
  Jij leert 

Maart 2021 

Jij leert is een onderdeel van Pluryn.  

Ons voornaamste doel is dat je als deelnemer of cliënt van Pluryn op een laag 

drempelige manier kan leren en je kan ontwikkelen in je eigen omgeving met 

of zonder begeleiding. Hiervoor hebben wij werkboeken ontwikkelt met 

verschillende onderwerpen.  

Hallo allemaal   

In deze nieuwsbrief lees je onze plannen voor dit jaar 

en een update van de lijst met werkboeken en 

natuurlijk tips naar andere links, apps en websites 

met interessante onderwerpen en trainingen. 

 

Voor degene die nog niet weten wat Jij leert kan 

doen voor jou? Mail ons jijleert@pluryn.nl 

Je kunt ons ook bellen 0622499754 (Marianne Radix) 

en 0610550267 (Lotte van Raaij - Schraven) 

In deze nieuwsbrief o.a. de aandacht voor nieuwe 

werkboeken, plannen voor 2021en tips. 

 

Lotte van Raaij - Schraven  

   Marianne Radix 

 

 

Plannen voor 2021 

Social Media 

2021 staat bij Jij leert in het teken van Social Media, 

met name willen we aandacht besteden aan online 

pesten, gamen, nepnieuws en cookies. 

Op het programma staat in ieder geval een werkboek 

over (online) pesten. 

Vanaf juni komt er iedere maand er een thema aan 

bod, met een praatpapier en een Quiz of prijsvraag. 

Dus houdt E-news goed in de gaten. 

 

Werkboeken 

We gaan het assortiment voor cliënten en ouders 

uitbreiden. Zie verderop in de lijst met werkboeken. 

Hebben jullie nog wensen, laat het ons weten! 

 

 

 

                                                                           

Leerplatform voor cliënten 

We gaan onderzoeken of het wenselijk is een 

leerplatform op te richten voor deelnemers/cliënten. 

Pluryn heeft al een leerplatform voor medewerkers.  

Hiervoor ontvangen trouwe afnemers van de 

werkboeken in het tweede kwartaal een enquête, we 

hopen op een goede respons wat alleen zo kunnen we 

een goede beslissing nemen. 

Ook willen we onderzoeken op welke manier we de 

werkboeken kunnen digitaliseren, daarover gaan we 

in gesprek met de Kraftfabriek (onderdeel van het 

Hietveld) 
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Lotte van Raaij aan 
de slag als Media 
Coach 

Gepubliceerd in E-news: 19-1-2021 

 
Gamen, social media, bankzaken, het laatste nieuws 
of de weersvooruitzichten: online is van alles te doen 
en te beleven. Dat schept mogelijkheden, maar er 
kleven soms ook gevaren aan. Zo kan gamen 
verslavend werken, zijn nieuwsberichten niet altijd 
betrouwbaar en vinden er online oplichting of 
pesterijen plaats. 
 
Om cliënten online wegwijs te maken, heeft Jij leert 
een aantal werkboeken voorhanden; over het gebruik 
van internet, email en over social media. “Meer 
boeken zijn in de maak”, vertelt opleidingsadviseur 
Lotte van Raaij. Ze rondde onlangs de Nationale 
Opleiding Media Coach af. Dat deed ze op advies van 
Marianne Radix, omdat begeleiders geregeld 
aankloppen bij Jij leert voor advies of informatie. 
Lotte: “Met het papiertje op zak kan ik jong en oud 
ondersteunen om op een gezonde en effectieve 
manier met online media om te gaan. Ik kan als coach 
worden ingeschakeld en ga daarnaast aan de slag met 
nieuwe werkboeken. Ik richt me in eerste instantie op 
online pestgedrag en gamen. Er zijn ook plannen om 
aparte handleidingen voor ouders en begeleiders te 
schrijven.”  

Heb je vragen over online media?  

Mail naar jijleert@pluryn.nl  

 

 

 

 

 

 

Spel te leen. 

Jij leert heeft het spel Media Jungle aangeschaft, 
De Mediajungle is een bordspel in combinatie met 

een (web)app waarmee de spelers aan de hand van 

filmpjes en doe- en discussieopdrachten in gesprek 

gaan over mediagebruik. Van selfies, gamen en fun 

tot gameverslaving, online pesten en sexting. 

