
 
Leer hoe je de inwoner kunt ondersteunen om zich zo lang mogelijk zelfstandig te 
kunnen verplaatsen  
 
 

 
Veel mensen met een handicap zijn afhankelijk van een rolstoel en/of vervoersvoorziening. Heb je te 
maken met wensen en behoeften van de inwoner maar ook met de technische mogelijkheden en 
kosten? In deze cursus kijken we naar de medische, ergonomische, technische en juridische 
aspecten om zo een passende oplossing voor de inwoner te vinden. 
 

 
Je adviseert over en/of selecteert en verstrekt rolstoelen voor dagelijks gebruik en individuele 
vervoersvoorzieningen. Je beschikt over basiskennis van de Wmo en hebt enige (para)medische 
kennis. 
 

 
Deze cursus wordt klassikaal aangeboden. Klassikaal leren is samen leren, kennis opdoen en 
vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. Ook deel je kennis 
en ervaringen met professionals van andere organisaties, wat erg leerzaam is. 
 

 
Tijdens vier cursusdagen staan de selectiefases in het Wmo-proces centraal. De volgende 
onderwerpen komen aan bod: 

● Een analyse maken van het zit-, verplaats- en vervoersprobleem van de inwoner; 
● doelen van de voorziening(en) opstellen; 
● een programma van eisen opstellen voor een rolstoel en een vervoersvoorziening; 
● rol van de consulent, rol van de leverancier; 
● oplossingen voor verschillende zitproblemen; 
● oplossingen voor verschillende bedieningsproblemen; 
● rijvaardigheid en verkeersveiligheid; 
● (nieuwe) producten en technische aanpassingsmogelijkheden; 
● combinatiemogelijkheden van verschillende voorzieningen; 
● afwegingen die gemaakt worden bij de selectie; 
● voorbeelden en bespreken van casuïstiek. 

  

 



 
Je leert 
… de mogelijkheden en beperkingen van de inwoner te vertalen naar een adequate voorziening; 
… welke eisen er gesteld worden vanuit de gebruiker aan de rolstoel en de vervoersvoorziening; 
… hoe rijvaardigheid en verkeersveiligheid kunnen worden beoordeeld; 
… wat de product- en aanpassingsmogelijkheden van de voorzieningen zijn. 
 
Je ontvangt een “Bewijs van deelname” indien je minimaal 80% van de cursus hebt bijgewoond. 

 
De kosten voor de cursus (zie website) zijn vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank 
en lunchbuffet. 
 

 
Wil je meer weten? Wil jij je inschrijven? Of wil je eerst advies? Voor meer informatie kan je contact 
met ons opnemen. Onze opleidingsadviseur geeft een advies op maat, passend bij jouw situatie. Je 
bereikt ons via telefoonnummer (030) 767 00 16 of door een mail te sturen 
naar cursussen@bendergroep.nl. 
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