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1. Leeswijzer
Opbouw projectplan VUMeierij:
Hoofdstuk 2: Inleiding: Het projectplan VUMeierij is tot stand gekomen op initiatief van
Seniorenraad Meierijstad en Volksuniversiteit Oss en omgeving.
Hoofdstuk 3: Uitwerking behoefte inventarisatie van de inwoners van Meierijstad naar een
cursusaanbod in Meierijstad.
Hoofdstuk 4: Geeft inzicht in het huidige cursusaanbod van Welzijn De Meierij en Ons
Welzijn Veghel. In Bijlage 1: is een overzicht van het cursusaanbod van andere aanbieders in
Meierijstad.
Hoofdstuk 5: Toelichting op het cursusaanbod van Volksuniversiteit Oss en omgeving.
Hoofdstuk 6: Conclusie naar aanleiding van het cursusaanbod van de welzijnsorganisatie en
VUOss.
Hoofdstuk 7: Uitgebreide beschrijving van de Volksuniversiteit Oss. De organisatie, missie,
leslocaties, PR en communicatie, back-office en de jaarrekening 2018.
Hoofdstuk 8: Het voorstel cursusaanbod VUMeierij met een toelichting op de inrichting van
de organisatie, de opzet van de taalcursussen en de concept begroting VUMeierij 2020-2021.

2. Inleiding
Seniorenraad Meierijstad wil de volksuniversiteit weer terug in Meierijstad! Zo stond te
lezen in het Brabants Dagblad.
Naar aanleiding van het artikel in het Brabants Dagblad heeft Volksuniversiteit Oss en
omgeving (verder in dit document verwoord als VUOss) zelf het initiatief genomen en
contact gezocht met Seniorenraad Meierijstad. VUOss verzorgt naast Oss ook in Berghem en
Uden diverse taalcursussen en ziet mogelijkheden om, middels een startsubsidie, ook het
cursusaanbod naar Meierijstad uit te breiden. Hierover in dit projectplan meer informatie.
Middels een enquête heeft Seniorenraad Meierijstad de behoefte onder haar leden
geïnventariseerd. De uitkomst van de enquête is als uitgangspunt voor dit projectplan gebruikt.
Daarnaast heeft de Seniorenraad het huidige cursusaanbod in Meierijstad in kaart gebracht, hetgeen
besproken is met Stichting Welzijn De Meierij, werkzaam in Schijndel en Sint-Oedenrode, Ons Welzijn
Veghel, Het PieterBrueghelHuis en Phoenix Cultuur Educatie. In het belang van het creëren van
draagvlak en samenwerking zijn alle partijen al in een vroegtijdig stadium betrokken.
Bijlage 1 geeft een overzicht van diverse cursusaanbieders in Meierijstad.
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3. Behoefte inventarisatie inwoners Meierijstad
In de behoefte inventarisatie zijn drie vragen gesteld:
- Woonplaats van de geënquêteerden
- Belang van een Volksuniversiteit in Meierijstad
- Voorkeur voor cursusaanbod
In de volgende paragrafen zijn de uitkomsten verwerkt.

3.1 Woonplaats geënquêteerden
Senioren Meierijstad heeft onder de senioren in april/mei een enquête gehouden. De
respons op de enquête is in Schijndel het grootste doordat de Seniorenraad hier de meeste
bekendheid geniet. Echter mag verondersteld worden dat de behoefte van deze doelgroep
ook van toepassing is op Veghel en Sint-Oedenrode.
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3.2 Belang van een Volksuniversiteit in Meierijstad
Het belang van een volksuniversiteit in Meierijstad wordt door 87% van de ondervraagden
als gewenst aangemerkt.

