
 

De modules

Academie voor zelfstandigheid
Amsterdam

Voor iedereen die zich in eigen tempo verder wil ontwikkelen

De Academie is voor iedereen die zich graag verder ontwikkelt. Als je graag leert in je
eigen tempo. En zelfstandiger wil worden, thuis of op het werk.
Je werkt in kleine stappen aan je eigen leerdoel. Hiervoor krijg je zoveel tijd als jij nodig
hebt.
Als student ga je ook thuis oefenen. Heb je een maatje nodig dat je daarbij kan
helpen? Dan gaat de Academie samen met jou op zoek. Met een maatje kun je ook
echt gaan doen wat je hebt geleerd. Aan het einde van elke training krijg je een
certificaat.

Omgaan met
geld

In deze training leer je om te gaan met geld. Wat is duur en wat is
goedkoop? Hoeveel geld moet je geven bij de kassa? Het is fijn als je
uitkomt met je geld. Belangrijk is dat je dan in de gaten houdt wat er
binnen komt en wat er uit gaat. Budgetteren noem je dat. Je leert
tijdens deze training zo veel mogelijk je eigen financiën te beheren. 

Werknemers-
vaardigheden

Sociaal
netwerk

Gezond leven &
gezond koken

Als je een baan hebt dan ben je een werknemer. Daar horen afspraken
bij. Je moet bijvoorbeeld op tijd komen, zelf taken oppakken en goed
samenwerken.
Je bent sterk op je werk als je weet waar je goed in bent. Welke
kwaliteiten en talenten heb jij? En hoe kun je die inzetten binnen je
werk? Werk je nog niet? Dan ga je onderzoeken welk beroep bij je
past. 
 

Hoe ziet jouw netwerk eruit? Hoe zorg je ervoor dat je contact houdt
met jouw netwerk of dat je nieuwe mensen leert kennen? In deze
training kom je te weten waar je mensen kunt ontmoeten. En wat je
kunt doen om op een prettige manier met anderen in contact te
komen. Zit je vaak op social media? Wat kun je dan doen om het leuk
en veilig te houden?
 

Om je fit te voelen moet je gezond eten en drinken. In de training leer
je wat goed voor je is en wat je beter kunt laten staan. Genoeg
bewegen hoort ook bij een gezonde leefstijl.
Wil je leren een goede maaltijd te bereiden? Je kunt zelf een recept
uitkiezen en gaan oefenen: boodschappen doen, snijden, bakken en
koken hoort er allemaal bij.
 

Informatie? Neem contact op met:
Nelleke:  06 14454073
Sumitra: 06 27744515 of
mail naar avza@cordaan.nl 

Start 1e training
Omgaan met geld4 maart

17.00- 19.00 uur
locatie:  Kastanjehof


