
Aan deze tekst kan men geen rechten ontlenen.

•  Assertiviteitstraining: in deze training leer je om te gaan met
je spanning en verlegenheid in allerlei situaties

•  Faalangsttraining: in deze training leer je wat angst doet met
je lichaam en gezondheid en hoe je daarmee om kunt gaan

•  Workshop studeren met dyslexie: in deze workshop leer je
tips en tricks om beter te studeren met dyslexie

•  Workshop studiekeuze: deze workshop helpt je bij het maken
van een nieuwe studiekeuze

•  Verlies- en rouw bijeenkomsten: in deze bijeenkomsten
bespreek je je jouw verdrietverwerkingsproces en hoe verlies,
rouw en studeren samengaan

• en andere trainingen en workshops.

OP MAAT
Het je ASS of AD(H)D; informeer bij je studentendecaan 
voor de mogelijkheden.

Op studentinfo.avans.nl lees je ook hoe je je aanmeldt. 
Wanneer de trainingen en workshops zijn. En op welke locatie. 
Hoeveel tijd het in beslag neemt. Voor sommige trainingen is 
een gesprek vooraf met een studentendecaan noodzakelijk.

ONLINE ZELFHULP
Naast trainingen en workshops kun je ook gebruik maken van 
diverse online zelfhulpmodules. Deze helpen je om inzicht te 
krijgen in je mentale gezondheid. Met tips, oefeningen en 
ervaringsverhalen.  De online zelfhulpmodules kun je zelfstandig 
en anoniem doorlopen op het moment dat het jou uitkomt. 
Deze modules zijn gratis als je bent ingelogd op je Avans 
studentenportaal. 

INFORMATIE
Voor meer informatie of advies, neem je contact op met een 
van de studentendecanen. Informeer naar hun bereikbaarheid 
bij de Studenten Informatie Balie in Breda, ‘s-Hertogenbosch 
en Tilburg: 088 – 525 75 50. Of loop even binnen bij de balie 
op jouw locatie. 

NUTTIGE SITES
• www.extra.avans.nl (Avans Extra)
• Studentinfo | Zelfhulp Mirro (avans.nl) (Zelfhulp modules)

DECAANWIJZER

TRAININGEN EN WORKSHOPS
Soms zit het tegen. Je hebt last van spanningen. Of bent 
onzeker over je functioneren. Misschien stel je te hoge eisen 
aan jezelf. Durf je geen nee te zeggen. Of heb je te maken met 
het overlijden van iemand in je directe omgeving. Dan kan een 
specifieke training of workshop je helpen.

Het studentendecanaat biedt samen met Avans Extra een 
aantal activiteiten aan. Kijk op www.extra.avans.nl voor extra 
informatie over:
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