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WEET WAT JE KAN
In gesprek over LVB

WERKBOEK VOOR DEELNEMERS
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De cursus WEET WAT JE KAN

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus is voor mensen die hulpverlening krijgen
die is aangepast aan LVB.

Wat is LVB?

LVB is een afkorting van Lichte Verstandelijke Beperking. 
LVB heeft te maken met moeilijk leren. 
In de cursus wordt dat verder uitgelegd.

Waarom deze cursus? 

Je hebt zelf hulp gezocht vanwege problemen.
Of je hebt hulp opgelegd gekregen.
Je wilt werken aan een betere toekomst. 
Daarbij helpt het om te weten wat je kan. 

Wat leer je in deze cursus?

Het gaat om nadenken en praten over jezelf.
Wie je bent en wat je kan.
En hoe je daar in de toekomst verder mee komt. 

Andere mensen informeren

Sommige mensen zijn belangrijk in je leven.
Het is goed dat zij ook worden geïnformeerd.
Zodat zij weten wie je bent en wat je kan.
En hoe ze het beste met je om kunnen gaan.

Natuurlijk alleen met jouw toestemming. 
Bespreek met de trainer wie wordt uitgenodigd.
Dat kan zijn een vriend of familielid.  
Of iemand die jou helpt of begeleidt. 
Deze mensen worden naasten genoemd.
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De opzet van de cursus

De cursus bestaat uit een werkboek
dat wordt doorgenomen met een trainer. 
Er is een werkboek voor deelnemers.
En een werkboek voor naasten. 

Het werkboek voor deelnemers

Het werkboek bestaat uit 6 hoofdstukken. 
En verder zijn er bijlages.
Daaruit kan een keuze gemaakt worden.  

De tekeningen 

Het werkboek bestaat uit taal en tekeningen.  
In de tekeningen komt vaak een groene rugzak voor. 

Een rugzak 

Met een rugzak wordt een beperking aangeduid.

Bijna iedereen heeft wel een rugzak.
Zo heeft ook bijna iedereen wel een beperking.
Maar niet iedere beperking is even zwaar.

Om een zware rugzak te dragen moet je sterk zijn.
Maar ook een haalbare weg kiezen.
Zo is dat met een beperking ook. 

Het werkboek bestaat uit 6 hoofdstukken. 

Daaruit kan een keuze gemaakt worden.  
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Praktische informatie 

Trainer(s):

Afspraken:

Alleen of met andere deelnemers 

Je kunt de cursus alleen volgen.
Of in een groep met andere deelnemers.

In een groep is respect voor elkaar belangrijk.
Dat wil zeggen:

 • Wees eerlijk over jezelf.
 • Neem de andere deelnemers serieus.
 • Vertel geen persoonlijke verhalen van anderen door.

0.4

Aanbeveling van de cliëntenraad van Trajectum 

De cliëntenraad heeft meegedacht en meegepraat over de cursus “weet wat je kan” 
die door Marsja Mulder is ontwikkeld. Als raad zijn we heel blij dat we hierbij betrokken 
werden. Onze opmerkingen zijn serieus genomen en verwerkt. 

Het werkboek zit goed in elkaar. En de plaatjes zijn geweldig en passen goed bij de 
hoofdstukken. Iedereen kan zichzelf herkennen in de plaatjes.

Voor iedereen die de cursus gaat doen, is het goed te begrijpen. 
De raad hoopt dat ze de cursus zelf ook mogen gaan doen...
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Samenvatting werkboek voor deelnemers WEET WAT JE KAN  

Hoofdstuk 1: jezelf leren kennen 
Ieder mens gaat zijn eigen weg in het leven.
Met zijn eigen aandachtspunten.
LVB is zo’n aandachtspunt.
Het is goed om dit aandachtspunt te kennen. 
LVB is een woord uit de hulpverlening.
Het geeft aan wat voor hulp bij jou past. 

Hoofdstuk 2: LVB in het dagelijks leven
LVB heeft te maken met moeilijk leren.
Het komt vaak naar voren op school.
Maar LVB werkt ook door in het dagelijks leven.
En maakt het dan lastig om je goed te redden.
Mensen met een LVB hebben ook hun sterke kanten.
Het zijn vaak doeners en doorzetters. 

Hoofdstuk 3: zelfvertrouwen
Zelfvertrouwen kun je kwijtraken 
door wat niet goed gaat in je leven.
Maar je kunt zelfvertrouwen ook weer vergroten
door te doen waar je goed in bent.
Ook je manier van denken is belangrijk. 
Denk vooral helpend, en denk vooruit.

Hoofdstuk 4: verder komen
Je komt verder door te werken aan je problemen.
En tips te gebruiken voor leren en denken.
Mensen met een LVB zijn vatbaar voor problemen.
Zorg daarom voor beschermende punten.
Breng je leven op orde.
En zorg dat je sterk in het leven staat.

Hoofdstuk 5: je laten horen
Je laten horen is belangrijk.
Dat kan door te vertellen wat je moeilijk vindt.
Informeer belangrijke mensen over LVB.
En schakel waar nodig hulp in.
Als je je buitengesloten voelt:
Laat je dan horen op een rustige manier. 

Hoofdstuk 6: een goede toekomst
Maak een haalbaar plan met tussenstops.
Ga uit van wat je kan en wat je aan kan.
En bedenk dat het ook wel eens tegen kan zitten. 
Zorg dat je er dan niet alleen voor staat.
Zoek mensen uit waar je wat aan hebt.
En werk zo aan een goede toekomst.

Mensen met een LVB hebben ook hun sterke kanten.
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1  Jezelf leren kennen

Je eigen weg gaan 

Sommige mensen hebben zo te zien alles mee.
Hun leven heeft veel pluspunten.
Zoals: een fi jne jeugd, een goede gezondheid, rijkdom.
Pluspunten maken het leven makkelijk.

Andere mensen hebben zo te zien veel tegen.
Hun leven heeft veel minpunten.
Zoals: een nare jeugd, een slechte gezondheid, armoede.
Minpunten zijn lastig om mee te leven. 

Deze punten heb je niet helemaal zelf in de hand. 
Je kan pech of geluk hebben in het leven. 

Maar ieder mens is even veel waard.
En ieder mens moet zijn eigen weg gaan.
Met zijn eigen pluspunten en minpunten.

Met minpunten kun je leren omgaan.
Dan worden het aandachtspunten. 
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Aandachtspunten 

Een aandachtspunt wil zeggen:

 Een punt waarmee je goed kan leven
 als je er de nodige aandacht aan geeft.

Goed kunnen leren

Goed kunnen leren is een pluspunt.
Het heeft zo zijn voordelen:
Met school, werk en inkomen.

Moeilijk leren

Moeilijk leren heeft die voordelen niet.
Toch hoeft moeilijk leren geen minpunt te zijn.
Je kunt beter spreken van een aandachtspunt. 
Een aandachtspunt dat niet over gaat. 
Maar waarmee je goed kunt leren leven. 

Een aandachtspunt heb je niet alleen

Moeilijk leren vraagt niet alleen jouw aandacht.
Maar ook van andere mensen die voor jou belangrijk zijn. 
Zij worden naasten genoemd. 

Jezelf leren kennen

Het is belangrijk om jezelf te leren kennen.
Om te weten wat je goed kan.
En waar je wat extra aandacht aan moet geven. 

 als je er de nodige aandacht aan geeft.
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Het stempel LVB NIET OP JE HOOFD
    MAAR OP JE DOSSIER!

LVB is de afkorting van Lichte Verstandelijke Beperking. 
Het is een woord uit de hulpverlening. Dit is de uitleg:

Beperking wil zeggen dat je iets niet zo goed kan. 
Er zijn veel soorten beperkingen.

Een verstandelijke beperking heeft met leren te maken.
Leren doe je met je verstand.
Op school, maar ook in het dagelijks leven.

En lichte wil zeggen: het verschil met iemand die gewoon leert is klein.
Maar ook een klein verschil kan lastig zijn.  

LVB en hulpverlening

Mensen met een LVB krijgen hulpverlening 
die is aangepast aan hun manier van leren.
Dat wil zeggen:

  Minder lezen - kortere uitleg - meer tijd - duidelijkere adviezen

Is LVB een stempel?

Ja, dat kun je zo zeggen.
Een stempel voor de hulpverlening die bij je past. 
Dat stempel is nodig om die hulp te krijgen.
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Zelfonderzoek:   

Is leren voor mij een punt?

1  Ik had op school moeite met leren. Ja ? nee

2  Ik heb speciaal onderwijs gevolgd. Ja ? nee

3   Ik krijg begeleiding bij wonen of werken. Ja ? nee

4   Ik heb een test gedaan waar LVB uit kwam. Ja ? nee

5   Ik vind goed kunnen leren een pluspunt. Ja ? nee

6   Ik vind moeilijk leren een aandachtspunt. Ja ? nee

7    Ik ben blij met de hulp die ik nu krijg. Ja ? nee
  

8   Mijn leven zou anders zijn als ik goed kon leren.  Ja ? nee

9   Ik vind het goed om te praten over LVB. Ja ? nee

10  Ik heb een vraag over LVB. Ja ? nee

     Bij ja: ik heb de volgende vraag

1.4
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Jezelf leren kennen
Samenvatting hoofdstuk 1

Dit was het vaste deel van hoofdstuk 1
Verder zijn er nog bijlages.
Uit de bijlages kan een keus gemaakt worden. 
De bijlages hier onder passen goed bij dit hoofdstuk. 
Maar een andere keus kan ook. 

