
Voor wie? 
1.  Jongeren met verschillende culturele achtergrondenn en ggz-problematiek;
2.  Voor ouders/familie van jongeren met verschillende culturele achtergronden 
en ggz-problematiek.
 
Wat ga ik leren?
Beide trainingen bestaan uit 4 live online sessies van 1,5 uur (met tussentijds 
huiswerk-opdrachten) en hebben als doel de zelfredzaamheid te bevorderen. 
Ervaringsdeskundige jongeren en ouders hebben input en feedback gegeven 
tijdens de ontwikkeling de trainingen. 
 
Thema’s jongerencursus, onder andere: 
• taboes met betrekking tot psychische problemen
• wijzen van communiceren en vooroordelen  
 (van jezelf en anderen)
• zelfbeeld en jezelf uiten
• hoe en aan wie vraag je hulp

Thema’s oudercursus, onder andere:
•          open en gesloten communicatie
•          draagkracht en draaglast
•          opvoedingsdoelen en -verwachtingen
•          zelfredzaamheid en eigen regie

In de trainingen worden interactieve en afwisselende  
werkvormen gebruikt en praktische handvatten gegeven.  

Hoe werkt het?
Deze training wordt gegeven via Live Online Leren en  
vindt plaats in het virtuele klaslokaal. Deelnemen aan  
deze training kan vanaf elke locatie bij voorkeur via de  
laptop. Deelnemen via tablet of smartphone is ook  
mogelijk, maar heeft vanwege het kleinere beeld niet  
de voorkeur. 

Interesse?
Ben jij of ken jij een jongere of ouder die graag één van  
bovenstaande trainingen gratis wil volgen? Neem  
contact op met Kristel Logghe, projectleider ZonMw- 
project Stand Up: kristel@learningconnected.nl of  
06-23753471. 

1. De live online leeromgeving 
zorgt voor een optimale mix 
van zelfstandig leren via online 
opdrachten en actieve  
participatie in het live online 
klaslokaal met live interactie 
tussen trainer en deelnemers. 

2.  De opeenvolgende sessies 
zorgen ervoor dat er tussen-
tijds ruimte is om het geleerde 
in de praktijk toe te passen en 
om vervolgens ervaringen en 
feedback uit te wisselen.

3. Ervaar de voordelen van op 
afstand leren doordat  
deelnemers vanaf een eigen 
gekozen  locatie inloggen.

De voordelen van 
Live Online Leren
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