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WAT IS DE WEVO?
De WEVO is de Werkgroep Vorming en Ondersteuning van de Gemengde Commissie. De Gemengde Commissie
maakt het beleid en volgt de ontwikkelingen op met betrekking tot de hulp- en dienstverlening in de
gevangenissen. Ze is samengesteld uit vertegenwoordigers van het werkveld en de administraties van de
verschillende domeinen die actief zijn in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel. De Gemengde Commissie
heeft onder andere de opdracht om de Vlaamse medewerkers te ondersteunen en te vormen. De WEVO is de
werkgroep die deze opdracht concreet vorm geeft.

WAT IS DE VORMINGS- EN ONDERSTEUNINGSBROCHURE?
De vormings- en ondersteuningsbrochure is een handig overzicht van alle vormings- en ondersteuningsinitiatieven
die de WEVO organiseert. Vanaf dit werkjaar wordt het aanbod van de WEVO gevoelig uitgebreid. De leden van de
WEVO stellen dan ook met veel trots deze eerste jaarlijkse vormings- en ondersteuningsbrochure voor.

VOOR WIE IS DE VORMINGS- EN ONDERSTEUNINGSBROCHURE?
Alle medewerkers die in de gevangenissen van Vlaanderen en Brussel bouwen aan het hulp- en
dienstverleningsaanbod kunnen deelnemen aan het vormingsaanbod van de WEVO. Medewerkers, coördinatoren
en directieleden van Vlaamse organisaties of diensten, maar ook vrijwilligers en penitentiair personeel zijn meer
dan welkom! Het aanbod van de WEVO staat in principe open voor iedereen die meewerkt aan de hulp- en
dienstverlening aan gedetineerden.

WAT IS DE KOSTPRIJS VAN HET VORMINGSAANBOD?
Deelname aan de vormingen van de WEVO is gratis. Er wordt wel een ‘no show fee’ gevraagd van 50 euro als je
zonder verwittiging voor de start van de vorming niet komt opdagen.

WIE IS DE CONTACTPERSOON?
Voor alle vragen met betrekking tot het aanbod van de WEVO kan je terecht bij Lotte Schelles:
lotte.schelles@wvg.vlaanderen.be of 02/533.07.44.
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HET AANBOD

TRAJECTEN
Het vormings- en ondersteuningsaanbod van de WEVO is opgebouwd op basis van trajecten. Ervaring toonde
immers aan dat kortdurende sessies of workshops vaak niet volstaan om te beantwoorden aan de vragen van de
deelnemers.
Afhankelijk van het thema werkte de WEVO kortere of langere vormingstrajecten uit. Een traject kan bestaan uit
één enkele workshop of uit een reeks opeenvolgende sessies. Sommige trajecten kan je enkel als geheel volgen, bij
andere trajecten kan je kiezen welke sessies je volgt en welke niet. Gedetailleerde informatie hierover vind je in
het programma verder in deze brochure.
Trajecten die bestaan uit slechts één sessie worden indien mogelijk samengebracht op een algemene studiedag,
waarbij netwerking een belangrijke plaats krijgt. Afhankelijk van de noden zal er jaarlijks een studiedag door de
WEVO georganiseerd worden waarop deze sessies plaatsvinden.

EVALUATIE
Heel wat trajecten in deze brochure worden voor de eerste keer georganiseerd. De WEVO staat steeds open voor
suggesties en feedback van de deelnemers. Elk traject wordt door de WEVO grondig geëvalueerd, onder meer door
middel van een deelnemersbevraging. Op basis van de evaluaties wordt het programma voor het volgende jaar
vormgegeven. Sommige trajecten worden jaarlijks of zelfs nog frequenter georganiseerd, andere trajecten worden
tweejaarlijks of slechts eenmalig georganiseerd op basis van een heel specifieke nood. Zo hoopt de WEVO binnen
enkele jaren een stabiel vormingsaanbod uit te werken, waarbinnen nog steeds plaats is voor de nodige
flexibiliteit.