Vragen en opdrachten

 o Bijlage 1 Het dragen van een rugzak Blz. 3 
 o Bijlage 2  Wat vind je van je leven? Blz. 4

Kennis en informatie

 o Bijlage 8  Waardoor komt  LVB? Blz. 14

Voorbeelden en tips

 o Bijlage 14 Wijze uitspraken Blz. 21

Internet

 o Bijlage 20 Beperkingen in de media Blz. 27
 

Ieder mens gaat zijn eigen weg in het leven.
Met zijn eigen aandachtspunten.
LVB is zo’n aandachtspunt.
Het is goed om dit aandachtspunt te kennen. 
LVB is een woord uit de hulpverlening.
Het geeft aan wat voor hulp bij jou past. 
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2  LVB in het dagelijks leven

Wat betekent LVB?

LVB is de afkorting van 
Lichte Verstandelijke Beperking. 

LVB is een woord uit de hulpverlening.

LVB komt vooral op school naar voren.
Daar wordt het moeilijk leren genoemd.
Maar LVB werkt ook door in het dagelijks leven. 

Ieder mens heeft wel een beperking

Een beperking hebben houdt in:
Je kan iets niet goed, wat de meeste mensen wel goed kunnen. 
En dat maakt je leven wat lastiger. 

Ieder mens heeft wel iets wat hij niet goed kan.
Dus ieder mens heeft wel een beperking.
Maar niet alle beperkingen zijn even lastig. 

Een beperking vraagt aandacht, en hulp

Iedere beperking vraagt om aandacht. 
Aandacht van jezelf en van anderen.
Vaak vraagt een beperking ook om hulp. 

Voorbeelden: 

Wie niet goed kan zien zoekt een hulpmiddel: een bril. 
Wie niet handig is schakelt een handige klusser in.
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Wat merk je van LVB in het dagelijks leven? 

Veel mensen met een LVB vinden wat in deze lijst staat lastig.
Maar niet iedereen zal alle punten herkennen.

o Veel onthouden.

o De aandacht lang ergens bij houden.
 
o  Rekenen met grote bedragen.
 Belasting, huurtoeslag, ziektekosten.
 Uitkomen met geld.

o  Ingewikkelde taal begrijpen.
 Arbeidscontract, verzekering, belasting.
 Gesprek met werkgever of dokter.

o  Veel informatie uitzoeken.
 Veel lezen, alles vergelijken en het belangrijkste er uit halen. 

o  Plannen maken voor langere tijd.

o  Problemen oplossen.   

o  Je goed uiten met woorden.
 Gevoelens onder woorden brengen.
 Duidelijk een mening geven.

o  Moeilijke gesprekken voeren.
 Onderhandelen, mensen overtuigen, ruzie oplossen.

o  Rustig blijven bij problemen.
 Even wachten met reageren.
 De baas blijven over gevoelens.

o  Gevolgen overzien van wat je doet.

o  Er op vertrouwen dat je iets kunt.

o  Bedoelingen van anderen door hebben.

Maar niet iedereen zal alle punten herkennen.
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Waar is iemand met een LVB goed in? 

Mensen met een LVB hebben hun sterke kanten.
De volgende uitspraken zullen zij meestal herkennen:

 • Je bent een doener, iemand van de praktijk.

 • Je weet van aanpakken.

 • Je bent een doorzetter.

Iemand met een LVB heeft daarnaast zijn eigen sterke kanten.
En die sterke kanten zijn per persoon heel verschillend. 
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Een moeilijke tijd op school 

Veel kinderen merken voor het eerst op school
dat ze met leren niet goed mee kunnen komen. 
Vooral met rekenen en taal.
De praktijkvakken gaan vaak wel goed.

Veel mensen met een LVB hebben nare herinneringen aan school.
Dat kan zijn door de volgende gebeurtenissen:

 o Je hoorde er niet bij.
 o Je werd gepest.
 o De leerkracht begreep je niet.
 o Je werd apart gezet.
 o Je ouders waren teleurgesteld.

Sommige kinderen kregen het advies
om naar een andere school te gaan. 
Bijvoorbeeld naar Speciaal Onderwijs.
Een school die rekening hield met het moeilijk leren.
En beter aansloot bij de sterke kanten.

Maar verandering van school had misschien ook minder leuke kanten:

 o Je moest afscheid nemen van mensen. 
 o Je moest verder reizen.
 o Je werd door een taxi of busje opgehaald.
 o Je nieuwe klasgenoten woonden ver weg, afspreken was lastig.
 o Je had minder contact met de kinderen uit de buurt.  

Een moeilijke tijd op school werkt door in je verdere leven.
Het kan je zelfvertrouwen minder maken.
Gelukkig is daar later wel wat aan te doen. 
Daar gaat hoofdstuk 3 over.

Veel kinderen merken voor het eerst op school
dat ze met leren niet goed mee kunnen komen. 

De praktijkvakken gaan vaak wel goed.
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Zelfonderzoek:  Hoe was mijn schooltijd? 
Omcirkel het antwoord dat bij jou past.

In welke vakken was ik goed?    

Ik was goed in gym. Ja beetje nee
Ik was goed in techniek. Ja beetje nee
Ik was goed in verzorging. Ja beetje nee
Ik was goed in muziek. Ja beetje nee
Ik was goed in dierverzorging. Ja beetje nee

Vul zelf aan: 

Met welke vakken had ik moeite? 

Ik had moeite met schrijven. Ja beetje nee
Ik had moeite met lezen. Ja beetje nee
Ik had moeite met rekenen. Ja beetje nee

Vul zelf aan:

Waren er nog andere problemen op school?

Ik had moeite met geheugen (lesstof onthouden). Ja beetje nee
Ik had moeite met opletten (aandacht bij de les). Ja beetje nee
Ik was onrustig en druk. Ja beetje nee
Ik werd gepest.  Ja beetje nee

Vul zelf aan: 

Verloop van de schooltijd

Ik kreeg extra les.  Ja ? nee
Ik zat in een aparte groep. Ja ? nee
Ik ben blijven zitten. Ja ? nee

Vul zelf aan: 

Hoe vond ik speciaal onderwijs? 
(sla deze vraag over als je dat niet gehad hebt)

Speciaal onderwijs heeft mij verder geholpen. Ja beetje nee

Vul zelf aan: 
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Contacten  (Vervolg zelfonderzoek)

Ik had genoeg vrienden. Ja beetje nee
Ik hoorde er bij.  Ja beetje nee
Ik kwam goed voor mezelf op. Ja beetje nee

Vul zelf aan:

Hulp en steun

De leerkracht begreep mij. Ja beetje nee
De leerkracht heeft me geholpen. Ja beetje nee
Mijn ouders steunden mij met school. Ja beetje nee
Mijn ouders kwamen voor mij op. Ja beetje nee

Vul zelf aan:

Problemen met gedrag

Ik spijbelde (bleef weg van school) Ja nee
Ik had ruzie op school. Ja nee
Ik werd van school gestuurd. Ja nee
Ik was een pestkop. Ja nee
Ik deed domme dingen om erbij te horen. Ja nee
Ik heb gestolen.  Ja nee
Ik kwam in contact met politie. Ja nee

Vul zelf aan:

Psychische problemen

Ik was bang om naar school te gaan. Ja beetje nee
Ik was bang om fouten te maken. Ja beetje nee
Ik was heel onzeker. Ja beetje nee
Ik trok me terug in mezelf. Ja beetje nee

Vul zelf aan:

Goede ervaringen

Ik heb een diploma of certifi caat gehaald. Ja nee
Ik heb een leuke tijd gehad op school. Ja nee

Vul zelf aan:
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LVB in het dagelijks leven
Samenvatting hoofdstuk 2

Dit was het vaste deel van hoofdstuk 2
Verder zijn er nog bijlages.
Uit de bijlages kan een keus gemaakt worden. 
De bijlages hier onder passen goed bij dit hoofdstuk. 
Maar een andere keus kan ook. 

Vragen en opdrachten

 o Bijlage 3 Wat vind je van een beperking? Blz. 6 

Kennis en informatie

 o Bijlage 9 Hooggeschoold en laaggeschoold Blz. 16
 o Bijlage 10 Wat is een IQ? Blz. 17

LVB heeft te maken met moeilijk leren.
Het komt vaak naar voren op school.
Maar LVB werkt ook door in het dagelijks leven.
En maakt het dan lastig om je goed te redden.
Mensen met een LVB hebben ook hun sterke kanten.
Het zijn vaak doeners en doorzetters.
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3  Zelfvertrouwen

Wat is zelfvertrouwen?

Je hebt vertrouwen in jezelf.

Je hebt een goed gevoel over jezelf.

En je denkt goed over jezelf.

Wat helpt voor je zelfvertrouwen? 

 • Doen waar je goed in bent. 

 • Denken op een helpende manier (dit wordt zo uitgelegd).

 • Vooruit kijken.

Doen waar je goed in bent.

Mensen met een LVB hebben hun sterke kanten.
Het zijn meestal doeners en doorzetters.
Met ieder ook eigen dingen waar ze goed in zijn. 
 
