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Agenda

■ Ligo, Centrum voor Basiseducatie

■ aanbod voor jongeren

■ aanbod op maat - samenwerking met JAC Oostende

■ wat na het aanbod op maat?

■ contactgegevens



Ligo, Centrum voor Basiseducatie 









aanbod voor jongeren



Ligo: aanbod voor jongeren

Module Organiseren   (jong en op eigen benen) (30u)

-De cursist:

beheert het eigen budget 

werkt doeltreffend 

maakt een realistische planning

kiest uit gegeven informatiebronnen en -kanalen met het oog op te bereiken doelen 

bewerkt informatie voor een beter begrip & analyseert informatie 

schat eigen mogelijkheden realistisch in

selecteert op basis van behoeften, kwaliteiten, beperkingen en waarden een passend 

aanbod 



Inhouden die aan bod komen in deze module

Inhoud:

● belastingbrief samen invullen (doorverwijzing naar cursus papieren en formulieren mogelijk indien erg moeilijk)
● een huurhuis samen gaan bezoeken: welke vragen stel je, wat is belangrijk, hoe reageer je ?
● wat moet je allemaal in orde brengen van papieren..... (idem belastingbrief)
● hoe breng ik administratieve zaken in orde - hoe stel ik een budget op? Hoeveel kost water, elektriciteit, ...? Hoe 

hou ik mijn vaste kosten bij? Hoeveel spaar ik in de maand ?
● hoe doe je online betalingen met je GSM ?
● Hoe organiseer ik mijn huishouden? Welke taken doe ik op welke dag? Weekplanning maken
● idem voor eten: weekplanning opstellen, gericht en goedkoop boodschappen doen
● welke diensten heb ik nodig voor welke problemen? Hoe kan ik mijn vraag duidelijk stellen? --> durven 

telefoneren en assertief zijn (doorverwijzing naar de cursus zeker van jezelf mogelijk)
● hoe ga je om met je buren? Overlast beperken, vuilnis op tijd buiten, .... praatje slaan, .....
● hygiëne in huis: hoeveel ga je poetsen? .... hoe ga je poetsen? ..... Hoe doe je de was? Hoe strijk je ?
● nieuwe huisarts, apotheek, ... zoeken indien nieuwe gemeente: alles mooi bijhouden in een document voor 

jezelf
● welke rechten heb ik? Krijg ik verhoogde tegemoetkoming? Hulp van het JAC bij problemen, ....
● VREG-test samen doen voor goedkoopste energie + meterstanden leren opnemen en doorgeven
● ...



aanbod op maat - samenwerking 
met JAC Oostende



Selectie van inhouden en doelen

Doelgroep  

Jongeren met een begeleidingsvraag (JAC) tijdens de stap naar een eigen woning. Die jongeren 

staan op de wachtlijst van woonbegeleiding (ze wonen nog niet alleen). 

Met dit maatwerk helpen we hen voorbereiden om de stap te zetten.

Plan van aanpak: 

Omdat jongeren vaak een ideaalbeeld hebben van alleen wonen
->  belangrijk dat ze hun eigen mogelijkheden realistisch leren inschatten op financieel vlak 
(welke inkomsten en uitgaven zijn er)

-> eenzaamheid/(vrije tijd)besteding bespreken: zie doelstelling rond het gebruik maken van 
dienstverlening van de gemeente. 



Selectie van inhouden en doelen

Waarom 9u?

De woonbegeleiders van het JAC vinden 30u niet realistisch voor die doelgroep en vroegen 

naar 3 sessies om deze jongeren op enkele aspecten van het alleen wonen voor te bereiden.

Inhoud

deze jongvolwassenen voorbereiden om effectief de stap te zetten naar alleen wonen.

We werken aan 3 doelen:

1° beheert het eigen budget

2° maakt een realistische planning

3° maakt gebruik van dienstverlening van de gemeente aan de burger



Selectie van inhouden en doelen

Lesmethoden en cursusmateriaal

Praktische oefeningen (budgetspel, budgetplan, ...) - ervaringsuitwisseling - individuele 

begeleiding waar nodig - bezoek (b.v. gemeentehuis rond de verschillende diensten)

Opdrachten meegeven en bespreken.

Bevestigen van eigen kunnen & vergroten van zelfvertrouwen.

-> visueel/beeldmateriaal en actief bezig zijn tijdens de lesmomenten 

-> de belangrijkste informatie op papier meegeven

Leslocatie 

JAC Oostende = vertrouwde omgeving van de jongeren.



ander mogelijk aanbod op maat 
van jongeren



Ligo: ander mogelijk aanbod op maat, voor jongeren

Module Slim beheer 

Module Papieren en formulieren 

Module Organiseren

Module Omgaan met stress 

Module Zeker van jezelf (jong en zeker van jezelf)

Module Gezond leven

Module voorbereiden op het theoretisch rijexamen B

& alle modules in ons ‘open aanbod’ taal, wiskunde, ICT, MO



contactgegevens



Contactgegevens bij interesse / vragen naar meer info

Ligo www.ligo.be