THEMA VAN DE TRAJECTEN
De WEVO plant de volgende trajecten in 2014-2015:
●
●
●
●
●
●
●

Introductie voor nieuwe medewerkers in de hulp- en dienstverlening (jaarlijks)
Ondersteuningstraject voor het coördinatieteam (enkel voor (ondersteunende) leden van het
coördinatieteam - jaarlijks)
De keten voor leken: initiatie in de strafrechtsketen (op vraag)
Omgaan met personen met een psychische problemen
Motiveren van gedetineerden in groepsverband
Druggebruik in de gevangenis
Omgaan met agressie

Meer informatie hierover vind je verder in de brochure.
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De volgende trajecten zijn voorzien voor 2015-2016:
●
●
●
●
●
●

Introductie voor nieuwe medewerkers in de hulp- en dienstverlening (jaarlijks)
Ondersteuningstraject voor het coördinatieteam (enkel voor (ondersteunende) leden van het
coördinatieteam - jaarlijks)
De keten voor leken: initiatie in de strafrechtsketen (op vraag)
De strafrechtsketen: verdieping
De directe sociale omgeving van gedetineerden
Drughulpverlening: verdieping

De programmatie voor 2015-2016 kan mogelijk nog wijzigen.

RUIMER AANBOD
De WEVO tracht zoveel mogelijk aanbod op maat te organiseren. Daarnaast volgen we het bestaande
vormingsaanbod op dat vanuit andere organisaties aangeboden wordt en ook interessant kan zijn voor iedereen
die in de gevangeniscontext werkzaam is. We lijsten deze opleidingen en vormingen regelmatig op en informeren
daarover via de nieuwsbrief van Klasbak. Je kan je hierop abonneren via de website: www.klasbak.net >
doorklikken naar “bakberichten”.
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PROGRAMMA 2014-2015

INTRODUCTIECURSUS ‘SAMEN WERKEN IN DE HULP- EN DIENSTVERLENING AAN
GEDETINEERDEN’
WAT?
De WEVO kent een lange geschiedenis van introductiecursussen in de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.
Deze worden meestal georganiseerd in de vorm van een tweedaagse die doorgaat in het voorjaar.

WIE?
Alle nieuwe medewerkers in de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden (personeel van Vlaamse organisaties
en overheid, vrijwilligers, penitentiair personeel) worden uitgenodigd om aan deze cursus deel te nemen. Ook
anderen die baat hebben bij een introductiecursus zijn zeer welkom!

BEGELEIDING?
WEVO

WAAR?
Opleidingscentrum voor Penitentiair Personeel (OCPP), te Merksplas

DUUR?
Twee dagen. Inschrijven kan enkel voor de volledige tweedaagse (met of zonder overnachting).

WANNEER?
4 en 5 juni 2015. Mogelijkheid tot overnachting.

PRIJS?
Deelname aan de vormingen van de WEVO is gratis. Er wordt wel een ‘no show fee’ gevraagd van 50 euro als je
zonder verwittiging voor de start van de vorming niet komt opdagen.

MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN?
Een gedetailleerd programma met praktische informatie en mogelijkheid tot inschrijven volgt later. De WEVO zal
hierover tijdig communiceren o.a. via de bakberichten.
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ONDERSTEUNINGSTRAJECT VOOR HET COÖRDINATIETEAM
WAT?
Het recente decreet betreffende de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden (8 maart 2013)
bepaalt dat er in elke gevangenis een coördinatieteam dient opgericht te worden. Dit team bestaat uit vaste
vertegenwoordigers van Vlaamse organisaties uit verschillende domeinen en staat onder leiding van de
beleidscoördinator van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het team heeft als opdracht het
lokale hulp- en dienstverleningsaanbod te coördineren en uit te bouwen. Sinds dit schooljaar zijn de
coördinatieteams in de meeste gevangenissen actief. De WEVO wenst hen te ondersteunen bij hun opdracht door
een jaarlijks ondersteuningstraject aan te bieden.
Uit de behoeftepeiling die de WEVO vorig schooljaar organiseerde bij de Vlaamse medewerkers kwamen volgende
vier thema’s naar boven:
●
●
●
●

behoeftedetectie bij gedetineerden
bekendmaking van het aanbod bij gedetineerden
verhogen van de participatie van gedetineerden aan het aanbod
betrekken van penitentiair personeel bij het aanbod

Uit de behoeftepeiling kon echter niet afgeleid worden welke vragen er precies leven bij de coördinatieteams met
betrekking tot deze vier thema’s. Ze kunnen op zeer verschillende wijze ingevuld worden. Tijdens een
verfijningssessie op 11 december 2014 zullen de vragen van de coördinatieteams dan ook eerst uitgeklaard
worden. Op basis van de resultaten hiervan zal het traject verder vorm gegeven worden.
De coördinatieteams die wensen deel te nemen worden verwacht op de verfijningssessie. Nadien kunnen ze vrij
bepalen op welke sessies van het vervolgtraject ze aanwezig wensen te zijn.