Als je doet waar je goed in bent heb je succes.
Dat geeft tevredenheid over jezelf.
En soms ook waardering van anderen.
Dat geeft een goed gevoel.
En vertrouwen voor een volgende keer. 
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Denken op een helpende manier

Denken is: in stilte iets tegen jezelf zeggen. 

Helpend denken wil zeggen:

 Zo denken dat het je helpt om verder te komen.

Als je ergens tegenop ziet: Jezelf aanmoedigen.
    Kom op, doorzetten!

Als het lukt:  Jezelf een compliment geven.
Goed gedaan! Je kunt het!

Als het niet lukt:  Jezelf steunen.
    Geeft niet, ik heb het geprobeerd.

Voorbeelden van helpende gedachten

Je kunt een eigen gedachte er bij schrijven.

 o Ik ben de moeite waard en mag er zijn, net als ieder ander. 

 o Ik kan best veel, en hoef niet alles te kunnen.

 o Ik mag tevreden zijn met mezelf al ben ik niet perfect.

 o Mezelf vergelijken met anderen heeft geen zin.  

 o Ik kan niet meer doen dan mijn best.

 o Nare gedachten zijn maar gedachten, ze zijn niet altijd waar.

 o Ik mag de tijd nemen om dingen te doen.

 o Fouten zijn niet erg als ik er maar van leer. 

 o …

 Zo denken dat het je helpt om verder te komen.
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Vooruit kijken

Soms zit je in een lastige situatie.
Misschien zijn jou nare dingen overkomen.
Misschien heb je zelf domme dingen gedaan. 

Het valt dan niet mee om verder te gaan. 
Je piekert misschien: hoe heeft dit kunnen gebeuren?
En hoe kom ik ooit weer uit deze lastige situatie?

Juist dan is het belangrijk om vooruit te kijken.
Naar wat je wil bereiken. 

Het verleden ligt achter je.
Leer ervan, en ga dan door.
Richt je blik op de toekomst: kijk vooruit.

3.3
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Wat helpt niet voor je zelfvertrouwen?

Je kop in het zand steken.
Zoals een struisvogel.

Hoe steek je je kop in het zand?

  Niet denken aan wat moeilijk is.
  Niet zeggen dat je iets niet kunt.
  Doen alsof alles goed gaat in je leven.   

Dit voelt wel even goed.
Het lijkt te helpen voor je zelfvertrouwen.
Maar je komt er niet verder mee.
Want wat moeilijk is wordt zo niet opgelost. 

Het advies is: 

  Kijk naar wat moeilijk is.
  Kijk naar wat je wel kan en niet kan. 
  En kijk daarna vooruit. 

Het verhaal van de struisvogel

De struisvogel is een grote vogel die hard kan lopen.     
Bij gevaar steekt hij zijn kop in het zand.
Alsof hij denkt: wat ik niet zie is er niet.
Zo houdt hij zichzelf voor de gek.

Dit verhaal is een sprookje:
Struisvogels doen dat niet echt.  
Het is een verhaal met een goede les.

De struisvogel is een grote vogel die hard kan lopen.     
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Zelfvertrouwen in de loop van het leven  

Hoeveel zelfvertrouwen een mens heeft ligt niet vast. 

Babytijd. 

Een baby is tevreden met zichzelf.
Hij denkt nog niet over zichzelf na.
Hij is zoals hij is. 

Schooltijd

Bij een kind kan het zelfvertrouwen verdwijnen.
Dit gebeurt vaak bij kinderen die moeilijk leren. 

Dit kan gebeuren op twee manieren:

 • Het kind merkt zelf dat het iets niet kan.
 • Andere mensen zeggen dat het niks kan.

Volwassenheid

Een kind met weinig zelfvertrouwen
kan een volwassene worden met weinig zelfvertrouwen.  

Hij blijft denken:
      
 • Ik kan niks.
 • Ik ben dus ook niks waard.

Werken aan zelfvertrouwen

Maar zelfvertrouwen ligt niet vast.
Je kunt het kwijt raken.
Maar je kunt het ook weer opbouwen. 
Daar gaat dit hoofdstuk over. 
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Zelfonderzoek: waar ben ik goed in? 
(mijn sterke kanten)

Zet een kruis in het vakje dat bij jou past.
Je kunt er ook wat bij schrijven. 

 Ja Beetje Nee Opmerkingen                                    

Ik kan goed met dieren omgaan.

Ik ben een doorzetter.

Ik ben handig met de mobiele telefoon.

Ik heb belangstelling voor anderen.

Ik hou me aan afspraken.

Ik ben eerlijk.  

Ik geef graag wat aan een ander.

Ik heb verstand van planten. 

Ik ben technisch.

Ik kan goed met computers werken.

Ik help graag andere mensen.

Ik zet me in voor mijn toekomst.

Ik ben een harde werker.

Ik heb goede ideeën. 

Ik heb andere mensen goed door.

Ik maak mooie dingen met mijn handen.

Met mij kun je lachen.

Ik kan goed koken.

Ik heb verstand van auto’s.
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Wat vinden anderen mijn sterke kanten?
(Vervolg)

Vraag andere mensen naar je sterke kanten. 
En vraag ze om die op te schrijven.
Kies mensen die je vertrouwt en die jou goed kennen. 
Laat de vorige bladzijde zien om ze een idee te geven.

Naam deelnemer: 

Naam invuller

…………………………

1

2

3

Naam invuller

…………………………

1

2

3

Naam invuller

…………………………

1

2

3
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Zelfvertrouwen
Samenvatting hoofdstuk 3

Dit was het vaste deel van hoofdstuk 3
Verder zijn er nog bijlages.
Uit de bijlages kan een keus gemaakt worden. 
De bijlages hier onder passen goed bij dit hoofdstuk. 
Maar een andere keus kan ook. 

Vragen en opdrachten

 o Bijlage 4 Wat maakt je de moeite waard? Blz. 7

Kennis en informatie

 o Bijlage 11 Nare gevoelens Blz. 18

Voorbeelden en tips

 o Bijlage 16 Een voorbeeld: Nelson Mandela Blz. 23

Zelfvertrouwen kun je kwijtraken 
door wat niet goed gaat in je leven.
Maar je kunt zelfvertrouwen ook weer vergroten
door te doen waar je goed in bent.
Ook je manier van denken is belangrijk. 
Denk vooral helpend, en denk vooruit.
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4  Verder komen

LVB als aandachtspunt 

LVB heeft te maken met:
Moeite met leren en denken.
Het is een aandachtspunt in je dagelijks leven.
Met een aandachtspunt kun je ver komen.  

Hoe kom je verder in het leven?

 • Werk aan je problemen.

 • Gebruik praktische tips.

 • Zorg voor beschermende punten.  

Werk aan je problemen

Voor mensen die in behandeling zijn:

Je hebt behandeling gezocht vanwege problemen.
Of je hebt behandeling opgelegd gekregen.
Maar behandeling kost tijd en is niet altijd fi jn. 
Misschien is het moeilijk om je motivatie vast te houden.

Probeer dan toch door te zetten.
Je doet het voor jezelf, en voor je toekomst. 

Het is een aandachtspunt in je dagelijks leven.
Met een aandachtspunt kun je ver komen.  
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Praktische tips 

Mensen met een LVB kunnen best veel leren.

Maar het kost wat tijd en moeite.

Veel mensen hebben wat aan de tips in deze lijst.
Het zijn tips voor leren en denken. 

Je kunt de tips zelf gebruiken.
Of je kunt een ander vragen er rekening mee te houden.  

 o Extra tijd

 o Uitleg in gedeeltes

 o Duidelijke taal: korte zinnen en geen dure woorden

 o Voordoen

 o Oefenen

 o Geheugensteuntjes: gele briefjes, herinnering door telefoon

 o Herhaling

 o Een overzicht: planbord, schema 

 o Een stappenplan

 o Hulpmiddelen: een rekenapparaat, een app. op je telefoon

Mensen met een LVB kunnen best veel leren.

4.2



Trajectum & Transfore | maart 2015

Zorg voor beschermende punten

Hoezo bescherming?

Ieder mens heeft bescherming van anderen nodig.
Wij zijn niet gemaakt 
om alleen door het leven te gaan.

Denk aan de olifanten in een kudde. 
Zij zoeken bescherming bij elkaar.
Vooral de kleintjes, maar ook de grote dieren. 

Bescherming in de jeugd

Ieder kind heeft bescherming nodig.
Van ouders. Van school. Van de buurt.
  Mensen die voor hem zorgen.
  Mensen die van hem houden.
  Mensen die helpen en voor hem opkomen. 

Tekort komen

Een kind met een LVB heeft zeker bescherming nodig.
Omdat het leven door LVB wat lastiger is.

Sommige kinderen komen bescherming tekort. 
En dat werkt door in hun latere leven. 

Bescherming waar tegen?

De samenleving vraagt veel.
En de samenleving kan hard zijn. 

Er zijn nu eenmaal mensen met verkeerde bedoelingen.
Je kunt ook zelf op het verkeerde pad raken. 
Met verkeerde mensen omgaan. 
Verkeerde beslissingen nemen.
Dingen doen die niet goed zijn voor jezelf of anderen. 
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Vatbaarheid en bescherming   

Mensen met een LVB komen vaker in problemen.
Vaker dan mensen zonder een LVB.
Je kan zeggen: 
LVB maakt vatbaar voor problemen.