3.3 Voorkeur cursusaanbod
Bij deze vraag mochten meerdere voorkeuren aangekruist worden. Er zijn 733 voorkeuren
uitgesproken. Het populairst zijn de talencursussen 23% en de cursussen Creatief en Vrije
tijd en 25%.
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4. Inventarisatie huidige cursusaanbod Meierijstad
Seniorenraad Meierijstad heeft zelf een onderzoek gedaan naar het huidige cursusaanbod in
Meierijstad (zie bijlage 1). Er is een groot en divers cursusaanbod op het gebied van Creatief & Vrije
tijd. Het aanbod is voornamelijk gericht op volwasseneducatie. Met uitzondering van aanbieder
Phoenix Cultuur Educatie, zij hebben een aanbod voor volwassenen én kinderen.
Daarnaast zijn er veel aanbieders gericht op de verbetering van de Nederlandse taal voor allochtonen
en autochtonen (NT1 en NT2). Waaronder de welzijnsorganisaties Ons Welzijn Veghel en Welzijn De
Meierij en Bibliotheken. Phoenix Cultuur Educatie verzorgt diverse creatieve cursussen en muziek,
dans en musical lessen.

Specifiek aanbod Welzijn de Meierij en Ons Welzijn Veghel:
Taallessen NT1 (laaggeletterdheid) en NT2
 Creatieve cursussen in het kader van ontmoeten
 Computercursussen; beschikt over eigen computerlokaal
 Bewegingscursussen; o.a. dans en yoga
 Technische cursussen; beschikt over een eigen werkplaats
Doelgroep cursussen welzijnsorganisaties:
 Veel senioren, maar ook jongeren
 Deelnemers met smalle portemonnee
 Mensen in een kwetsbare situatie
 Cursussen bedoelt voor informeel leren


Primair voor inwoners van Meierijstad, deelnemers van buiten de gemeente betalen een
hoger tarief.

Locatie cursussen:




Schijndel: ’t Spectrum
Sint-Oedenrode:
Veghel: Bibliotheek, PieterBrueghelHuis, Phoenix Cultuur Educatie

Welzijn de Meierij en Ons Welzijn Veghel werken samen met de bibliotheken,
vluchtelingenwerk, ROC en andere partners op het terrein van taal en welzijn.
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5. Cursusaanbod Volksuniversiteit Oss e.o.(VUOss)
Het cursusaanbod van VUOss is in de loop van de jaren behoorlijk uitgebreid en onderverdeeld in 9
categorieën.

Specifiek cursusaanbod onderverdeeld in 9 categorieën:
1. Talen; 15 verschillende talen op verschillende kennisniveaus (beginners tot ver
gevorderd)
2. Nederlandse taal; laaggeletterdheid op maat en Nederlands voor anderstaligen NT2
(7 verschillende levels)
3. Persoonlijke ontwikkeling
4. Kunst & maatschappij
5. Digitaal & online
6. Creatief
7. Lichaam & geest
8. Culinair
9. Ondernemen
Doelgroep cursussen Volksuniversiteit:
 Leeftijd variërend van 35 tot 85 jaar, de grootste doelgroep is 55+
 Cursussen zijn laagdrempelig en betaalbaar, níet gratis
 Taalcursussen door ervaren docenten, géén vrijwilligers
 Primair voor de inwoners van Oss en omgeving, buiten de gemeente mogen
deelnemers ook inschrijven.
Locatie cursussen:
 Oss, Berghem en Uden,
VUOss werkt in Oss en omgeving met diverse organisaties samen onder andere met de
bibliotheek en Stadsarchief Oss, Muzelinck, Jan Cunen Museum, ROC Werken en Leren,
Stichting Lezen & Schrijven. Tevens is VUOss ook aangesloten bij Taalnetwerk Oss, TIBOOndernemers Vereniging Oss, De Kracht van New Business Oss, AANtWERK en
Ondernemersvereniging Uden. VUOss heeft ook het Taalakkoord ondertekend.
VUOss - Zakelijke trainingen:
Naast het cursusaanbod voor particulieren cursisten verzorgt VUOss ook zakelijke
maatwerktrainingen bij bedrijven op het gebied van taaltrainingen, digitale trainingen en
communicatietrainingen. Deze trainingen zijn volledig afgestemd op de wensen van de klant
en worden veelal ‘in-company’ verzorgd.
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6. Conclusie cursusaanbod welzijnsorganisaties en VUOss
Er is een duidelijk verschil tussen de welzijnsorganisaties en VUOss met betrekking tot de
doelgroepen die benaderd worden en het cursusaanbod. Bij de welzijnsorganisaties richt
men zich op deelnemers met een ‘kleine’ portemonnee en kan men gratis cursussen volgen.
Bij de Volksuniversiteit betaalt men voor de cursussen en de doelgroep heeft het er ook voor
over om een cursus te kunnen volgen. Bij VUOss wordt de cursus gegeven door ervaren
docenten, niet door (taal)vrijwilligers.
Op de cursusthema’s Creatief en Ontwikkeling Nederlandse Taal, is er veel overlap tussen de
welzijnsorganisaties en VUOss. Om deze reden zal VUMeierij zich in eerste instantie richten
op diverse taalcursussen, hiervoor is in Meierijstad een beperkt aanbod.
Het cursusaanbod van VUMeierij moet qua inhoud aanvullend zijn op het aanbod dat er nu
al is in Meierijstad. Onderlinge afstemming en samenwerking tussen de diverse
(culturele)instellingen is heel belangrijk. Om deze reden is er in de aanloop naar dit
projectplan al overleg geweest met de welzijnsorganisaties, PieterBruegelHuis en Phoenix
Cultuur Educatie. Alle partijen geven aan dat er voldoende draagvlak is om een
volksuniversiteit met een taalcursusaanbod op te starten in Meierijstad.
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7. Volksuniversiteit Oss e.o.
Hieronder volgt een korte toelichting op de organisatie VUOss, de missie van VUOss, de
leslocaties, inzet van PR en communicatiemiddelen, de inrichting van de backoffice en de
begroting 2018.