WIE?
Dit traject is specifiek bedoeld voor leden van de coördinatieteams. De coördinatieteams zijn vrij om geen, één of
meerdere leden van het team te laten deelnemen aan dit vormingstraject. Ook andere medewerkers die op één of
andere manier bij het coördinatieteam betrokken zijn, zijn welkom op dit vormingstraject.

BEGELEIDING?
WEVO

WAAR?
Verfijningsmoment: Virginie Lovelinggebouw, lokaal C00142-21-Jan Frans Willems, te Gent
Vervolgsessies: te bepalen na het verfijningsmoment
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DUUR?
Verfijningsmoment: een halve dag
Vervolgsessies: te bepalen na het verfijningsmoment
Je kan apart inschrijven voor elke vervolgsessie.

WANNEER?
Verfijningsmoment: maandag 2 februari 2015, 9.00u-13.00u
Vervolgsessies: te bepalen na het verfijningsmoment

PRIJS?
Deelname aan de vormingen van de WEVO is gratis. Er wordt wel een ‘no show fee’ gevraagd van 50 euro als je
zonder verwittiging voor de start van de vorming niet komt opdagen.

MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN?
Een gedetailleerd programma met praktische informatie en mogelijkheid tot inschrijven volgt later. De WEVO zal
hierover tijdig communiceren o.a. via de bakberichten.

WEVO Vormings- en ondersteuningsbrochure 2014-2015

8

DE KETEN VOOR LEKEN: INITIATIE IN DE STRAFRECHTSKETEN
WAT?
Niet alleen gedetineerden komen in aanraking met rechtspraak en de strafrechtsketen. Ook medewerkers die met
gedetineerden aan de slag gaan worden ermee geconfronteerd. Soms is dit inherent aan de professionele
activiteit, maar evengoed verloopt dit via informele gesprekken en terloopse verwijzingen.
Terecht hebben medewerkers aan de hulp- en dienstverlening nood aan informatie over de strafrechtsketen. Met
het traject ‘de keten voor leken’ wil de WEVO medewerkers een eerste kennismaking aanbieden. Tijdens deze
sessies wordt meer informatie gegeven over de weg waarlangs gedetineerden de gevangenis binnenkomen (delict,
onderzoeksrechter, raadkamer, veroordeling, …) en wat ze tegenkomen op de weg terug naar buiten
(strafuitvoeringsrechtbank (SURB), reclassering, justitiehuis, elektronisch toezicht, strafeinde, …).
Gedurende het ganse schooljaar zal de WEVO informatie verzamelen over vragen van medewerkers naar een
dergelijke vormingssessie, dit onder andere via de introductiegesprekken die de beleidscoördinatoren hebben met
de mensen die nieuw in de gevangenissen starten. Afhankelijk van de vraag zullen er sessies georganiseerd
worden. We houden rekening met het samenbrengen van deelnemers uit dezelfde regio zodat sessies kunnen
gepland worden op een centrale locatie. Telkens wanneer er ergens een sessie georganiseerd wordt, zal de WEVO
eveneens een brede aankondiging verspreiden, zodat ook andere geïnteresseerden kunnen aansluiten.
Tijdens de sessies zullen de begeleiders peilen naar de vragen en de gevangeniscontext van de deelnemers. Hierop
kan de inhoud van de vorming afgestemd worden, bijvoorbeeld meer aandacht voor het traject van beklaagden,
meer aandacht voor het traject van geïnterneerden, … .
Heb je interesse in een dergelijke sessie? Contacteer dan de beleidscoördinator van je gevangenis of stuur een
email naar Lotte Schelles (lotte.schelles@wvg.vlaanderen.be).