Vatbaar betekent: meer kans lopen dat je iets krijgt.
Dit wordt ook wel genoemd: kwetsbaar.
Of met nog andere woorden: 
je loopt meer risico.

Waardoor zijn mensen met een LVB vatbaar voor problemen? 

Dat is per persoon verschillend.
Soms ligt het aan een nare jeugd
waarin te weinig bescherming was.

Soms heeft het met LVB te maken.
Door LVB hebben mensen moeite met:

• Bedoelingen van anderen door hebben.
• Gevolgen overzien van wat ze doen.
• Rustig blijven en zich goed uiten. 

Vatbaarheid en bescherming   

Mensen met een LVB komen vaker in problemen.

Vatbaar betekent: meer kans lopen dat je iets krijgt.

Vergelijking

Sommige mensen zijn vatbaar voor griep.
  Ze krijgen vaker griep dan anderen.
  En zijn er dan zieker van.

Tegen griep kun je jezelf beschermen.     
  Je beschermt jezelf tegen het weer. 
  Je haalt een griepprik. 
  Je eet gezond.
  Bij griep loop je er niet mee door.
  Maar je zorgt goed voor jezelf.
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Beschermende punten

Hoe kun je jezelf beschermen?
En problemen in de toekomst voorkomen?

Je leven op orde brengen

Het geeft rust als je leven op orde is.
Als je fi jn woont en prettig werkt.
Als je geldzaken goed geregeld zijn. 
En je mensen hebt om op terug te vallen.

Jezelf sterker maken

Je kunt het volgende doen om jezelf sterker te maken:

 • Gezond leven.
 • Werken aan zelfvertrouwen.
 • Op komen voor jezelf.
 • Jezelf leren kennen (weten wat je kan en niet kan).
 • De baas worden over je gevoelens.
 • Open staan voor advies en hulp.
 • Praten over wat je dwars zit.
 • Een doel vinden in je leven.
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Zelfonderzoek:  mijn bescherming  
Omcirkel het antwoord dat bij jou past.

Welke beschermende punten had ik als kind? 

Ik kom uit een goed gezin. Ja beetje nee
Ik had familie om op terug te vallen. Ja beetje nee
Ik kon terecht bij mensen in de buurt. Ja beetje nee
Mensen om mij heen gaven een goed voorbeeld. Ja beetje nee
Ik kreeg goede hulp op school. Ja beetje nee
Ik had een band met een huisdier. Ja beetje nee
Ik was gezond en fi t. Ja beetje nee
Ik had enkele goede vrienden. Ja beetje nee

Vul zelf aan:

     
Welke beschermende punten heb ik nu? In orde betekent: goed genoeg 

 
Ik heb een goede band met familie of gezin. In orde werk ik aan niet in orde 
Ik heb voldoende geld om van te leven. In orde werk ik aan niet in orde 
Ik heb werk naar tevredenheid. In orde werk ik aan niet in orde 
Ik heb enkele vrienden of contacten. In orde werk ik aan niet in orde 
Ik krijg begeleiding waar nodig. In orde werk ik aan niet in orde 
Ik heb een hobby, sport of vrijetijdsbesteding. In orde werk ik aan niet in orde 
Ik heb regelingen voor lastige zaken:  In orde werk ik aan niet in orde 

  Zoals: mentor -  bewind voering – curator - schuldhulp  

Vul zelf aan:

Hoe sterk sta ik in het leven?  

Ik heb een gezond  leefpatroon. In orde werk ik aan niet in orde 
Ik heb zelfvertrouwen. In orde werk ik aan niet in orde 
Ik weet wat ik kan en niet kan. In orde werk ik aan niet in orde
Ik kom op voor mezelf. In orde werk ik aan niet in orde 
Ik ben de baas over mijn gevoelens. In orde werk ik aan niet in orde 
Ik sta open voor advies en hulp. In orde werk ik aan niet in orde 
Ik praat over wat me dwars zit. In orde werk ik aan niet in orde 
Ik heb een doel in mijn leven. In orde werk ik aan niet in orde 

Vul zelf aan: 

 Ja beetje nee
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Verder komen
Samenvatting hoofdstuk 4

Dit was het vaste deel van hoofdstuk 4
Verder zijn er nog bijlages.
Uit de bijlages kan een keus gemaakt worden. 
De bijlages hier onder passen goed bij dit hoofdstuk. 
Maar een andere keus kan ook. 

Vragen en opdrachten

 o Bijlage 5 Hoe werk je aan je problemen? Blz. 9

Kennis en informatie

 o Bijlage 12 In de put, uit de put Blz. 19

Voorbeelden en tips

 o Bijlage 17  Vergelijk je leven met een auto Blz. 24

     

Je komt verder door te werken aan je problemen.
En tips te gebruiken voor leren en denken.
Mensen met een LVB zijn vatbaar voor problemen.
Zorg daarom voor beschermende punten.
Breng je leven op orde.
En zorg dat je sterk in het leven staat.
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5  Je laten horen

Veel mensen met een LVB hebben moeite 
om hun stem te laten horen.

Sommige mensen houden hun mond.
Ze zeggen niet wat ze vinden.
En vragen niet wat ze nodig hebben.
En als ze niet serieus worden genomen…
Dan zeggen ze er niets van. 

Andere mensen zeggen wel wat ze vinden.
Maar op een heel verdrietige of boze toon.  
Dat helpt niet om serieus genomen te worden. 

Het is moeilijk om de goede toon te vinden.

Rustig, maar ook duidelijk.

Het helpt om vooraf te bedenken wat je wil zeggen.
En dat te oefenen met een vertrouwd persoon. 

Manieren om je te laten horen

 • Vertellen wat je moeilijk vindt.

 • Belangrijke mensen informeren over LVB.

 • Zo nodig hulp vragen. 

Er zijn veel andere manieren om je te laten horen.
Sociale vaardigheden zoals kritiek geven of nee zeggen.
Er bestaan ook cursussen om dat te leren.
In deze cursus komt dat niet aan de orde.

Dat helpt niet om serieus genomen te worden. 
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Vertellen wat je moeilijk vindt

Het is leuk om te vertellen wat goed gaat.
Maar niemand vertelt graag wat hij moeilijk vindt. 

Waarom kun je beter voor je houden wat je moeilijk vindt?

Je loopt een kleine kans afgewezen te worden.
Of niet meer serieus genomen te worden. 

Waarom is het goed om te vertellen wat je moeilijk vindt?

Je kan dan je gevoelens uiten. 
Je kan begrip en steun krijgen.
En misschien krijg je ook advies, tips of hulp.   

Kies de goede mensen en het goede moment

Kies mensen met aandacht en begrip. 
Zij kunnen je verder helpen.
En kies ook een goed moment.
Zodat er tijd is voor een goed gesprek.   
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Belangrijke mensen informeren over LVB

Veel mensen begrijpen niet wat LVB is.
Ze zien immers niets bijzonder aan jou.
En ze verwachten dat je alles wel kan.

Lukt het niet?
Dan reageren ze soms boos. Of teleurgesteld.

Of ze denken dat je helemaal niks kan
als het een keer niet meteen lukt. 

Belangrijke mensen om je heen hebben LVB vaak wel gemerkt.
Maar misschien niet begrepen.

Daarom is het belangrijk dat je wat vertelt over LVB. 
Zodat zij je beter begrijpen.
En rekening met je kunnen houden.

Denk hierbij aan:  
 o Ouders
 o Partner
 o Kinderen
 o Broers en zussen
 o Verdere familieleden
 o Begeleiders
 o Huisarts
 o Werkgever
 o Vrienden
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Zo nodig hulp vragen     
 

Soms wil je dat iemand je helpt. 
En de meeste mensen helpen graag. 
Maar hulp vragen is niet makkelijk. 

Wat maakt hulp vragen moeilijk? 

Dat zit vooral in een manier van denken.
Gedachten die niet helpend zijn, zoals:

 • Ik ben dom als ik iets niet begrijp.
 • Ik moet alles zelf kunnen.
 • Ik mag niet afhankelijk zijn. 

Hulp vragen, toch maar doen

Hulp vragen is heel gewoon.
Ieder mens heeft soms hulp van anderen nodig.

  De ene laat zijn huis schoonmaken.
  De ander laat zijn computer installeren.
  Of de tuin in orde maken. 

Stap gewoon op iemand af.
En vraag de hulp duidelijk en direct.

Zo nodig hulp vragen     
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Buitengesloten worden 

Mensen met een LVB 
worden soms buitengesloten.
Soms hebben ze dat gevoel.
En soms gebeurt het ook echt. 
Soms met opzet. 
En soms onbedoeld. 

Je kan je dan naar voelen:
  Verdrietig dat je er niet bij hoort.
  Boos omdat je niet serieus wordt genomen.
Dat is goed te begrijpen. 

Wat kun je er aan doen?

Je kunt op verschillende manieren reageren.

De beste manier is: Je laten horen op een rustige manier. 
    Zeggen dat je dat niet leuk vindt.
    En vragen of het anders kan.

En als dat niet lukt of niet werkt?

Trek je er dan niets van aan.

Bedenk:  Jij bent net zoveel waard als ieder ander. 

Reageer er niet op. Ga je eigen weg.