Zowel de leuke als minder leuke kanten van online 

media komen aan bod. Kletsen over media is leuk 

en leerzaam, maar de Mediajungle is ook een échte 

game om te winnen.  

De Mediajungle kost 89 euro en is verkrijgbaar via 

www.digimant.nl. 

Locaties kunnen dit spel ook bij ons lenen. Heb je 

interesse mail ons jijleert@pluryn.nl 
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Werkboeken Jij Leert 
Met de werkboeken van Jij leert kun je in je eigen 

omgeving met of zonder begeleiding zelf aan de 

slag in je eigen tempo. Ook kun je als begeleider 

met een groepje mensen aan de slag met deze 

werkboeken. Laat je ons even weten als je dit wilt 

gaan doen? Dan hebben wij wellicht extra 

materiaal voor je.  

De werkboeken van Jij Leert zijn intern gratis te 

bestellen via jijleert@pluryn.nl!  

Wat hebben we nu op de plank liggen? 

Handleiding werkboeken 
Deze heeft een update in februari gehad.  

De handleiding beschrijft hoe je als begeleider doelen 

aan een werkboek kan koppelen en hoe je het 

doornemen van een werkboek kan begeleiden. 

Thema persoonlijke ontwikkeling, 
Bestaande uit: 

• Hoe presenteer ik mijzelf  

• Goed in je vel, omgaan met spanning 

• Eigen kracht 

• Kiezen en beslissen 

• 18 en dan? 

• Weet wat je kan, in gesprek over LVB 

• Emoties 

 

Thema wonen en huishouden 
Bestaande uit: 

• Post en administratie 

• Opruimen en schoonmaak 

• Verhuisboek 

• Verhuisplanning, vooral voor ambulante cliënten 

• Verhuisdocument, voor het netwerk en 

begeleiders 

 

Thema gezondheid en veiligheid 
Bestaande uit: 

• EHBO, eenvoudige versie 

• EHBO in en om het huis 

• Persoonlijke verzorging 

• Leefstijl 

• Stoppen met roken 

• Vriendschap, relaties en seksualiteit  

• Vriendschap, relaties en seksualiteit, met extra 

uitleg gebruik werkboek voor begeleiders 

• Duurzaamheid 

• Energie en water 

• Afval en voeding 

• Zelf koken de basis 

 

Thema financiën 
Bestaande uit: 

• Budgetteren 

• Begroting 

• Waarde van geld en geld wisselen 

• Betalen met je pinpas 

 

Thema internet, e-mail en Social media 
Bestaande uit: 

• Internet 

• E-mail 

• Social media 

• Social media handboek voor begeleiders, met 

tips om een jongere zo goed mogelijk te 

begeleiden 

 

Thema sociaal netwerk 
Bestaande uit: 

• Je netwerk; de mensen om je heen  

• Vriendschap of verkering 

• Vrienden maken en blijven 

• Een goede buur 

 

Thema arbeidsvaardigheden 
Bestaande uit: 

• Assistent toerisme Apeldoorn 

• Vakkenvullen (specifiek voor Buurtmarkt 

Breedeweg, maar ook algemene informatie) 

• Kassatraining 

• Klantvriendelijkheid  

• Hoezo hygiëne op het werk? 

• Solliciteren 

• Werknemersvaardigheden 
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1. In de maak zijn 
o Pesten 

o Mondzorg 

o Voorbehoedsmiddelen 

o Rechten 

 

 

2. Wist je dat? 
• Uitgeschreven trainingen klaarliggen over: 

Gezond en fit, Hobby, Geld, Liefde. 

• De training ‘Een prettige collega’ bij ons te 

huur is? 

 

 

 

Links naar interessante websites, apps en trainingen 

Verkiezingen 
17 maart.  

Voor mensen met een verstandelijke beperking en 

laaggeletterde mensen kan stemmen best lastig 

zijn. Daarom komt Steffie met het begrijpelijke 

Kieskompas.  

Onlangs heeft LeerZelfOnline het Kieskompas online 

gezet. Het Kieskompas is een stemwijzer voor 

laaggeletterden en mensen met een verstandelijke 

beperking.   

