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De basiscursus Autisme Begrijpen - Begeleiden

T
Deskundigheidsbevordering voor
woonbegeleiders

biedt de noodzakelijke theoretische kennis en
vaardigheden worden d.m.v. het uitvoeren van opdrachten
gestimuleerd.

Autisme is een complexe handicap die ingrijpt op alle levensterreinen.
Het bieden van begeleiding aan mensen met autisme vraagt een andere
manier van waarnemen, denken en handelen. Specifieke kennis over
autisme is nodig om goede begeleiding te kunnen bieden.

Deskundigheidsbevordering voor woonbegeleiders
Binnen de regionale instellingen voor beschermd en begeleid wonen
verblijven vele cliënten met autisme. Hoewel hulpverleners binnen deze
instellingen meestal op mbo/ hbo niveau geschoold zijn, ontbreekt het
veelal aan voldoende kennis over autisme.
De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten van elk 3 uur. Allereerst
Een woon- werksituatie vormgeven waar mensen met een
autismespectrum- stoornis zich prettig en veilig voelen is geen
gemakkelijke opgave. Dit wordt mede veroorzaakt doordat mensen met
autisme op een andere wijze de wereld waarnemen en andere
behoeften en wensen hebben. Om een op hen toegespitste begeleiding
te kunnen bieden, dient de hulpverlener de stoornis autisme te kunnen

wordt uitleg gegeven over het spectrum van autistische stoornissen, oa.
de stoornis van Asperger, en pervasieve ontwikkelingsstoornissen niet
anderszins omschreven ( PDD-NOS) . In de daaropvolgende
bijeenkomsten wordt erop ingegaan hoe je als begeleider reageert op
de signalen die je hebt waargenomen. Het gaat erom dat reacties en
taalgebruik afgestemd worden op de personen met autisme.

herkennen, plaatsen en begrijpen.
De cursus wordt op aanvraag op locatie gegeven.
Naast kennis van autisme zijn vaardigheden in de omgang en een
aangepaste houding van doorslaggevend belang om een adequaat
leefmilieu voor deze doelgroep te creëren.

Certificaat
Voor de cursussen geldt dat, indien u niet meer dan 1 bijeenkomst
gemist heeft en de bijbehorende opdrachten naar oordeel van de
docenten voldoende heeft gemaakt, u een certificaat als bewijs van
deelname ontvangt.

Informatie en advies
Voor meer informatie, advies of ter beantwoording van uw vragen kunt
u met ons contact opnemen tijdens kantooruren. U kunt vragen naar
Jacqueline Bailly, Anja van Rijswijk, Janna Lont of Adrianne Ligtenberg.
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