En:   Zoek mensen die jou nemen zoals je bent.
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Zelfonderzoek:  Laat ik mezelf horen? 
Omcirkel het antwoord dat bij jou past.

Vertellen wat moeilijk voor me is

Dat doe ik nooit soms vaak

Voorbeeld:

Belangrijke mensen informeren over LVB

Dat doe ik nooit soms vaak

Voorbeeld:

Zo nodig hulp vragen

Dat doe ik nooit soms vaak

Voorbeeld:

Wat wil ik doen om mezelf meer te laten horen?

Advies: bespreek of oefen met de trainer hoe je je kunt laten horen. 
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Je laten horen
Samenvatting hoofdstuk 5

Dit was het vaste deel van hoofdstuk 5
Verder zijn er nog bijlages.
Uit de bijlages kan een keus gemaakt worden. 
De bijlages hier onder passen goed bij dit hoofdstuk. 
Maar een andere keus kan ook. 

Vragen en opdrachten

 o Bijlage 6 Hoe pak je het aan? Blz. 10 

Kennis en informatie

 o Bijlage 13 De LFB komt voor je belangen op Blz. 20

Voorbeelden en tips

 o Bijlage 18 Mensen zien mij weer staan. Blz. 25   

 

 

Je laten horen is belangrijk.
Dat kan door te vertellen wat je moeilijk vindt.
Informeer belangrijke mensen over LVB.
En schakel waar nodig hulp in.
Als je je buitengesloten voelt:
Laat je dan horen op een rustige manier.
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6  Een goede toekomst                        

       
 

Wat is een goede toekomst?

Een goede toekomst is voor iedereen ongeveer hetzelfde.
Maar ook voor iedereen anders. 

Zoals voor de dieren op dit plaatje.
Ze hebben allemaal behoefte aan:
Eten, drinken, gezelschap en een plek om te wonen.
Maar hoe? Dat is voor elk dier anders.
Bijvoorbeeld: 
Een boom is niet voor alle dieren een passende woonplek.

Zo wil ieder mens ongeveer hetzelfde: 
Leuk werk, genoeg geld, fi jne relaties en een goede woonplek.
Maar hoe? Dat is per persoon anders.
Het moet passen bij wat je wil en kan.
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Een haalbare toekomst  

Een goede planning van je toekomst is belangrijk. 
LVB is daarbij een aandachtspunt.

Misschien is een bepaalde top door LVB niet haalbaar: 
Zoals een top baan met top inkomen, een duur huis en een ideale relatie. 

Bepaal waar jouw eigen top ligt.
Wat wil je graag? En wat is haalbaar?

Houd daarbij rekening met je energie.
LVB vraagt namelijk altijd wat extra energie. 

Je hoeft je eigen top ook niet in één keer te bereiken.
Kies een weg met tussenstops.
En geniet van wat je dan al hebt bereikt. 

Een haalbare toekomst  
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Kunnen en aan-kunnen

Sommige mensen met een LVB kunnen wel veel.
Maar kunnen bij spanning niet zoveel aan.
Op spannende momenten lukt het dan even niet.
Dat is iets om rekening mee te houden. 

Een voorbeeld:
 
  Iemand doet zijn werk als postbezorger goed.
  Maar 5 dagen per week, dat kost veel energie.
  Er zijn soms weken met heel veel post.
  En soms loopt het thuis ook niet lekker…. 

  Op die momenten wordt de werkdruk hem teveel.
  En komt de post op de verkeerde plek terecht… 
  Maar erger nog: hij kan overspannen raken. 
  Of te maken krijgen met een ontevreden baas. 

Zelfonderzoek:  kan ik het altijd aan?

Ga na hoe dat zit in jouw leven. Zet een kruis in het vak dat bij jou past. 
 

Ik kan het 
altijd goed aan

Ik kan het 
soms niet aan

Ik kan het 
vaak niet aan

Relaties

Werk of
Dagbesteding

Huishouden

School of
Opleiding

Behandeling

Anders

……………………
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Nooit meer problemen? 

En als die toekomst er dan is…
Dan wil je ook dat de problemen wegblijven.
Je hoopt dat alles lukt zoals je hebt bedacht. 
Zodat je fl uitend door het leven gaat. 

Goede tijden, slechte tijden

Jammer genoeg gaat dat niet vanzelf. 
Ieder leven kent goede tijden en slechte tijden.

Slechte tijden zijn tijden met tegenslag.
Bijvoorbeeld door pech. Of ziekte. Of ruzie. 
Of door een verkeerde beslissing van jezelf. 

    Opkrabbelen en doorgaan

    Slechte tijden horen bij het leven.
    En een kleine terugval is niet erg.

    Houd er rekening mee.
    En zorg ervoor,
    dat je er dan niet alleen voor staat.

    Slechte tijden horen bij het leven.
    En een kleine terugval is niet erg.

    Houd er rekening mee.
    En zorg ervoor,
    dat je er dan niet alleen voor staat.

6.4



Trajectum & Transfore | maart 2015

Zorg dat je er niet alleen voor staat  

Ieder mens heeft andere mensen nodig.
Kies daarvoor de goede mensen.
Mensen die weten wat je kan, 
en waar je hulp bij kan gebruiken.

Hulp en begeleiding zijn belangrijk. 

Verzeker jezelf daarvan waar het nodig is.

Familie, vrienden en kennissen zijn zeker zo belangrijk

Misschien staan sommige contacten op een laag pitje.
Door problemen die je hebt gehad.
Misschien kun je met sommige contacten beter stoppen. 

Zoek de mensen uit waar jij wat aan hebt.
Laat het wel van 2 kanten komen.
Je hebt wat van hen nodig.
Maar je hebt zelf ook wat te bieden. 

Zo zorg je voor een goede toekomst.
En neem je verantwoordelijkheid voor je eigen leven. 
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Een goede toekomst
Samenvatting hoofdstuk 6

Dit was het vaste deel van hoofdstuk 6
Verder zijn er nog bijlages.
Uit de bijlages kan een keus gemaakt worden. 
De bijlages hier onder passen goed bij dit hoofdstuk. 
Maar een andere keus kan ook. 

Vragen en opdrachten

 o Bijlage 7 Veel gestelde vragen over LVB Blz. 12 

Voorbeelden en tips

 o Bijlage 19 Leg de lat niet te hoog Blz. 26

Maak een haalbaar plan met tussenstops.
Ga uit van wat je kan en wat je aan-kan.
En bedenk dat het ook wel eens tegen kan zitten. 
Zorg dat je er dan niet alleen voor staat.
Zoek mensen uit waar je wat aan hebt.
En werk zo aan een goede toekomst.

6.6



Trajectum & Transfore | maart 2015

Evaluatie:  adviezen uit de cursus 

Hier staan de adviezen uit de cursus.
Je kunt ze in het werkboek opzoeken.
Geef aan welke adviezen je wil gaan gebruiken. 

Hoofdstuk 3: zelfvertrouwen

Denk op een helpende manier. Ja misschien nee

Doe waar je goed in ben. Ja misschien nee

Kijk vooruit.  Ja misschien nee

Hoofdstuk 4: verder komen

Werk aan je problemen. Ja misschien nee

Gebruik praktische tips. Ja misschien nee

Zorg voor beschermende punten. Ja misschien nee

Hoofdstuk 5: laat je horen

Vertel wat je moeilijk vindt. Ja misschien nee

Informeer belangrijke mensen over LVB. Ja misschien nee

Vraag zo nodig hulp. Ja misschien nee

Hoofdstuk 6: een goede toekomst

Kies een weg met tussenstops. Ja misschien nee

Houd rekening met tegenslag. Ja misschien nee

Zorg dat je er niet alleen voor staat. Ja misschien nee
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Evaluatie:  Wat vind ik van de cursus?  

   Naam:
   
   Datum:

Ik vind de cursus

Helemaal 
niet leuk

Niet zo leuk Ging wel Een beetje leuk Erg leuk

Ik vind de cursus    

Heel moeilijk 
te begrijpen

Een beetje 
moeilijk te 
begrijpen

Niet makkelijk 
en niet moeilijk
te begrijpen

Vrij goed te 
begrijpen

Heel goed
te begrijpen

Ik heb in de cursus    

Niets 
geleerd

Weinig geleerd Weet niet of ik 
wat geleerd heb

Wel wat geleerd Veel geleerd

Ik vind het werkboek

Niets aan, stom Weinig 
interessant

Wel aardig Best wel 
interessant

Heel interessant

 

Dit kan beter Dit is goed, houden zo
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WEET WAT JE KAN
BIJLAGES
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Inhoudsopgave bijlages  

De bijlages zijn niet verplicht, 
en niet vast verbonden aan de hoofdstukken. 
Kruis aan welke bijlages gebruikt zijn. 

