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E-learning Psycho-educatie
autismespectrumstoornissen

Doelen
• Verheldering en uitleg geven over ASS
• Inzicht geven in eigen mogelijkheden en eventuele problemen,
voorvloeiend uit ASS

Toelichting
Je hebt gehoord dat je autisme hebt, maar wat is dit nu precies? Hoe

• Aanreiken van handvaten om met problemen om te gaan
• De mogelijkheid wordt geboden om ervaringen uit te wisselen met

andere mensen met Ass

komt het dat jij anders bent dan anderen? Zijn er meer mensen zoals
jij die dezelfde problemen hebben? Mensen met een
autismespectrumstoornis (ASS) kunnen bovenstaande en nog
vele,andere vragen hebben rondom autisme. De psycho-educatie
module is ontwikkeld om antwoord te geven op dergelijke vragen.
Daarnaast biedt de module de mogelijkheid inzicht te ontwikkelen in
eigen kenmerken en beperkingen. Er worden handvaten aangeboden
om met moeilijke situaties om te gaan. Door het contact met de
deelnemers aan de psycho-educatie module wordt het inzicht in de
diverse aspecten van de Ass bevorderd en is er de mogelijkheid om
ervaringen uit te wisselen.

Voor wie?

Hoe werkt het?

De E-learning psycho-educatie autismespectrumstoornissen is bedoeld

Deze cursus bieden wij aan via E-learning. Dit houdt in dat je de

voor mensen van 18 jaar en ouder, met een diagnose binnen het

modules van de cursus volgt via een internetomgeving waarop je inlogt

autismespectrum. De term autismespectrumstoornissen (ASS) die we in

op een computer. Er zijn 5 modules, waarin informatie, opdrachten en

deze cursus gebruiken omvat andere veel gebruikte namen voor

videofragmenten staan. Het is de bedoeling dat je zelf achter jouw

autisme en aanverwante stoornissen, zoals “autistische stoornis”,

eigen computer de informatie uit de modules leest, de opdrachten

“stoornis van Asperger”, “Asperger Syndroom”, “hoogfunctionerend

maakt en de videofragmenten bekijkt. De modules die je op de

autisme” en “PDDNOS”.

computer volgt, worden afgewisseld met 4 groepsbijeenkomsten op het

Sarr. In deze bijeenkomsten bespreek je wat je in de modules hebt
gelezen en voorbereid na met de andere deelnemers uit de groep.

Praktisch
Om deze cursus te kunnen volgen heb je een computer met internet nodig.

Organisatie
- 5 theoriemodules, welke worden afgewisseld met 4
groepsbijeenkomsten op het Sarr. De cursus duurt in totaal 9 weken.
Bij aanvang van een nieuwe groep zal vooraf bepaald worden op
welke dag en welk tijdstip de groepsbijeenkomsten op het Sarr zullen
plaatsvinden.
- De cursus wordt gegeven door 2 trainers
- Locatie: Twentestraat 52 te Rotterdam.

Informatie
Bij het Sarr geven we u graag meer informatie. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Mw. G. Lelieveld of Mw. E. van der Sluis

Sarr is onderdeel van Lucertis

op telefoonnummer 088-3581616.

Een aanmeldformulier, om aan te melden voor behandeling bij het Sarr,
kunt u downloaden op de website van het Sarr (www.sarr.nl) onder het
kopje ‘aanmelden’.
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