7.1 Organisatie
Stichting Volksuniversiteit Oss e.o. (VUOss) heeft twee bedrijfstakken, particuliere markt en
zakelijke markt. Er zijn 6 medewerkers werkzaam, totaal 3,4 fte. Naast de directeur is er een
officemanager, cursuscoördinator, commercieel medewerker binnendienst zakelijke markt,
accountmanager zakelijke markt en een conciërge. Een (vrijwilligers) bestuur draagt de
eindverantwoordelijkheid over de bedrijfsvoering van de VUOss.
VUOss heeft een groot aanbod van cursussen, lezingen en workshops, ruim 200 cursussen. In
de regio is VUOss één van de grootste taalaanbieders, 15 verschillende talen en Nederlands
voor anderstaligen (NT2) of laaggeletterden(NT1) zijn in het programma opgenomen. De
(native speaker) docent heeft door de kleine klassikale groepen veel aandacht voor de
persoonlijke ontwikkeling van iedere cursist.
Met haar 50 jaar ervaring is VUOss op het gebied van volwasseneducatie een begrip in de
omgeving. Ruim 1750 cursisten weten ieder jaar een geschikte cursus te vinden in het brede
aanbod van VUOss. Door het brede aanbod komen veel cursisten uit de regio Nijmegen –
Rosmalen – Eindhoven en alle plaatsen die ertussen liggen naar de volksuniversiteit.
Door de gemeentelijke subsidie is het mogelijk om de cursussen laagdrempelig en voor een
betaalbare prijs aan te bieden.
Naast het particuliere cursusaanbod verzorgd VUOss ook diverse zakelijke
maatwerktrainingen voor bedrijven. Hier ligt het accent op taaltrainingen (Nederlands voor
anderstaligen, Engels, Duits, Frans en Spaans), digitale trainingen (Excell, Powerpoint etc.) en
communicatietrainingen (klantgericht telefoneren, pitchen, timemanagement en
presenteren).
Binnen het bedrijfsleven volgen veranderingen elkaar in hoog tempo op en organisaties
moeten zich blijven ontwikkelen. VUOss traint medewerkers en ontzorgt de organisatie.
Leren en werken gaan hand in hand.
De zakelijke trainingen vinden veelal op locatie plaats binnen de organisatie op een voor de
klant gewenst tijdstip.
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7.2 Missie VUOss
Als onderdeel van het regionale maatschappelijke bestel wil de VUOss de (jong)volwassen
inwoners van het verzorgingsgebied een aanbod doen voor een ‘Leven lang Leren’. VUOss is
een bemiddelende, dienstverlenende organisatie, veelzijdig en toegankelijk waar iedereen
ten behoeve van zijn/haar persoonlijke ontwikkeling terecht kan ongeacht vooropleiding en
leeftijd. VUOss wil daarmee een bijdrage leveren aan de ontwikkeling, het welzijn en de
integratie van de inwoners.

