
Uitnodiging WRAP®-facilitatorcursus en WRAP®-refreshmentcursus 

 

 WRAP-facilitatorcursus 
 

 

Voor wie? 

Je volgde de basisopleiding WRAP en bent er minstens 6 maanden actief mee aan de slag geweest. Je 

gelooft in de WRAP-methodiek en je wil je engageren om zelf basiscursussen te geven in duo voor 

één of meerdere organisaties. 

 

Wat komt er in de cursus aan bod? 

Deze cursus bestaat uit 5 volle lesdagen waarin je dieper ingaat op de verschillende inhoudelijke 

thema’s rond herstel en de WRAP-methodiek. Daarnaast leer je tal van didactische vaardigheden om 

te werken met groepen en leer je hoe je kan werken vanuit de kracht van mensen. 

De cursus wordt gedeeltelijk in het Engels gegeven. 

 

Data 

 9, 12 ,13, 14 en 15 februari 2018 van 9u30 tot 16u00. 

 

Plaats 

De cursus gaat door in Gent. De exacte plaats wordt meegedeeld bij de bevestiging van je 

inschrijving. 

 

Prijs 

*600 euro, broodjes en drank inbegrepen 

 

Inschrijven 

Gezien de grote interesse voor deze cursus en het beperkt aantal plaatsen (15 max) vragen we je om 

het aanmeldingsformulier in te vullen via de link tegen uiterlijk 15 december. We houden rekening 

met o.a. de periode dat je al met WRAP aan de slag bent, of je al een duopartner hebt, waar en 

wanneer je cursussen wil geven, of je aan de slag bent als ervaringswerker en of je verbonden bent 

met een organisatie. 

Je ontvangt vóór 10 januari een mail of je al dan niet bent toegelaten voor de cursus. 

 

Aanmelden via deze link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerdYiNe-SVV49vRdrpNMJ8PHe90gbz8uWc3cjSt9pGlpaftg/viewform?c=0&w=1


 WRAP-refreshmentcursus 
 

 

 

Voor wie? 

De WRAP-refreshmentcursus is bedoeld voor iedereen die minstens 2 jaar actief is als facilitator. 

Het is een tweejaarlijks terugkerend onderdeel van de WRAP methodiek en helpt je als facilitator je 

vaardigheden om met groepen te werken te versterken en uit te breiden. 

 

Wat komt er in de cursus aan bod? 

In deze tweedaagse cursus leer je o.a. hoe je kan tegemoet komen aan de noden van verschillende 

soorten groepen en leer je nieuwe creatieve manieren om met WRAP aan de slag te gaan. Je 

vaardigheden als trainer worden versterkt door het delen van ervaringen binnen de groep.   

De cursus wordt gedeeltelijk in het Engels gegeven. 

 

Data 

1 en 2 februari 2018 van 9u30 tot 16u00. 

 

Plaats 

De cursus gaat door in Gent. De exacte plaats wordt meegedeeld bij de bevestiging van je 

inschrijving. 

 

Prijs 

*350 euro, broodjes en drank inbegrepen 

 

Inschrijven 

Inschrijven via deze link  

tegen uiterlijk 15 december 

 

 

*Neem contact met ons op wanneer de betaling een probleem vormt. 

 

 

 

 

 

 

        

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2fd2h03jvi139HruvzNTxa-mpuqEr30zqvA7OQxmbMJ1ieA/viewform?c=0&w=1
http://www.google.be/url?q=http://www.deervaringsdeskundige.nl/kennis/h/1403/0/6455/Uitleg-en-organisatie/Organisatie&sa=U&ei=vrSFVN6TOcX9Uoq4gqAB&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNGlw0GlYeVd6ny6jxP51yNaz6Zdpw
http://www.google.be/url?q=https://copelandcenter.com/&sa=U&ei=xrWFVNeyHsuV7AaA5ICwAw&ved=0CCEQ9QEwBg&usg=AFQjCNG0cz7a2Csf8_8v51z4Sc9psJwsjQ

