
 

 

 

MEE Academie 
 

Herkennen van en omgaan met mensen met een licht 

verstandelijke beperking  

Deze basistraining gaat over het herkennen van en het omgaan met mensen met 

een licht verstandelijke beperking. Je komt dagelijks in contact met mensen 

waarmee het contact anders loopt dat gehoopt. Het zou kunnen dat een licht 

verstandelijke beperking hierin een rol speelt. Je hebt het gevoel dat dit ‘lastige’ 

klanten zijn, maar eigenlijk komt het gedrag voort uit onmacht en onvermogen. 

Je kunt deze mensen bijvoorbeeld herkennen aan: 

- het niet komen opdagen bij een gesprek; 
- het niet nakomen van gemaakte afspraken; 
- de stille, passieve reactie in een gesprek; 
- verbale en/of neiging tot fysieke agressie tijdens een gesprek; 
- de hoeveelheid tijd die zij nodig hebben om taken uit te voeren of een 

gesprek te voeren; 
- ja zeggen en nee doen; 
- de zogenaamde draaideurklanten. 

 

Voor wie?  
De training is bedoeld voor iedereen die in zijn of haar werk te maken krijgt met 
kinderen en/of volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking. Denk hierbij 
aan professionals die werken in een sociaal wijkteam, op een afdeling binnen de 
gemeente zoals Wmo of werk en inkomen, op scholen, binnen een sociale 
werkvoorziening of aan medewerkers op een HR afdeling in een bedrijf waar 
iemand met een licht verstandelijke beperking werkt. 
 

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod: 
Ervaren en bewust worden wat LVB is 
- Kenmerken op verschillende levensgebieden 
- Adviezen in omgang en communicatie  
- Sociaal-emotioneel functioneren 
- LVB: Wat betekent dit voor de professional? 
 

Kosten 
Op aanvraag.  

 

 

 



Resultaat  
Na afloop van de training: 

- Kent de deelnemer de wetenschappelijke- en praktijkdefinitie van een licht 
verstandelijke beperking; 

- Weet de deelnemer wat een licht verstandelijke beperking is en wat de 
oorzaken en de sociaal-emotionele gevolgen zijn; 

- Kent de deelnemer het belang van het tijdig herkennen van een licht 
verstandelijke beperking; 

- Weet de deelnemer hoe hij/zij een licht verstandelijke beperking kan 
herkennen binnen de verschillende levensgebieden en kan dit toepassen 
in de praktijk; 

- Weet de deelnemer waarom het lastig is voor mensen met een licht 
verstandelijke beperking om te voldoen aan de eisen van de samenleving; 

- Beschikt de deelnemer over zowel mondelinge als schriftelijke 
communicatietips voor het communiceren met mensen met een licht 
verstandelijke beperking en kan de deelnemer dit toepassen in de 
praktijk. 
 

Aantal deelnemers 
De training kan in-company verzorgd worden voor uw organisatie. Aan de 
training kunnen maximaal veertien personen deelnemen.  
 

Accreditatie  
De training “Herkennen van en omgaan met mensen met LVB” is geaccrediteerd 
bij de registers van SKJ en Registerplein. 
 

Met de basis LVB zijn de volgende combinaties te maken: 

- LVB en Criminaliteit  
- LVB en GGZ problematiek  
- LVB en verslaving  
- LVB, sexting & Loverboys 
- LVB en Schulden 
- LVB en seksualiteit en kinderwens 
-  

Meer informatie  

Wilt u meer weten over deze trainingen, neem dan contact op met Bert Deguelle.  

Tel: 06-31664317 of via e-mail: cursussen@meezuidlimburg.nl    
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