7.3 Leslocaties VUOss
VUOss beschikt over een eigen leslocatie met 5 lokalen en een kantoorruimte aan de
Kruisstraat 94 in Oss. Daarnaast is er ook een cursusaanbod in Berghem en Uden en worden
lokalen op diverse locaties gehuurd tegen een niet commercieel tarief (€11- €15 per uur).
Indien op een locatie geen conciërge beschikbaar is zorgt VUOss zelf voor een conciërge,
zodat er tijdens de lessen altijd toezicht is in het gebouw.
Alle lokalen zijn voor zien van een beamer of digibord, geluidsboxen, whiteboard of flapover,
gratis wifi, tegen betaling kunnen docenten op de diverse locaties kopiëren.
Het cursusaanbod van de VUOss wordt aangeboden op de volgende locaties:
 Oss; locatie VUOss en Het Hooghuis Lyceum Zuid-West
 Berghem; locatie De Berchplaets
 Uden; locatie Udens College en Eigen Herd Uden

7.4 PR en Communicatie VUOss
Diverse communicatiemiddelen worden wisselend door het cursusjaar ingezet.
 Cursusmagazine: 2x per jaar, najaar en voorjaar, wordt het cursusmagazine
uitgebracht met het volledige cursusprogramma. Verspreiding via de regionale
weekbladen, Regio Oss, Udens Weekblad en Arena, in totaal bij 80.000 huishoudens.
 Adverteren en persberichten: verspreid over de maanden wordt er geadverteerd in
alle drie de regionale weekbladen in combinatie met diverse persberichten.
 Social Media: via een social media app worden wekelijks diverse berichten gepost op
Facebook en Instagram

7.5 Back-office VUOss
VUOss heeft twee websites; www.volksuniversiteitoss.nl voor het particuliere aanbod en
www.vuoss.nl voor de zakelijke maatwerktrainingen.
Alle inschrijvingen voor de particuliere cursussen verlopen via de website, hier is ook een
koppeling naar het cursusregistratiesysteem.
Verder staat alles op een server in de cloud, zodat gemakkelijk vanuit andere locaties
gewerkt kan worden.
De facturatie verloopt via Exact.
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7.6 Jaarrekening VUOss 2018

2018
€

Begroting
2018
€

454.545

401.477

Lonen en salarissen
Sociale lasten en pensioenlasten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Organisatiekosten

139.628
31.457
826
13.518
20.367
24.965
42.244

145.526
32.976
4.000
8.275
19.848
16.500
31.850

Directe cursuskosten

174.472

135.150

Som der bedrijfslasten

447.477

394.125

7.068

7.352

Baten
Lasten

Netto resultaat
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8. Voorstel cursusaanbod VUMeierij
In de enquête is naar voren gekomen dat er behoefte is naar creatieve cursussen en
taalcursussen. Aangezien het aanbod van creatieve cursussen in Meierijstad al behoorlijk
uitgebreid is zal VUMeierij zich in eerste instantie toeleggen op het ontwikkelen van een
taalaanbod in Meierijstad. De talen Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans zullen op twee
niveaus aangeboden worden, beginners en gevorderden. Deze taalcursussen hebben in Oss
ook de meeste inschrijvingen vandaar deze keuze.
De leslocaties zullen verspreid worden over Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. Dit zal
afhankelijk van de inschrijvingen bepaald worden. De lestijden worden nader bepaald
afhankelijk van de inzetbaarheid van de docenten. Dit kan overdag of ’s avonds zijn.

