
Leertraject LVB

Optimaal begeleiden van mensen 
met een licht verstandelijke beperking

voor professionals in zorg, welzijn en dienstverlening

Dit traject is erkend door:



www.zwopleidingen.nl

Herkennen, begrijpen en 
optimaal begeleiden 

van mensen met een LVB

Het herkennen van een LVB is niet 
altijd makkelijk. Wanneer jij de ander 
beter leert kennen en de invloed van 
diens LVB leert hérkennen, zul je in 
staat zijn de ander beter te onder-
steunen bij het zo zelfstandig mogelijk 
inrichten van zijn of haar leven. 
Dit traject biedt jou een brede basis.  
Naast het vergroten van jouw kennis 
over ontwikkeling en psychologie en 
de invloed die een LVB in iemads leven 
kan hebben, is er ruimschoots aandacht 
voor jouw (professionele) ontwikkeling, 
jouw persoonlijk meesterschap. 

Persoonlijk Meesterschap loopt als een 
rode draad door het traject en gaat over 
jou. Jij als persoon en als professional. 
Er is aandacht voor de manier waarop 
je jouw persoonskenmerken laat zien in 

de wijze waarop jij je beroep uitoefent. 
Persoonlijk meesterschap gaat dus niet 
alleen over kennis die je kunt aanleren 
of over (specifieke) competenties. 
Het gaat over zelfkennis en zicht op 
kwaliteiten die je (verder) kunt ontplooi-
en. Beide zijn onmisbaar bij het goed 
uitoefenen van je beroep. 
Persoonlijk meesterschap vraagt om 
een reflectieve en onderzoekende 
houding van jou als professional.

Geen mens is hetzelfde. Wat bij de 
één werkt, hoeft bij een ander niet te 
werken. We dragen jou verschillende 
inzichten en methodieken aan die jij in 
je werk met deze mensen kunt inzetten 
om zo de best passende ondersteuning 
te kunnen bieden.

Met de invoering van de WMO en
Participatiewet moet iedereen in 
Nederland zo zelfstandig mogelijk 
zijn of haar leven inrichten.  
Zelfredzaamheid is dé term, maar wat 
als iemand het niet zelf redt? 
Ca 1,4 miljoen mensen in ons land 
heeft een lichte verstandelijke 
beperking (LVB). Deze groep loopt 
tegen dingen aan of loopt zelfs vast. 
Een LVB is niet direct herkenbaar. 

Dit traject is voor professionals 
die in hun werk met deze 
doelgroep in aanraking komen. 

Soms weet je niet dat de ander 
een LVB heeft, maar loop je in je 
ondersteuning wel tegen de 
beperkingen aan die dit met zich 
meebrengt. Met de juiste 
ondersteuning kan iemand met 
een LVB prima functioneren. 
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Voor wie is dit traject bedoeld?

Dit traject richt zich op professionals 
die in hun werk met de doelgroep in 
aanraking komen. Je hebt specifieke 
kennis en vaardigheden nodig om 
goede en passende hulp te bieden. 
Dit leertraject bundelt kennis en 
vaardigheden op een heldere en 
praktische manier en geeft de 
hulpverlener de gelegenheid om 
die expertise eigen te maken en 
deskundigheid te ontwikkelen. 

De huidige wetgeving heeft ertoe 
geleid dat mensen met een LVB zich 
onder meer zelfstandig (moeten)  
melden bij het gemeenteloket, jeugd-
hulp, schuldhulpverlening of WMO. 
Vaak komen deze mensen voor één of 
meerdere facetten terecht bij 
verschillende hulp- en dienstverleners. 

Voor welke beroepsgroep interessant?:
• Verpleegkundig begeleiders
• Ambulant werkers
• Casemanagers
• Praktijkondersteuners
• Werknemers in het sociaal domein
• Wijkagenten 
• Welzijnswerkers
• Anders opgeleiden 
• Als je in je werk aanraking komt 

met  mensen met een LVB 

De persoon met een LVB wordt vaak  
ervaren als lastig. Het is de niet-willer,   
degene die altijd weerstand biedt of 
juist telkens lijkt te verdwijnen.   
Het is niet persé iemand die niet wíl, 
maar vaker iemand die niet kán. 

Hulpverleners binnen verschillende 
werkgebieden hebben te maken met 
mensen met een licht verstandelijke 
beperking.  Je hebt bijvoorbeeld een 
cliënt waar moeilijk afspraken mee  
te maken zijn of die afspraken niet 
nakomt.  Of je hebt te maken met 
mensen die langdurig werkeloos 
zijn, schulden hebben, dakloos zijn, 
zorg mijden, in een isolement leven, 
drugs gebruiken of die overlast voor 
de omgeving (kunnen) veroorzaken.  
Meestal in een combinatie.   
Mogelijk heeft die persoon een lichte 
verstandelijke beperking. 

Dit is een kwetsbare groep mensen, 
die zich moeilijk in de huidige maat-
schappij staande kunnen houden. 
Deze mensen kunnen ‘moeilijk   
verstaanbaar gedrag’ laten zien.   
Dat wil zeggen; wij begrijpen hen  
niet en zij zijn niet altijd in staat om 
duidelijk te maken wat ze moeilijk  
vinden en willen.    
Dit kan vanuit onmacht of onbegrip  
ontaarden in conflicten, vermijdings-
gedrag en zelfs ook agressie.

Wie is die ander?  

Jij maakt het verschil in je werk 

en in de begeleiding van deze kwetsbare mensen !

Wie ben jij?  



Professionele begeleiding, coaching, trainingen en opleidingen 
voor organisaties en professionals.
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8 maanden, twee lesdagen per maand.

Een praktijkgericht traject dat jou 
de juiste basis geeft in je werk 

met mensen met een LVB!

Studiebelasting:

126 uur begeleid
150 uur onbegeleid

Investering:

Twee lesdagen per maand
€ 3.250,00 per deelnemer


