TRAININGEN OP MAAT
Bij ‘t Stalhûs verzorgen wij diverse trainingen, die wij zowel
individueel als in groepsverband aanbieden. De trainingen
zijn veelal bestemd voor jongeren met een leerbeperking
en/of jongeren met gedragsproblematiek. Dat zorgt er
voor dat al onze trainingen maatwerk zijn, waarbij wij
persoonlijk contact voorop stellen. Op deze manier creëren
we een vertrouwde setting om het maximale resultaat uit
onze deelnemers te halen.

Naast het geven van trainingen is ‘t Stalhûs
gespecialiseerd in groene dienstverlening
zoals hovenierswerkzaamheden, bestrating,
leveren van grond, zand en haardhout.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op!

Kealledykje 1 - 9081 AX Lekkum
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‘t Stalhûs is gevestigd op een boerderij in
Lekkum, vlakbij Leeuwarden. Alles is daar
ingericht op het geven van trainingen.

TREKKER RIJBEWIJS
Samen met TRO Oenkerk verzorgt ‘t Stalhûs
rijopleidingen om het T-rijbewijs te halen. Dit
lespakket omvat zowel theorie als praktijk
met officiële erkenning door het CBR.

HEFTRUCK RIJDEN
Bij de training voor het heftruck certificaat
komen onder andere arbowetgeving, kennis en
onderhoud, ergonomisch werken en praktijkopdrachten aan de orde.

VCA
‘t Stalhûs verzorgt VCA trainingen voor B-VCA
en VOL-VCA, met veel praktijkvoorbeelden
om de juiste kennis te vergaren. Aansluitend
wordt hier in kleine setting examen gedaan.

SCHOLING / COACHING
Naast bovengenoemde trainingen is er bij ‘t Stalhûs
de mogelijkheid om aandacht te geven aan vakken
zoals rekenen en taal of andere specifieke wensen.
Daarnaast biedt ‘t Stalhûs persoonlijke begeleiding
aan in de vorm van (job)coaching en coachingstrajecten om eigen persoonlijke doelen te bereiken.

GRONDVERZET
Deze training is gebaseerd op het werken met de
mini- en midikraan. Tijdens deze grondverzet cursus
komt zowel het theoretische gedeelte als werken in
de praktijk aan bod.

GROEN
De trainingen op het “groene” gebied lopen bij
‘t Stalhûs erg uiteen. Van bosmaaiers en kettingzagen tot hovenierswerkzaamheden en onderhoud.
Een breed scala aan machines en theorie.

METSELEN
In het trainingscentrum is het mogelijk om te leren
metselen. De basisvaardigheden zoals enkelsteens of
in wildverband metselen komen hier aan bod, om zo
de basisvaardigheden onder de knie te krijgen.

WEERBAARHEIDSTRAINING
Deze training wordt vooral individueel gegeven,
waarbij op zoek wordt gegaan naar de kracht en
het geloof in jezelf. Tijdens de fysieke en mentale weerbaarheidstraining komen doelen stellen,
focussen en grenzen verleggen aan bod.

> of volg onze krachttrainingen in het krachthonk