8.1 Organisatie inrichting VUMeierij
Seniorenraad Meierijstad is de samenwerking met VUOss aangegaan zodat gebruik gemaakt
kan worden van de back-office en systemen van VUOss. De financiële investering is hierdoor
vele malen lager en tevens kan een volksuniversiteit in Meierijstad in een zeer korte tijd
worden gerealiseerd.
VUOss bestaat in 2020 al 50 jaar. In al die jaren is de organisatie met haar tijd meegegaan.
Het uitbreiden naar Meierijstad is technisch gezien gemakkelijk en goed in te richten.
Zowel voor de website als het cursusregistratie systeem is het toevoegen van extra
cursuslocaties geen enkel probleem.
Diverse taaldocenten van VUOss zijn woonachtig in Meierijstad.
De extra werkzaamheden (zoals hieronder verder omschreven) welke voortkomen uit een
nieuw te bewerken regio, vraagt om uitbreiding van het aantal fte’s.
Omschrijving van de werkzaamheden zijn o.a.:
- het inrichten van de website als het cursusregistratiesysteem
- de planning van het cursusaanbod
- het onderhouden van de contacten met docenten en cursisten
- geschikte cursuslocaties zoeken
Geraamde tijd is 10 uur per week, dit is gebaseerd op de ervaring van VUOss.
Daarnaast zal de directeur gemiddeld 4 uur per week extra belast zijn met:
- PR en communicatie, naamsbekendheid in de regio opbouwen
- het opbouwen van een samenwerkingsnetwerk met de regionale
Welzijnsorganisaties, bibliotheek, cultuurinstellingen en Seniorenraad en KBO.
- Het afstemmen van het cursusaanbod en het uitdragen van elkaars expertise is van
wezenlijk belang voor alle partijen. Hiermee wordt het voor de cursisten ook duidelijk
waar VUMeierij voor staat.
Wil je een taal leren VUMeierij helpt je verder!
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8.2 Opzet van de cursussen VUMeierij
In 2020 starten met een aanbod van Engels, Spaans, Duits, Italiaans en Frans op beginners en
gevorderd niveau.
 Totaal 10 cursussen
 De cursussen worden verdeeld over 3 locaties, te weten Schijndel, Veghel en SintOedenrode. Leslocaties worden nader bepaald.
 Een cursus bestaat uit 18 lessen van 1,25 uur per les
 DCU (Docent Contact Uren): aantal cursussen (10) x aantal lessen (18) x lestijd
(1,25uur)= 225
 Cursusprijs: beginners € 219 en gevorderden € 239. Gemiddelde cursusprijs €229
 Gemiddeld zijn er 7 cursisten per les
 Omzet per jaar: aantal cursussen x gemiddeld aantal cursisten/cursus x cursusprijs

Jaar

Aantal
cursussen Locaties Cursisten Aant lessen DCU's Omzet

2020

10

3

70

2021

15

3

105

18

Cursusnaam
Engels, Spaans, Duits,
Frans, Italiaans
Beginners en
225 €16.030 gevorderden

18 337.5 €24.045 Idem als 2020

Gem.
aantal
cursisten/
Cursusprijs cursus

€ 229

7

€229

7
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8.3 Begroting VUMeierij 2020 – 2021
2020
Kosten:
Overhead VUMeierij
Organisatiekosten
Conciërges
Lokaalhuur
Promotiekosten
Honorarium docenten
Reiskosten docenten
Totale kosten
Opbrengsten
Cursusgelden
Subsidie gemeente
Reserve 2020
Totale opbrengsten
Beoogde resultaat