Vragen en opdrachten

 o Bijlage 1 Het dragen van een rugzak Hfdst. 1 Blz. 3
 o Bijlage 2  Wat vind je van je leven? Hfdst. 1 Blz. 4
 o Bijlage 3 Wat vind je van een beperking? Hfdst. 2 Blz. 6
 o Bijlage 4 Wat maakt je de moeite waard?  Hfdst. 3 Blz. 7
 o Bijlage 5 Hoe werk je aan je problemen? Hfdst. 4 Blz. 9
 o Bijlage 6 Hoe pak je het aan? Hfdst. 5 Blz. 10
 o Bijlage 7 Veel gestelde vragen over LVB  Hfdst. 6 Blz. 12

Kennis en informatie

 o Bijlage 8 Waardoor komt LVB? Hfdst. 1 Blz. 14 
 o Bijlage 9 Hooggeschoold en laaggeschoold Hfdst. 2 Blz. 16 
 o Bijlage 10 Wat is een IQ? Hfdst. 2 Blz. 17
 o Bijlage 11 Nare gevoelens Hfdst. 3 Blz. 18
 o Bijlage 12   In de put, uit de put Hfdst. 4 Blz. 19
 o Bijlage 13 De LFB komt voor je belangen op  Hfdst. 5 Blz. 20

Voorbeelden en tips

 o Bijlage 14 Wijze uitspraken  Hfdst. 1 Blz. 21
 o Bijlage 15  Inspannen of ontspannen? Hfdst. 2 Blz. 22
 o Bijlage 16 Een voorbeeld: Nelson Mandela Hfdst. 3 Blz. 23
 o Bijlage 17 Vergelijk je leven met een auto Hfdst. 4 Blz. 24
 o Bijlage 18 Mensen zien mij weer staan Hfdst. 5 Blz. 25
 o Bijlage 19 Leg de lat niet te hoog Hfdst. 6 Blz. 26

Internet

 o Bijlage 20 Beperkingen in de media Hfdst. 1 Blz. 27
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Bijlage 1 Het dragen van een rugzak

In dit werkboek zie je heel veel rugzakken.
Want LVB wordt getekend als een grote groene rugzak.
Dat is natuurlijk niet echt zo.
Het is maar een fantasie. Een beeld.

Gebruik je eigen fantasie bij de volgende vragen.
Of vraag de trainer naar zijn fantasie. 

 • Wat zit er in de grote groene rugzak?

 • Wat zit er in de anders gekleurde rugzakken?

 • Wat is nodig om een zware rugzak goed te dragen?
 
 • Wat kun je beter niet doen met een zware rugzak?

 • Denk je dat je zo’n groene rugzak kunt verkleinen?

 • Hoe kun je zo’n groene rugzak lichter maken?

 • Heb je nog tips voor het dragen van een zware rugzak?
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Bijlage 2 Wat vind je van je leven? 

Geef eerst rapportcijfers aan het leven van anderen.
Het gaat om jouw mening. Het is geen test. 

Een beroemd persoon met een mooi leven:
 
Naam:  Kies een hoog cijfer op de lijn.
    Wat is mooi aan dit leven?

Een persoon in het nieuws met een rot leven: 

Naam:  Kies een laag cijfer op de lijn.
    Wat is rot aan dit leven?

Wie ken ik met een mooi leven?

Naam:  Kies een hoog cijfer op de lijn.
    Wat is mooi aan dit leven?

Wie ken ik met een rot leven?

Naam:  Kies een laag cijfer op de lijn.
    Wat is rot aan dit leven?

10 Top, kan niet beter
9 Uitstekend, prima voor elkaar
8 Goed
7 Vrij goed
6  Net voldoende
5 Net niet voldoende 
4 Onvoldoende
3 Vrij slecht
2 Slecht
1 Heel slecht
0 Waardeloos en het wordt nooit meer wat

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Vervolg bijlage 2 

Wat vind ik van mijn eigen leven?  
Kies een cijfer op de lijn. 

Je hebt je leven het volgende cijfer gegeven:  

Misschien heb je gemerkt dat 1 cijfer geven lastig is.
Ieder leven heeft mooie en minder mooie punten.

Wat vind ik mooi aan mijn leven?

Wat vind ik niet mooi aan mijn leven?

Kan ik wat aan mijn leven verbeteren? (omcirkel) 

Zeker niet misschien niet misschien wel zeker wel

Op welk cijfer denk ik te kunnen komen?   

Over 1 jaar    

Over 3 jaar   

10 Top, kan niet beter
9 Uitstekend, prima voor elkaar
8 Goed
7 Vrij goed
6  Net voldoende
5 Net niet voldoende 
4 Onvoldoende
3 Vrij slecht
2 Slecht
1 Heel slecht
0 Waardeloos en het wordt nooit meer wat
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Bijlage 3 Wat vind je van een beperking? 

Dit zijn zinnen om je aan het denken te zetten. 
Zulke zinnen noem je ook wel stellingen.

Er zijn geen goede of foute antwoorden. 
Het gaat om je mening en je gevoel. 

Zet een kruis bij eens of niet eens. 
Kun je niet kiezen? 
Zet dan een kruis op de lijn tussen eens en niet eens. 

Eens Niet 
eens

1. Mensen met een beperking hebben een naar leven.

2. Mij maakt het niet uit of iemand anders een beperking heeft.

3. Mensen met een beperking vind ik zielig.

4. Iedereen heeft wel een beperking.

5. Beperkingen worden je aangepraat.

6. Ik ga het liefst om met mensen zonder beperking.

7. Het is goed dat er op TV over beperkingen wordt gesproken. 

8. Ik heb moeite met mensen met erge beperkingen.

9. Ik bewonder iemand met een beperking die zich goed redt.

10. Mensen met of zonder beperking zijn even veel waard. 
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Bijlage 4 Wat maakt je de moeite waard? 

Denk aan 3 mensen met wie je graag omgaat. 
Mensen die je de moeite waard vindt. 

 1 Naam:

Wat vind ik goed van hem/haar?

 • ……

 • ……

 • ……

2 Naam: 

Wat vind ik goed van hem/haar?

 • ……

 • ……

 • ……

3 Naam:

Wat vind ik goed van hem/haar?

 • ……

 • ……

 • ……
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Vervolg bijlage 4 

Ben ik de moeite waard? 

Kijk naar de punten op de vorige bladzijde.
De punten die iemand de moeite waard maken. 
Is makkelijk leren zo’n punt?

Waarschijnlijk niet.
Want in contact is het leren niet zo belangrijk.
Het gaat er om hoe je met elkaar omgaat. 

Welke goede punten van de vorige bladzijde heb ik zelf ook?

 • ……

 • ……

 • ……

Welke goede punten heb ik nog meer?

 • ……

 • ……
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Bijlage 5  Hoe werk je aan je problemen? 

Vul in wat voor soort problemen je hebt.
En hoe je er aan werkt.

Ik heb psychische problemen ja beetje nee 

Dat wil zeggen: Ik heb het moeilijk met mijzelf.  

Ik heb gedragsproblemen ja beetje nee

Dat wil zeggen: Ik heb last van mijn eigen gedrag (gehad). 
Of: andere mensen hebben last van mijn gedrag (gehad). 
  

Van wat voor hulp maak ik gebruik?

Wat heb ik aan die hulp?

Wat kan ik nog meer doen om mijn probleem te veranderen? 

Van wat voor hulp maak ik gebruik?

Wat heb ik aan die hulp?

Wat kan ik nog meer doen om mijn probleem te veranderen? 

Bijlage 5  Hoe werk je aan je problemen? 

Vul in wat voor soort problemen je hebt.
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Bijlage 6 Hoe pak je het aan? 

Er zijn verschillende manieren om iets aan te pakken. 
Een manier van aanpakken noem je ook: een stijl.
En iedereen heeft zo zijn eigen stijl.

Je kunt niet zeggen wat de beste stijl is.
Dat ligt ook aan de situatie. 
Daarom is het goed als je meer stijlen kunt gebruiken. 

Op de volgende bladzijde staat een vragenlijst 
om uit te zoeken welke stijlen jij gebruikt. 
Zet een kruis voor de stijl die je herkent.
Je kunt ook meerdere antwoorden aankruisen. 

Met kleuren worden de verschillende stijlen aangegeven:

a. Afwachten of niets doen.

b. Uitzoekwerk doen.

c. Direct in actie komen.

d. Hulp of advies vragen.

e. Anders, namelijk:
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Vervolg bijlage 6    Vragenlijst: hoe pak ik dingen aan?

Op de vorige bladzijde staat de uitleg. 

1. Als ik afspraak heb in een onbekende stad:
a. Ga ik daarna direct terug naar huis.
b. Zoek ik de dag ervoor uit wat er nog meer te doen is. 
c. Loop ik daarna de stad door op zoek naar iets leuks.
d. Vraag ik daarna bij de VVV of er wat leuks te doen is.
e. Anders, namelijk:

2. Als ik een nieuwe mobiel heb:
a. Gebruik ik die alleen als telefoon.
b. Zoek ik in de beschrijving wat hij allemaal kan.
c. Ga ik uitproberen wat hij allemaal kan.
d. Vraag ik iemand om te laten zien wat hij allemaal kan. 
e. Anders, namelijk:

3. Als ik mag stemmen bij de verkiezingen:
a. Dan doe ik daar niet aan mee.
b. Bekijk ik een aantal verkiezingsprogramma’s.
c. Stem ik op de persoon die me wat zegt.
d. Doe ik de stemwijzer voor advies. 
e. Anders, namelijk:

4. Als ik uitleg krijg met moeilijke woorden:
a. Doe ik alsof ik het begrijp.
b. Zoek ik later uit wat ze betekenen.
c. Geef ik kritiek op de moeilijke taal.
d. Vraag ik wat er bedoeld wordt.
e. Anders, namelijk:

5. Als ik een paar dagen pijn heb:
a. Geef ik daar geen aandacht aan.
b. Zoek ik uit wat het zou kunnen zijn.
c. Neem ik pijnstillers.
d. Ga ik naar de huisarts.
e. Anders, namelijk:

6 Als mijn geld bijna op is:
a. Zie ik wel wanneer het echt op is.
b. Maak ik een plan voor mijn uitgaven voor de komende tijd.
c. Geef ik de volgende weken weinig uit.
d. Vraag ik advies over wat ik kan uitgeven. 
e. Anders, namelijk:
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Bijlage 7 VEEL GESTELDE VRAGEN OVER LVB    

Kijk wat je weet over LVB. 
De antwoorden staan op de volgende bladzijde. 
  

