonhuis een speciale vraag op het gebied van ontwikkeling? Dan 
kan het Kursushuis hierin bijdragen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld digitale 
vaardigheden 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 aan bij het Kursushuis! 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 
passende indicatie zijn (of andere middelen), zodat we de kosten daarvan kunnen 
declareren. 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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Bij het Kursushuis is een grote verzameling cursusmateriaal bijeengebracht. Dit 
materiaal is een prima bron om vragen mee te beantwoorden. Mocht je in het 
woonhuis of in het werkgebied een wens hebben in het kader van ontwikkeling, 
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. 
Er is materiaal ontwikkeld en verzameld door het Kursushuis. Dit heeft pas nut als 
het door jou gebruikt wordt! Hier liggen kansen: kom als collega inspiratie opdoen 
en/of leen materiaal om in de praktijk te gebruiken.
Hieronder staat een beschrijving van enkele middelen die we graag delen. 

mediajungle
Youtube, Snapchat, Instagram, Facebook, WhatsApp, games…. Soms zie je door de 
bomen het bos niet meer. En chat je nu veilig of zit er een adder onder het gras? 
Media is als een jungle: spannend, uitdagend en er is van alles te ontdekken en 
te beleven. Maar soms schuilt er gevaar! Het ontdekken van de media is een hele 
klus. 
De MediaJungle is een bordspel in combinatie met een (web)app waarmee de 
spelers aan de hand van filmpjes, doe- en discussieopdrachten in gesprek gaan 
over mediagebruik. Van selfies, gamen en fun tot en met gameverslaving, online 
pesten en sexting. 
Verschillende aspecten van media worden belicht:
• plezier: geniet van de mogelijkheden
• inhoud: weet welke media geschikt zijn
• veilig: voorkom risico’s
• samen: begeleid elkaar
• balans: kies voor momenten met en zonder media

natuur beleven 
Een rugzakje met een boekje en wat materialen zoals een spiegeltje, een loep, 
zoekkaarten, fotolijstje, gekleurde steentjes en geurzakjes. 
Buiten zijn is goed voor de stemming, het dag/nachtritme en de gezondheid van 
mensen. Met de activiteiten uit het boekje en de hulpmiddelen in de rugzak kan 
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de natuur op een nieuwe manier en intenser beleefd worden.
IVN is een landelijke organisatie die mensen op lokaal niveau bij de natuur betrekt. 
Samen met Stichting Het Bewaarde Land hebben zij een boekje ontwikkeld: Natuur 
doet je goed. Oorspronkelijk is het aanbod ontwikkeld voor mensen met dementie, 
maar het aanbod is passend voor iedereen. Het zijn mooie suggesties om mee 
te nemen als we buiten zijn en helpen iedereen om de natuur eens anders te 
beleven.

zoVEEl tE zEggEn
Een koffertje met “praatkaarten”.
Zoveel te zeggen is een methode om mensen op een speelse maier met elkaar in 
gesprek te brengen over hun leefwereld, zeggenschap en kwaliteit van bestaan. 
Met behulp van afbeeldingen van leefsituaties en onder begeleiding van een 
leercoach, kan ieder ontdekken hoe hij over dingen denkt, wat hij wil en hoe hij 
zijn leefsituatie kan verbeteren.
Per thema zitten er 16 kaarten (op één zijde plaat en op ander kant vragen) in het 
koffertje:
• Mijn huis en mijn spullen
• Mijn relaties
• Mijn belangen en wat ik wil
• Ik voel me goed en ik ben gezond
• Ik doe mee
• Ik leer

 Het doel van de gesprekken naar aanleiding van de 
plaat en vragen: mensen beter kunnen ondersteunen 
in het verbeteren van hun eigen leefsituatie en hun 
maatschappelijke participatie.
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Sociale vaardigheden
Potten met kaartjes van sociale situaties om in rollenspellen te oefenen.
Vaardigheden zoals:
• Vragen stellen
• Nee zeggen
• Complimenten/kritiek geven
• Omgaan met kritiek

uit jezelf 
Een bordspel dat uitnodigt tot gesprek over wat de deelnemer waardevol en 
moeilijk vindt. Uitjezelf kan mensen bewust maken van wat voor hen belangrijk 
is. Het kan de groep helpen om iemand beter te begrijpen en daardoor mogelijk 
beter te kunnen ondersteunen.

doe je mee?
Een spel om met elkaar in gesprek te komen over meedoen 
in de samenleving. Het spel kan kleiner/groter gemaakt 
worden door keuze te maken in onderwerpen die samen 
het speelveld vormen Door vragen en opdrachten komen 
de volgende onderwerpen aan de orde: 1 gezondheid, 2 
ondersteuning, 3 wonen, 4 werken, 5 ontmoeten, 6 vrije 
tijd, 7 leren en werken, 8 relatie en 9 wensen. 

Stappenkaarten voor Huishoudelijke klussen
WerkPortfolio is een methode om stap voor stap praktische vaardigheden te leren. 
Op KHKH staan kaartenbakken met fotokaarten rond vaardigheden die nodig zijn 
bij huishoudelijke taken rond:
• Mijn Huis 
• Mijn Was
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contact

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

De foto’s op de kaft zijn gemaakt door Marjo Kusters

Facebook: Marjo’s fotowereld

Instagram: marjo.kusters