2021

15.000
3.200
1.026
2.925
10.800
5.175
1.026
39.152

15.000
3.200
1.026
4.388
10.800
7.762
1.539
43.715

16.030
25.000

24.045
20.000
1.878
45923
2.208

41.030
1.878

Toelichting op de begroting:
 Overhead VUMeierij; kosten zijn begroot op basis van één medewerker 10 uur per
week bruto salaris per maand € 700. Ondersteuning directie 4 uur p. week bruto per
maand €500
Arbo en verzekering € 600 per jaar
 Organisatiekosten; automatiseringskosten, website, abonnementen, telefoon,
kopieerkosten € 3200
 Conciërges; vrijwilligersvergoeding €19 per avond (18 lesdagen x 3 locaties x €19) =
€1026
 Lokaalhuur; gemiddelde lokaalhuur is €13 per uur. Een les duurt 1.25uur
Lokaalhuur per les €16,25
Totale huur 10/15 lokalen x 18 lessen x €16,25 = €2925 (10 lokalen) of €4388 (15
lokalen)
 Promotiekosten; totaal € 10.800
o Stadskrant Veghel, MooiRooi en MooiSchijndel
o Magazine: drukken en verspreiden €2.800
o Advertenties: 3 kranten, 10 weken per jaar € 800 per week = € 8000
 Honorarium docenten: 2020: €23 x 225 = €5175 2021: €23 x 337,5 = € 7762
verdiensten €23 per uur x DCU (Docent Contact Uren)
 Reiskosten docenten: 10 cursussen 2020 = € 1026 15 cursussen 2021 = € 1.539
Gemiddelde afstand 30km retour per les x €0,19 x 18 lessen = €102,6 per cursus
 Cursusgelden: 2020: €16030
2021: € 24045
gemiddeld 7 cursisten per cursus x gemiddeld cursusgeld €229 x aantal cursussen
15

9. Samenvatting
Seniorenraad Meierijstad heeft het initiatief genomen om de behoefte te inventariseren
onder de ouderen doelgroep naar een Volksuniversiteit in Meierijstad. De uitkomst is heel
positief en men heeft een voorkeur voor talencursussen en creatieve cursussen.
Aangezien er al een ruim aanbod aan creatieve cursussen is in Meierijstad, is het voorstel om
een aanbod voor taalcursussen te ontwikkelen in Meierijstad.
Volksuniversiteit Oss (VUOss) heeft zelf het initiatief genomen om in gesprek te gaan met de
Seniorenraad Meierijstad. VUOss heeft veel ervaring met het ontwikkelen van een
cursusaanbod in diverse plaatsen. VUOss biedt nu cursussen aan in Oss, Berghem en Uden.
Vanuit deze ervaring is de samenwerking met de Seniorenraad ontstaan en als positief
ervaren door beide partijen. Zo is dit projectplan VUMeierij tot stand gekomen.
Seniorenraad Meierij en VUOss hebben in een overleg, met de welzijnsorganisaties Welzijn
De Meierij en Ons Welzijn Veghel, de ideeën voor het ontwikkelen van een taalcursusaanbod
in Meierijstad besproken. Het aanbod aan vreemde talen is aanvullend op het cursusaanbod
van de welzijnsorganisaties en niet in conflict met hun aanbod. Beiden organisaties geven
aan dat er voldoende draagvlak zal zijn voor een volksuniversiteit in Meierijstad.
De talencursussen zullen in Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode worden aangeboden op nog
nader te bepalen leslocaties.
Seniorenraad Meierijstad is de samenwerking met VUOss aangegaan zodat gebruik gemaakt
kan worden van de back-office en systemen van VUOss. De financiële investering is hierdoor
vele malen lager en tevens kan een volksuniversiteit in Meierijstad in een zeer korte tijd
worden gerealiseerd.
Het vormgeven van een VUMeierij vraagt om een startsubsidie van €25.000. Deze is nodig
voor PR en communicatie en overheadkosten uitbreiding van het aantal fte’s. Deze kosten
zijn zo gering doordat eenvoudig gebruikt gemaakt kan worden van o.a. het
cursusregistratiesysteem en de website van VUOss.
Seniorenraad en VUOss zijn van mening dat met deze startsubsidie een VUMeierij in 2020
verder vormgegeven kan worden.
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Bijlage 1: Cursusaanbod in Gemeente Meierijstad
Phoenix Cultuur
Locaties in Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode
Cursusaanbod: Groot aanbod.
- Beeldende vorming
- Dans: diverse dansen voor jongeren (9) en volwassen (6)
- Muziek: Startcursussen muziek, instrumentale lessen (23)
- Theater: voor Jeugd (5), volwassen (3)
- Onderwijs: cursusaanbod voor PO, VO, BSO
www.phoenixcultuur.nl
Verlengde Noordkade 10-12
5462 EH Veghel
0413 782010
1.