 1.  Wat betekent de afkorting LVB? 

 2.  Waarom wordt iemand LVB genoemd? 

 3.  Hoe zie je dat iemand een LVB heeft? 

 4.  Wat heeft LVB met leren te maken?

 5.  Gaat LVB over als je veel geleerd hebt? 

 6.  Kan iemand met een LVB ergens goed in zijn? 

 7.  Kunnen ouders LVB doorgeven aan hun kinderen?  

 8.  Wat kun je beter niet eten als je een LVB hebt?

 9.  Wordt LVB beter als je ouder wordt?

 10. Is met een LVB een goede toekomst mogelijk? 
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Vervolg bijlage 7 

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER LVB:  DE ANTWOORDEN 

 1.  Wat betekent de afkorting LVB? 
   Een Lichte Verstandelijke Beperking

 2.  Waarom wordt iemand LVB genoemd? 
   Omdat hij wat extra’s nodig heeft van de hulpverlening.

 3.  Hoe zie je dat iemand LVB heeft?
   LVB kun je niet aan iemand zien. 

 4.  Wat heeft LVB met leren te maken?
   LVB betekent ongeveer hetzelfde als moeilijk leren.
   Op school spreken ze van moeilijk leren.
   In de hulpverlening spreken ze van LVB. 

 5.  Gaat LVB over als je veel geleerd hebt? 
   Nee, want LVB zegt iets over hoe je leert.
   Niet over wat je geleerd hebt.

 6.  Kan iemand met een LVB ergens goed in zijn? 
   Natuurlijk. Mensen met een LVB hebben hun talenten. 

 7.  Kunnen ouders LVB doorgeven aan hun kinderen?
   Ja dat kan. Dat ligt er aan waardoor LVB gekomen is.
   Dat is niet altijd bekend.
   Soms kan de huisarts daar wat over vertellen.  

 8.  Wat kun je beter niet eten als je een LVB hebt?
   LVB heeft niets met eten te maken. 
   Gezond eten is voor ieder mens belangrijk. 

 9.  Wordt LVB beter als je ouder wordt?
   Nee. Maar als je er goed mee omgaat zal je er minder van merken. 

 10. Is met een LVB een goede toekomst mogelijk? 
   Ja, natuurlijk.
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Bijlage 8 Waardoor komt LVB? 

Hoe LVB precies komt weet men nog niet. 
Er is nog veel onderzoek nodig.
Het volgende is al wel bekend:

LVB zit vaak in de familie.
Familieleden hebben vaak ook moeite met leren. 

Veel mensen hebben een LVB vanaf hun geboorte.
Het volgende kan de oorzaak zijn:

 • Er was iets met het eitje of zaadje waar de baby uit groeide.

 • De zwangerschap gaf problemen.

 • De geboorte gaf problemen.

LVB kan ook later in het leven ontstaan.
Het volgende kan de oorzaak zijn:

 • Een ernstig ongeluk.

 • Een ernstige ziekte.

LVB wordt vaak pas op de lagere school opgemerkt.
Want meestal is LVB niet aan iemand te zien. 
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Vervolg bijlage 8 

Waardoor komt LVB bij mij?

Vraag dit aan mensen die jou goed kennen en die je vertrouwt. 

Zoals: Je ouders of andere familieleden
   Een persoonlijk begeleider
   Een behandelaar of maatschappelijk werker
   Je huisarts

Vraag om het antwoord op te schrijven. 

Misschien is er niets over bekend. 
Wees dan niet teleurgesteld. Dat komt vaak voor. 

 

Naam:

Mijn rol in het leven van ………………………………     is     ………………………………

Wat ik weet over de oorzaak van LVB bij hem/haar:

Vraag dit aan mensen die jou goed kennen en die je vertrouwt. 
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Bijlage 9 Hoog geschoold en laag geschoold 

Hoog geschoold

Wie goed kan leren gaat naar een hoge school.
Naar HAVO, Athenaeum of Gymnasium.
En daarna naar HBO of universiteit.
De tijd op school duurt vaak jarenlang.

Laag geschoold

Wie minder goed kan leren kiest een andere weg.
Hij gaat naar beroepsonderwijs of de Praktijkschool.
Het woord zegt het al: Je leert daar een beroep in de praktijk.
Een vak waarbij je met je handen werkt. 

Waarom kan iemand die moeilijk leert geen hogere school doen?

Op een hogere school moet je veel lezen.
Veel huiswerk maken. 
Lange verslagen schrijven.
En dat moet je jaren lang volhouden. 
Later krijg je vaak zittend werk.
Waarbij je veel moet lezen en schrijven.
En veel vergaderen hoort er ook vaak bij.

Dat moet je maar net kunnen.
En je moet er ook maar zin in hebben.
 
Iemand die moeilijk leert 
kan zijn energie beter anders besteden. 
En de dingen doen waar hij goed in is. 
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Bijlage 10 Wat is een IQ? 

Bij mensen met een LVB is het IQ aan de lage kant. 
Niet heel laag. Maar wat lager dan bij de meeste mensen.

Wat is een IQ?

 • Een IQ is de uitslag van een intelligentietest.
 • Een IQ geeft aan hoe iemand leert.
 • Een IQ geeft niet aan wat iemand geleerd heeft.

IQ is net zo verdeeld als lengte.

De meeste mensen zijn ongeveer even lang.
Daar is alles op afgestemd.
Maar er zijn ook kortere en langere mensen.
En dat is allebei lastig.

-------------85---------------------------------100---------------------------------115-------------
normaal begaafd

De woorden voor IQ

 • Er wordt ook wel gesproken over een niveau. 
 • Of over de begaafdheid.

De getallen van een IQ

De meeste mensen hebben een IQ tussen 85 en 115. 
Dat wordt genoemd: normaal begaafd.
Mensen met een LVB hebben een IQ lager dan  85

Soorten IQ’s

Uit een IQ test komen verschillende IQ getallen.
Want er zijn verschillende manieren van leren.
Vraag dat na als je de uitslag van een IQ test krijgt. 
Dat helpt om te weten wat je kan. 

17B



Trajectum & Transfore | maart 2015

Bijlage 11 Nare gevoelens 

Misschien ben je soms niet blij met jezelf.
Of niet blij met je leven.
En heb je allerlei nare gevoelens, zoals:
 
Boosheid 
Bijvoorbeeld Omdat het leven oneerlijk is. 
    Omdat mensen je wat aangedaan hebben.
    Of boosheid op jezelf, over wat je gedaan hebt. 

Verdriet (bedroefd zijn)
Bijvoorbeeld Omdat je veel gemist hebt.
    Omdat je vaak teleurgesteld bent. 
    Of omdat je niet kan wat je graag wil.

Angst (bang zijn)
Bijvoorbeeld Angst dat het weer mis gaat.
    Angst dat je het niet kunt. 
    Of angst voor de reacties van anderen. 

Omgaan met nare gevoelens

Deze nare gevoelens mogen er zijn.
Het is heel begrijpelijk dat je je zo voelt. 

Maar blijf niet in nare gevoelens hangen.
Probeer ze aan te pakken door helpend te denken.
En praat er over met vertrouwde mensen.

Lukt het niet? Zoek dan hulp. 

Bijlage 11 Nare gevoelens Bijlage 11 Nare gevoelens 
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Bijlage 12 In de put, uit de put   

Het is moeilijk om te merken dat je iets niet kan.
Het kost tijd om dat te verwerken.
De meeste mensen maken daarbij 
het volgende mee:

De tijd

Het is moeilijk om te merken dat je iets niet kan.

1. Merken van 
de beperking

2. Ontkennen, zeggen dat 
het er niet toe doet

3. Overdreven je 
best doen

4. Boosheid,
wantrouwen

5. In de put,
depressief 6. Uitproberen wat 

je wel goed kan

7. Besluit er wat 
van te maken

8. Uit de put
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Bijlage 13   De LFB komt voor je belangen op!

 

Website www.lfb.nu 

De LFB is een belangenvereniging 
door en voor mensen met een verstandelijke beperking.
De LFB zet zich in voor versterking en vertegenwoordiging van haar achterban.

Versterking door het geven van informatie, scholing en training 
en door het organiseren van onderlinge ontmoetingen.

Vertegenwoordiging van mensen met een verstandelijke beperking 
door het deelnemen aan werkgroepen, projecten en adviesraden.

De stem van mensen met een verstandelijke beperking zelf is onmisbaar 
en maakt grote indruk op beleidsmakers.
Daar waar het echt nodig is, worden de mensen ondersteund door coaches.
We maken gebruik van elkaars kwaliteiten.