WIE?
De keten voor leken is een laagdrempelige vormingssessie die open staat voor iedereen die actief is in de hulp- en
dienstverlening aan gedetineerden. Vooral voor nieuwe medewerkers kan deze vorming interessant zijn.
Medewerkers die reeds een ruime bagage hebben van de strafrechtsketen, verwijzen we graag door naar het
verdiepende traject rond de strafrechtsketen dat zal doorgaan in 2015-2016.

BEGELEIDING?
De beleidscoördinatoren van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

WAAR?
Te bepalen afhankelijk van de vraag (Brussel, Antwerpen, Gent, Brugge, Hasselt, … telkens dicht bij een station).

DUUR?
Twee uur
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WANNEER?
Te bepalen afhankelijk van de vraag

PRIJS?
Deelname aan de vormingen van de WEVO is gratis. Er wordt wel een ‘no show fee’ gevraagd van 50 euro als je
zonder verwittiging voor de start van de vorming niet komt opdagen.

MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN?
Een gedetailleerd programma met praktische informatie en mogelijkheid tot inschrijven volgt later. De WEVO zal
hierover tijdig communiceren o.a. via de bakberichten.
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OMGAAN MET PERSONEN MET PSYCHISCHE PROBLEMEN
WAT?
Met dit traject wil de WEVO handvaten aanreiken voor hulp- en dienstverleners die omgaan met personen met
een psychische/psychiatrische problematiek. Het kan hierbij gaan om geïnterneerden, maar ook om andere
gedetineerden die kampen met geestelijke gezondheidsproblemen.
Tijdens een overzichtsdag wordt eerst ingegaan op de meest voorkomende psychische klachten in de gevangenis,
onder andere aan de hand van laagdrempelig beeldmateriaal. Hiermee willen we inzicht geven in hoe mensen met
een bepaalde psychische stoornis zich voelen en waarom ze op een bepaalde manier reageren. We maken hierbij
een onderscheid tussen stoornissen die voor detentie al aanwezig waren en klachten die ontstaan zijn door de
detentie zelf. Tijdens deze overzichtsdag wordt ook ingegaan op hoe onze beeldvorming beïnvloed wordt door
mediagevoelige zaken (bijvoorbeeld de zaak De Gelder). Het is de bedoeling om de deelnemers een realistische kijk
te geven op de problematiek.
De overzichtsdag wordt gevolgd door enkele verdiepingsdagen. Voor de verdiepingsdagen zijn er vijf
mogelijkheden:
● stress en depressie
● suïcide
● verslaving
● persoonlijkheidsstoornissen
● psychose
Op het einde van de overzichtsdag kunnen de deelnemers voorkeuren aangeven voor de verdiepingsdagen.
Afhankelijk van de voorkeuren zullen keuzes gemaakt worden uit de vijf mogelijke thema’s. We hopen voor drie
van de vijf thema’s een verdiepingssessie te kunnen organiseren.
Tijdens de verdiepingsessies wordt telkens stilgestaan bij de volgende vragen:
●

Hoe moet je concreet reageren op uitingen van de psychische stoornis? Hierbij wordt steeds gekeken naar
de reactie naar de persoon toe, maar ook naar de groep gedetineerden die mogelijk toeschouwer is van
het gebeuren (bijvoorbeeld tijdens een les).
● Welke rol heb je als hulp- en dienstverlener in de vroegdetectie? Wat kan je vaststellen? Wat doe je
ermee?
Deelnemers kunnen vrij inschrijven op de verdiepingsdagen. Wie wenst deel te nemen aan het traject kan dus
volledig vrij kiezen welke sessies hij of zij volgt.

WIE?
Dit vormingstraject staat open voor iedereen die actief is in de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Het
traject is gericht op medewerkers die geen professionele achtergrond hebben in psychische/psychiatrische
problematieken en begeleiding of opvolging ervan.

BEGELEIDING?
Wordt later meegedeeld.
WEVO Vormings- en ondersteuningsbrochure 2014-2015
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WAAR?
Te bepalen

DUUR?
Overzichtsdag: één dag
Verdiepingsdagen: ongeveer drie halve dagen (te bepalen)
Je kan apart inschrijven voor elke verdiepingsdag.

WANNEER?
Voorjaar 2015: te bepalen

PRIJS?
Deelname aan de vormingen van de WEVO is gratis. Er wordt wel een ‘no show fee’ gevraagd van 50 euro als je
zonder verwittiging voor de start van de vorming niet komt opdagen.

MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN?
Een gedetailleerd programma met praktische informatie en mogelijkheid tot inschrijven volgt later. De WEVO zal
hierover tijdig communiceren o.a. via de bakberichten.
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MOTIVEREN VAN GEDETINEERDEN IN GROEPSVERBAND
WAT?
Het vormingstraject rond het motiveren van gedetineerden in groepsverband bestaat uit twee vormingsdagen. Op
elke dag wordt vanuit een andere invalshoek getracht de motivatie van (een groep) gedetineerden te verhogen.
We richten ons hierbij vooral op begeleiders van groepssessies met gedetineerden zoals lessen of
vormingsactiviteiten. Tijdens de eerste vormingsdag wordt er meer gewerkt rond het motiveren van individuele
gedetineerden in een leersituatie. Tijdens het tweede vormingsmoment wordt er meer gewerkt rond het inspelen
op de groep en de groepsdynamieken.
Vormingsdag 1: ‘Volwassenen aanspreken op hun leer-kracht’
‘Volwassenen aanspreken op hun leer-kracht’ is een interactieve workshop die een inleiding geeft in het
motiveren van een groep gedetineerde cursisten. Zij zijn immers niet altijd intrinsiek gemotiveerd voor de
cursus die ze volgen. Hoe kan je daarmee aan de slag? In deze workshop krijg je nieuwe ideeën om je
cursisten te motiveren om zich in te spannen voor je vak. En elk vak biedt eigen kansen om de leer-kracht
van volwassenen aan te spreken.
We putten voor deze workshop uit de literatuur over de werking van de hersenen van volwassenen.
Vooral Daniel Kahneman's 'Het feilbare brein' biedt veel inspiratie om aan onze cursisten te tonen
waarom mensen vaak weigerachtig zijn om het resultaat van hun werk te controleren. Of om zich lang te
concentreren. En hoe het komt dat echt multi-tasken meestal onmogelijk is. En waarom we het zo
moeilijk hebben met kritiek op wat we doen.
Wat de werking van de hersenen betreft, staan alle volwassenen op gelijke voet. Docenten zowel als
cursisten. We kunnen onze cursisten dan ook op een niet-veroordelende manier wijzen op valkuilen en
blinde vlekken. Elke les die we geven, is een fascinerende oefening in het trainen van ons brein.
Vormingsdag 2: ‘Groepsdynamische technieken om groepen gedetineerden te motiveren’
Iedere lesgever in de gevangenis komt het ongetwijfeld tegen: groepen met een slechte dynamiek, met
‘lastige klanten’, met deelnemers onder invloed van drugs, ... maar ook met groepen waarin een mix aan
culturen en waarden leeft, wat soms zorgt voor botsingen of spanningen. Hoe ga je als lesgever om met
‘moeilijke groepen’ in de gevangenis? Hoe motiveer je de groep? Hoe kan je rekening houden met de
verschillende problematieken en culturen van de gedetineerden? In deze workshop zoeken we naar
oplossingen steunend op ervaring van de deelnemers en expertise van de begeleider. Hierbij wordt
vertrokken vanuit groepsdynamische elementen die bepalen of een groep zich achter het lesgebeuren
schaart of niet.
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WIE?
Dit vormingstraject staat open voor iedereen die actief is in de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Het
traject is gericht op medewerkers die groepssessies met gedetineerden begeleiden zoals lessen,
vormingsactiviteiten of trainingen.

BEGELEIDING?
Vormingsdag 1: Monique D’aes, nascholingsteam GO!
Vormingsdag 2: Dominique Roos, directeur PISAD

WAAR?
Te bepalen

DUUR?
Vormingsdag 1: één dag
Vormingsdag 2: één dag
Je kan apart inschrijven voor elke vormingsdag.

WANNEER?
Vormingsdag 1 - reeds voorbij
Vormingsdag 2 - 9 februari 2015

PRIJS?
Deelname aan de vormingen van de WEVO is gratis. Er wordt wel een ‘no show fee’ gevraagd van 50 euro als je
zonder verwittiging voor de start van de vorming niet komt opdagen.

MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN?
Een gedetailleerd programma met praktische informatie en mogelijkheid tot inschrijven volgt later. De WEVO zal
hierover tijdig communiceren o.a. via de bakberichten.
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DRUGGEBRUIK IN DE GEVANGENIS
WAT?
Druggebruik is in alle gevangenissen een reëel probleem. Ook heel wat hulp- en dienstverleners komen in
aanraking met gedetineerden die drugs gebruiken of onder invloed zijn van drugs. Tijdens dit vormingstraject
willen we ingaan op verschillende vormen van druggebruik en op het omgaan met gedetineerden onder invloed of
met een verslavingsproblematiek. We organiseren hiervoor een vormingsdag.

WIE?
Dit vormingstraject staat open voor iedereen die actief is in de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Het
traject is gericht op medewerkers die geen professionele achtergrond hebben op vlak van drugs en druggebruik.
Medewerkers die reeds een ruime bagage hebben met betrekking tot dit thema, verwijzen we graag door naar het
verdiepende traject rond de drughulpverlening dat zal doorgaan in 2015-2016.

BEGELEIDING?
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg VAGGA

WAAR?
Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, Brussel

DUUR?
Eén dag

WANNEER?
Dinsdag 10 februari 2015.
Deze vormingsdag maakt deel uit van de studiedag van de WEVO.

PRIJS?
Deelname aan de vormingen van de WEVO is gratis. Er wordt wel een ‘no show fee’ gevraagd van 50 euro als je
zonder verwittiging voor de start van de vorming niet komt opdagen.

MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN?
Een gedetailleerd programma met praktische informatie en mogelijkheid tot inschrijven volgt later. De WEVO zal
hierover tijdig communiceren o.a. via de bakberichten.
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OMGAAN MET AGRESSIE
WAT?
Hoe ga je als hulp- of dienstverlener om met verbaal en fysiek agressief gedrag van gedetineerden? Hoe kun je
eventuele signalen op voorhand herkennen en detecteren?

WIE?
Dit vormingstraject staat open voor iedereen die actief is in de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.

BEGELEIDING?
Fons Van den Broeck, De Rode Antraciet

WAAR?
Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, Brussel

DUUR?
Een halve dag

WANNEER?
Dinsdag 10 februari 2015: voormiddagsessie en/of namiddagsessie (te kiezen)
Deze vormingsdag maakt deel uit van de studiedag van de WEVO.

PRIJS?
Deelname aan de vormingen van de WEVO is gratis. Er wordt wel een ‘no show fee’ gevraagd van 50 euro als je
zonder verwittiging voor de start van de vorming niet komt opdagen.

MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN?
Een gedetailleerd programma met praktische informatie en mogelijkheid tot inschrijven volgt later. De WEVO zal
hierover tijdig communiceren o.a. via de bakberichten.
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WELZIJN EN GEZONDHEID VAN WERKNEMERS
WAT?
Wat is de meest recente regelgeving m.b.t. het welzijn en de gezondheid van werknemers die tussen de
gevangenismuren werkzaam zijn? Wie is waarvoor verantwoordelijk als het gaat over inlichtingen m.b.t.
brandveiligheid, evacuatie, biologische agentia, inentingen, … etc.
Tijdens deze sessie wordt getracht duidelijkheid te scheppen in het kluwen van regels en afspraken tussen de
partners van Vlaamse Gemeenschap en Justitie, die hier allebei een deel een verantwoordelijkheid in dragen.

WIE?
Elke werkgever die werknemers tewerkstelt binnen de gevangenismuren.

BEGELEIDING?
Progress Lawyers Network

WAAR?
Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, Brussel

DUUR?
Een halve dag

WANNEER?
Dinsdag 10 februari 2015: voormiddagsessie.
Deze vormingsdag maakt deel uit van de studiedag van de WEVO.

PRIJS?
Deelname aan de vormingen van de WEVO is gratis. Er wordt wel een ‘no show fee’ gevraagd van 50 euro als je
zonder verwittiging voor de start van de vorming niet komt opdagen.

MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN?
Een gedetailleerd programma met praktische informatie en mogelijkheid tot inschrijven volgt later. De WEVO zal
hierover tijdig communiceren o.a. via de bakberichten.

WEVO Vormings- en ondersteuningsbrochure 2014-2015

17

