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cliënten en ouders wegwijs gemaakt worden op het

T
“En nu ………Studeren”

gebied van mogelijke hulp/ondersteuning.

Cursus voor jongeren met een autismespectrum stoornis die willen
gaan studeren

Voor wie?
Voor veel jongeren met een autisme spectrum stoornis, die in het
eindexamenjaar van het voortgezet onderwijs zitten, is het lastig om
een passende studiekeuze te maken. Daarnaast is het vaak onduidelijk
welke gevolgen de overgang naar het HBO en/of de universiteit zal
hebben. Daarom bieden wij voor deze jongeren de cursus ‘En nu…….
studeren’ aan.

Er zijn vijf bijeenkomsten van 2 uur
Inhoud en doel van de cursus
- 4 bijeenkomsten voor de jongeren voor de zomervakantie in de
In deze cursus komen allerlei onderwerpen aan bod die te maken
hebben met de keuze van een studie en de overgang naar het
studeren. Er zal aandacht zijn voor het verkrijgen van inzicht in

periode van februari tot juni.
- 1 bijeenkomst voor de jongeren na de zomervakantie in het najaar.
- 1 bijeenkomst voor de ouders in mei

geschiktheid voor bepaalde studies en beroepen en om daar een keuze
op te kunnen baseren.

Informatie en/of aanmelden
Daarnaast wordt informatie gegeven over vereisten van opleidingen
aan het HBO en/of de universiteit, zoals zelfstandig werken,

Voor meer informatie en/of aanmelden voor de cursus kunt u contact

samenwerken, presentaties geven, onderzoeken opstellen en uitvoeren.

opnemen met:

Er wordt besproken of en aan wie je vertelt over je autisme en wat je

•

Sarr en vragen naar Anja van Rijswijk en/of Ester van der Sluis

kan verwachten van een decaan/mentor. Ook wordt ingegaan op zaken

•

telefoonnummer 088 3581616

die mogelijk gaan veranderen in wonen en reizen. Tenslotte zullen

Voor het volgen van de cursus moet je aangemeld en ingeschreven zijn
bij de Sarr.
Voor aanmelding bij de Sarr hebben we de volgende stukken nodig:
•

een volledig ingevuld aanmeldingsformulier ( zie www.sarr.nl)

•

verwijsbrief van een arts

•

rapportage betreffende diagnostiek

Stuur deze aanmelding naar:

Lucertis Sarr Expertisecentrum Autisme
T.a.v. A. van Rijswijk en E. van der Sluis
Antwoordnummer 80174
3080 VB Rotterdam

Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek.
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