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Amsterdam

Sociaal Netwerk:
Hoe zorg jij ervoor dat je contact

houdt met je netwerk? En waar kun
je nieuwe mensen leren kennen?

Sociale media:
Zit je vaak op sociale media? Wat kun
je dan doen om het leuk en veilig te

houden?

Trainingen tot juli 2020

Geld rekenen:  In deze training
leer je wat munten en briefjes

waard zijn.. Hoeveel geld moet je
geven bij de kassa?

Omgaan met Geld: Het is fijn als
je uitkomt met je geld. Tijdens

deze training leer je zo veel
mogelijk je eigen financiën te

beheren.

Gezond leven:
Daarbij hoort dat je goed
zorgt voor je lijf en voor je
huis. En dat je weet waar

je kunt sporten. En waar je
leuk en goedkoop

kunt eten in de buurt.

Meer weten? Neem
contact op met

Nelleke: 06 14454073
Sumitra: 06 27744515

of mail naar
avza@cordaan.nl

Geld Rekenen                                
Omgaan met Geld     
Sociaal Netwerk
Veilig omgaan met Sociale Media
Gezond Leven, thuis en in je buurt
Rots & Water: meer zelfvertrouwen
Computervaardigheden

Rots & Water:
door spel en bewegen leer

je met anderen om te
gaan. En in je eigen

kracht te staan. Je leert je
te beheersen en krijgt
meer zelfvertrouwen. 

- op aanvraag
- februari en maart, maandagmiddag
- maart en april, dinsdagmiddag
- maart en april, dinsdagmorgen/avond
- april en mei, woensdagmiddag
- mei en juni, woensdagmorgen
- let op: pas in najaar 2020

De academie is er voor iedereen die zich graag verder ontwikkelt. Als je graag leert in je
eigen tempo. En zelfstandig wil worden, thuis of op het werk. Je werkt in kleine stapjes
aan je eigen leerdoel.
Als student ga je ook thuis oefenen. De academie zoekt samen met jou uit wie je daarbij
kan helpen. Aan het einde van elke training krijg je een certificaat.
Wil je iets leren wat niet in ons programma staat, bel ons! We denken met je mee.
De Academie kan ook advies geven over leren en ontwikkelen.