In het Kieskompas worden dezelfde stellingen aan de 

bezoeker van de site voorgelegd als in de reguliere 

stemwijzer, alleen zijn er in het Kieskompas extra 

hulpmiddelen. Zo leest Steffie de stellingen voor in 

het Kieskompas en worden moeilijke woorden 

uitgelegd. Cliënten van o.a. Ipse de Bruggen hebben 

meegewerkt aan het ontwikkelen van het 

Kieskompas.  
  
https://kieskompas.steffie.nl/nl  
  

  

Corona/ Covid-19 
De Persconferenties van het Kabinet eenvoudig 
uitgelegd door onze collega’s van Gors Leren.  
De dag na de persconferentie staat er op de YouTube 
een filmpje. Dit is de link naar de persconferentie 
van 23 februari. 

https://www.youtube.com/watch?v=KxaHVlPtJd8 

 

Praat- en kletsplaten over vaccinatie   
Het Netwerk Begrijpelijke Communicatie heeft een 
aantal zogenoemde praatplaten en kletskaarten 
samengesteld. Ze geven informatie over het 
coronavaccin en zijn bedoeld om het gesprek tussen 
begeleider (netwerk) en cliënt op gang brengen, 
waarbij de cliënt geholpen wordt na te denken over 
vaccineren. De praatplaten bevatten informatie, de 
kletskaarten zijn vooral bedoeld om het gesprek 
dieper in te gaan. Je kunt de praat- en 
kletskaarten hier downloaden. 

 

Uitleg Corona virus  

Https://corona.steffie.nl/nl/ 

Allerlei 

https://www.ikbenvanmij.nl/ 

Interventiemethode “Ik ben van mij” focust zich op 

het bevorderen van positief seksueel gedrag, op het 

ontwikkelen van bewustzijn van eigen wensen en 

grenzen en op het (h)erkennen van de wensen en 

grenzen van een ander. 

Doelgroep: kan ingezet worden voor jongeren van 14 

tot en met 18 jaar die Nederlands kunnen lezen, 

schrijven, spreken en verstaan. 

 

https://gebruik-en-verslaving-lvb.cordaan.nl/ 

Cordaan heeft een webapp ontwikkeld over gebruik 

en verslaving LVB 

In deze webapp lees je wat je als begeleider kunt 

doen als je te maken hebt met gebruik en verslaving 

bij cliënten met een licht verstandelijke beperking 

(LVB). Onder elke knop zie je allereerst wat je moet 

weten en vervolgens de dingen die je kunt doen. 

 

Geldzaken  

https://e-learning.smartmetgeld.nl/ 
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Nepnieuws 
Website over nepnieuws    
Wat is echt nieuws en wat is nepnieuws? Het verschil 
is soms moeilijk te zien. Ook voor cliënten, die soms 
de keuze om al dan niet te vaccineren baseren op 
nepberichten. Om nep van echt te kunnen 
onderscheiden, publiceerde het Netwerk 
Mediawijsheid onlangs de website. Het is een website 
die vertelt waarom mensen nepnieuws maken. Ook 
krijg je tips hoe je kunt controleren of een bericht 
nep of echt is.    
Isdatechtzo.nl 
 

https://www.sheerenloo.nl/expertise-

behandeling/themas/innovatie 

 

https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/the

ma-overzicht 

 

https://naarjetandarts.steffie.nl/nl/ 

 

https://williewebwijs.nl/ een onlinecursus “Veilig 

internetten met Willie Webwijs´ 

 

https://werk-portal.nl/#/programmas 

Hier vind je gratis onlineprogramma’s die jou helpen 

bij het zoeken naar werk en om lekker aan het werk 

te blijven. Ook zijn er programma’s over taal, 

omgaan met de computer en social media. Je kiest 

zelf waar je mee wilt oefenen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gez

ondheid/meer-bewegen-methode-dromen-ontdekken-

doen-oiv 

Meer bewegen in het dagelijks leven. 

Wil jij met je cliënt aan de slag om meer te bewegen 

in het dagelijks leven? De methode dromen-

ontdekken-doen helpt jou als begeleider mensen met 

een verstandelijke beperking meer te laten bewegen 

in het dagelijks leven. Het geeft handvatten hoe je 

bewegen meer onderdeel maakt van het dagelijks 

leven van je cliënt. Samen doorloop je met je cliënt 

daarbij de fases: dromen, ontdekken en doen. 
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