De LFB biedt onder andere:

- Steunpunten waar je met mensen kan praten
- Scholing
- Sprekers op congressen
- Advies over duidelijke taal
- Een rechtenteam (zie www.rechtenvanclient.nl)

Steunpunten zijn er in de volgende plaatsen:

 Bussum
 Goes
 Heemskerk
 Hilversum
 Utrecht    
 Vleuterweide
 Winterswijk
 Wolvega 
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Bijlage 14   Wijze uitspraken 

Er bestaan veel wijze uitspraken over het leven. 
Hier onder staan er een aantal.

Johan Cruijff 
   Als je niet kunt winnen
   moet je zorgen dat je niet verliest.

Wolter Kroes
   Want ach, ik ben zoals ik ben, 
   met al mijn voors en tegens. 
   Soms is het op, soms is het neer. 
   Ik ben zo veranderlijk als het weer.
   Vaak schijnt de zon, soms valt de regen.
   Maar ach, ik ben zoals ik ben. 
   Gewoon ook maar een mens.
   Heeft iemand daar wat tegen?

Oude spreuk

Geef me rust om te accepteren wat ik niet kan veranderen.
Geef me moed  om te veranderen wat ik wel kan veranderen.
En wijsheid  om in te zien wat wel of niet te veranderen is.

Mijn wijze uitspraak

Weet je nog meer wijze uitspraken? Van bekende mensen? Of van jezelf? 
Schrijf ze op.
Je kunt ze ook opsturen of  mailen naar de makers van dit werkboek.         
Misschien wordt je uitspraak opgenomen in een volgend werkboek.

Kenniscentrum Trajectum, Postbus 40012, 8004DA Zwolle 
info@trajectum.info 
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Bijlage 15 Inspannen of ontspannen?

Mensen met een LVB zijn doorzetters.
Ze doen vaak goed hun best en spannen zich erg in.
Maar ontspannen… dat gaat vaak minder goed. 

Ontspanning en inspanning zijn allebei nodig.
Daar kom je het verste mee.

Tips:

 • doe de dingen waar je goed in bent.

 • bereid je goed voor.

 • geef jezelf de tijd.

 • leer manieren om je te ontspannen.

 • wissel ontspanning en inspanning af.

Mijn manier om me te ontspannen is:
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Bijlage 16 Een voorbeeld: Nelson Mandela 

Nelson Mandela was een man in Afrika.
Hij streed voor de vrijheid van de zwarte mensen.

Daarvoor werd hij vast gezet in de gevangenis.
Waar hij jarenlang moest zitten.

Al die tijd bleef hij geloven in zichzelf.
Hij hield zijn idealen vast 
en bleef aardig tegen het personeel.

Na 28 jaar kwam hij vrij.
Hij was geestelijk nog steeds sterk.
De mensen bewonderden hem.
En zagen hem als hun leider. 

En daardoor werd hij gekozen tot president van Zuid-Afrika. 
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Bijlage 17  Vergelijk je leven met een auto 

Een droomauto

Veel mensen dromen van een dure of een snelle auto.
Maar zo’n auto is voor de meeste mensen niet haalbaar. 
En een gewone tweedehands auto rijdt goed genoeg. 

Je auto op de rit houden

Voor een auto is het volgende nodig:

 • Onderhoud 
 • Veilig rijden 
 • Naar de garage voor APK 
 • Reparaties laten uitvoeren
 • Hulp bij pech onderweg (ANWB)
 • Hulpmiddelen (navigatie, winterbanden) 

Vergelijk je leven met een auto

De meeste mensen hebben ook niet het leven van hun dromen. 
Maar een heel gewoon leven. Goed genoeg. 

Je leven op de rit houden

Ook daarvoor is het een en ander nodig.
Hier onder staat de vergelijking. 

Auto Leven

Onderhoud Zorgen voor jezelf en jezelf beschermen

Rijstijl Goede keuzes maken en daar voor gaan

Garage en APK Aannemen van advies

Reparaties Begeleiding inschakelen waar nodig

Hulp bij pech Behandeling waar nodig

Hulpmiddelen Advies en tips gebruiken

Anders namelijk

Maar zo’n auto is voor de meeste mensen niet haalbaar. 
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Bijlage 18  Mensen zien mij weer staan

Het verhaal van Jolanda

 

Ik ben een moeder van drie kinderen. 
Met mijn middelste kind ging het niet goed.
Ze bleek autisme te hebben. 
Ik heb toen hulp gezocht bij de opvoeding.

Daarvoor moest ik zelf ook getest worden.
Ik was bang voor de uitslag van de test.
Ik wist wel dat ik bepaalde dingen niet kon of snapte.
Maar niemand anders wist dat.
Ik was bang voor het stempel dat ik zou krijgen.

Uit de test kwam dat ik een LVB heb.
Deze uitslag van de test maakte me heel depressief.

Ik heb toen behandeling gekregen.
En ambulante woonbegeleiding.
Daardoor krabbelde ik langzaam weer op.
Ik werd zelfverzekerder.
En ik kon de wereld veel beter aan.

Het is lastig dat de omgeving LVB niet kan zien.
Daardoor is er soms weinig begrip. 
Ik probeerde ook om het niet te laten merken. 

Ik heb nu weer een mooi leven en een goede relatie.
Mijn kind is weer thuis en het gaat goed.

Ik hoop dat ik nog langer hulp kan krijgen. 
Het is fi jn als er iemand meegaat naar informatieavonden van school.
En helpt met formulieren invullen. 

Ik kan nu beter mijn grenzen stellen.
En ik durf meer gesprekken aan te gaan.
Daardoor zien mensen mij weer staan. 

Bijlage 18  Mensen zien mij weer staanBijlage 18  Mensen zien mij weer staan

Dit is een waar gebeurd verhaal.
Jolanda heeft dit verhaal verteld voor het blad Intraject.
Het verhaal is ingekort voor deze cursus.
Jolanda heeft toestemming gegeven om haar verhaal te gebruiken.
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Bijlage 19 Leg de lat niet te hoog 
                    (maar ook niet te laag…)

Waarom zeg je: leg de lat niet te hoog? 

De lat staat voor: 
Wat je wil bereiken. Je doel.
Kies een doel dat past bij wat je kan.
En werk daar in stapjes naar toe.

Voorbeelden :  

Wil je graag stukjes schrijven?
Zoek dan niet meteen een baan bij de krant.
Maar schrijf eerst korte stukjes voor een blaadje. 

Sleutel je graag aan auto’s of motoren? 
Begin dan niet meteen als monteur in een garage.
Maar oefen eerst met je scooter thuis. 

Hou je van lekker koken?
Begin dan eerst als hulpje in de keuken.
Zo zijn alle beroemde koks ook begonnen. 

De vergelijking met hoogspringen

Hoogspringen is een sport.
Elke sport begint met trainen.

Eerst leg je de lat laag.
Gaat dat goed?

Dan leg je de lat wat hoger.

Leg je de lat meteen hoog?
Dan heeft trainen geen zin.

Leg je je de lat alleen laag?
Dan heeft trainen ook geen zin. 

26B



Trajectum & Transfore | maart 2015

Bijlage 20 Beperkingen in de media 

Ook bekende Nederlanders hebben beperkingen.
Je kunt fi lmpjes over hen op internet bekijken.
Kloppen de links niet meer? Zoek dan zelf met google. 

Lucille Werner: ik ben mijn handicap uiteindelijk dankbaar. 

 • Moeite met lopen en met evenwicht door een hersenbeschadiging.
 • Haar vader pleegde zelfmoord toen Lucille 21 jaar was
 • Vroeger verstopte ze haar benen, nu niet meer.
  https://www.youtube.com/watch?v=kKvXmWyoUnw
  https://www.youtube.com/watch?v=Rxvnzy5tg9E
   http://www.gezond24.nl/tv-uitzending/KRO_1440675/Lucille-Werner-trots-op-

handicap 

Miss Montreal: de artiestennaam van Sanne Hans 

 • Haar beperking is stotteren.
 • Maar ze trekt zich daar op TV niks van aan.
 • En als zingt…dan stottert ze niet.
  https://www.youtube.com/watch?v=UQNVVZttE_4 
  https://www.youtube.com/watch?v=PhgaS6OXN8o 

Jochem Myer: Alle Dagen Heel Druk.

 • Zijn beperking is ADHD.
 • Hij bouwt zijn show om ADHD heen.
 • Hij is geopereerd aan een tumor in zijn rug. 
  https://www.youtube.com/watch?v=Lfb15sBIN0g 
  https://www.youtube.com/watch?v=vTOaAu57Xm0
  https://www.youtube.com/watch?v=J3wm3-jqQ88 

Mensen met een LVB in de media

Ook mensen met een LVB vertellen daar over in de media.
Hier zijn een aantal voorbeelden.

 • Het verhaal van Hans, 60 jaar
  https://www.youtube.com/watch?v=vTOaAu57Xm0

 • Het verhaal van Helena, moeder van 2 kinderen
  https://www.youtube.com/watch?v=G064te-DCjk 

 • Het verhaal van Jordy, 18 jaar
  https://www.youtube.com/watch?v=6x2D2F5R6Ks 

 • BNN Je zult het maar hebben. Afl evering juni 2012
  Kijk bij de V van verstandelijke beperking. 
  http://jezalhetmaar.bnn.nl/hebben/aandoeningen

Lucille Werner: ik ben mijn handicap uiteindelijk dankbaar. 
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