2.
Welzijn de Meierij
Locaties in Schijndel en Sint-Oedenrode
Cursusaanbod:
- Beweging op muziek, Yoga, damesgym 55+
- Ontmoeting zoals bloemschikken, keramiek, schilderen, tekenen textiel
- Taal zoals verbeter lezen, schrijven, spreken Nederlands, basis Engels, voor
Anderstaligen en diverse computercursussen
- Werkplaats met o.a timmeren, houtdraaien, metaal, fietsreparaties.
www.welzijndemeierij.nl
Steeg 9f
5482 WN Schijndel
073-5441400 (Trix Cloosterman)
3.
Ons Welzijn Veghel
Projecten laaggeletterheid.
Locatie: Bibliotheek Markt 1. Veghel
Cursusaanbod:
- Beter leren lezen en schrijven voor Nederlandstaligen
- Taal café goed leren spreken van de Nederlandse taal
- Schrijfkring
- Leeskring eenvoudig samen lezen van Literaire boeken.
4.
Bibliotheek Noord-Oost Brabant
Locaties in Schijndel en Sint-Oedenrode
Cursusaanbod:
- Aanbod voor scholen, voorschools, primair, vo.
- Mediawijsheid
- Taalhuis/taalpunt
- Oefenen met taal en computer
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5.
CJG Centrum voor Jeugd en Gezin.
Cursusaanbod:
- Diverse cursussen voor ouders en kinderen.
6.
SKO
Locaties: Vught en Den Bosch
Cursusaanbod praktijkgerichte opleidingen voor Schijndel in Vught en Den Bosch
7.
Atelier 500
Locatie: Bosven 500
Cursusaanbod: brons gieten en beeldhouden
Bosven 500
5464 NG Veghel
0413-363387
8.
PieterBrueghelhuis
Locatie: Veghel
Cursusaanbod: tuinieren, samen koken en eten, lezingen volgen, gezelschapsspellen spelen,
discussiëren en filosoferen, wandelen, creatief bezig zijn, yoga en mindfulness, muziek,
klussen, enz.
www.pieterbruegelhuis.nl
Middegaal 25
5461XB Veghel
0413-395280
9.
KBO actief
Cursusaanbod: Niet bij alle KBO’s
- Schrijven
- Kunst kijken
- Koken voor mannen
- Omgaan met pijn
- Fotobewerking
- Taal
- Tekenen en schilderen
- Computercursus
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10.
Indigo Brabant
Biedt ondersteuning aan jongeren, volwassenen en ouderen met psychische problemen.
Diagnostiek en behandeling. In de basis GGZ
Preventie en zorg in en om school in samenwerking met uw gemeente
Locatie: Regio Oss, Uden en Veghel
Cursusaanbod: Volwassenen en Ouderen najaar 2015
- Slapen doe je zo! Cursus voor mensen met slaapklachten.
- Druk, druk, druk! Mensen die veel stress ervaren en positiever in het leven willen
staan.
- Denk je wel! Cursus voor mensen die veel piekeren.
- Voluit Leven! Een cursus die helpt om psychische pijn te accepteren en om te leren
gaan met alles wat op uw pad komt. De cursus bevat mindfulness oefeningen.
- Lotgenotengroep Turkse Vrouwen. Voor Turkse vrouwen met psychische klachten
- Verder gaan na zelfdoding. Een ondersteuningsgroep voor nabestaanden.
- Psychische problemen in de Familie Een cursus voor naasten en familieleden van
mensen.
- Omgaan met dementie
- Lotgenotengroep voor partners van mensen met dementie op jonge leeftijd
- E-Health op maat. Individuele online cursus onder begeleiding van een
preventiewerker.
Indigo Brabant.
tel. 0413-745090
preventieoost@indigobrabant.nl
www.indigobrabant.nl
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