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medecursisten werkt u online samen aan opdrachten

T
Deskundigheidsbevordering

en u deelt ervaringen met elkaar. Door deze en nog
veel meer mogelijkheden van het live online klaslokaal wordt interactie
gestimuleerd.

De missie van de SARR is: het signaleren van hiaten in het netwerk
van hulpverlening voor mensen met autisme en het vervullen van een
stimulerende rol om deze hiaten op te vullen. Concreet betekent dit
o.a. het verzorgen van cursussen aan begeleiders, leerkrachten,
jobcoaches e.a. die ondersteuning bieden aan kinderen, jongeren en
volwassenen met autisme.

Deskundigheidsbevordering voor leerkrachten en
docenten
De Sarr heeft twee cursussen ontwikkeld, die al jaren met plezier
bezocht worden. De basiscursus Autisme & Onderwijs en de

Deskundigheidsbevordering voor woonbegeleiders

verdiepingscursus Autisme & Onderwijs. Deze cursussen worden bij de

Binnen de Regionale instellingen voor Beschermd, Begeleid Wonen

Sarr en tevens op aanvraag op locatie gegeven. Heeft u daarnaast een

verblijven veel cliënten met autisme. Hoewel hulpverleners binnen deze

specifieke vraag naar voorlichting, een themabijeenkomst of een

instellingen meestal op mbo/ hbo niveau geschoold zijn, ontbreekt het

cursus, dan worden deze op maat voor u gemaakt.

veelal aan voldoende kennis over autisme.

Daarnaast is er een On line cursus voor leerkrachten. Net als in een

Een woon- werksituatie vormgeven waar mensen met een autisme

traditioneel klaslokaal, heeft u in een live online klaslokaal een docent

spectrum stoornis zich prettig en veilig voelen is geen gemakkelijke

en medecursisten die u via uw computer kunt horen en zien. Een live

opgave. Dit wordt mede veroorzaakt doordat mensen met autisme op

online klaslokaal biedt het grote voordeel dat u de cursus op iedere

een andere wijze de wereld waarnemen en andere behoeften en

locatie kunt volgen. Comfortabel vanuit huis, onderweg of op uw werk.

wensen hebben. Om een op hen toegespitste begeleiding te kunnen

U kunt de lessen ook opnemen, en nog eens terugkijken. Met uw

bieden, dient de hulpverlener de stoornis autisme te kunnen

herkennen, plaatsen en begrijpen. Hij dient te weten wat de juiste wijze
van begeleiden is.

Naast kennis van autisme zijn dus vaardigheden in de omgang en een
aangepaste houding van doorslaggevend belang om een adequaat
leefmilieu voor deze doelgroep te creëren. De basiscursus Autisme
Begrijpen - Begeleiden biedt de noodzakelijke kennis en vaardigheden.
De cursus kenmerkt zich door kennisverwerving en leren door doen.

Informatie en advies
Indien u geïnteresseerd bent in ons aanbod of nog vragen heeft, kunt u
mailen naar info@sarr.nl of telefonisch contact opnemen via het
secretariaat van de Sarr te bereiken op telefoonnummer Tel.: 088 3581616 . U kunt vragen naar Jacqueline Bailly, Anja van Rijswijk of
Cindy Koek
Sarr is onderdeel van Lucertis
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