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Inhoud
Oudertraining

Binnen de oudertraining ligt de nadruk op het
verkrijgen van handvatten voor de omgang met kinderen met autisme
en het leren van andere ouders. De volgende onderwerpen komen aan

Toelichting

bod: structuur bieden, regels stellen, communiceren, belonen, negeren,
straffen en beloningssystemen hanteren. Het boek ‘Sociaal Onhandig’

De oudertraining is een vervolgaanbod na de Oudercursus. In de

(van der Veen-Mulders e.a., 2003) wordt gebruikt als basis voor de

Oudercursus heeft u informatie gekregen over wat autisme inhoudt en

training. Per bijeenkomst wordt er een huiswerkopdracht gegeven, die

heeft u daarmee geleerd welke aanpassingen voor uw kind met een

de daaropvolgende bijeenkomst uitvoerig besproken wordt.

autisme spectrumstoornis nodig zijn.

In de Oudertraining leert u om in uw pedagogisch handelen nog meer
af te stemmen op uw kind.

Voor wie?
De Oudertraining is gericht op ouders van een kind met een autisme
spectrumstoornis in de basisschoolleeftijd met een IQ van 85 of
hoger.

Praktisch

Doelen
-

-

-

De Oudertraining wordt gegeven bij de Sarr, Expertisecentrum

Het verkrijgen van handvatten voor de omgang met het

Autisme in Rotterdam (Twentestraat 52). Er zijn 10 bijeenkomsten

kind met een autisme spectrumstoornis

van 1,5- 2 uur, die tweewekelijks plaatsvinden. Voor de training dient

Het aanleren van een anticiperende houding en het mogelijk

het boek ‘Sociaal onhandig’ van L. van der Veen-Mulders e.a. (ISBN

maken dat ouders zich kunnen aanpassen aan het hebben van

90 232 3495 2) aangeschaft te worden. Aan de training kunnen max.

een kind met een autisme spectrumstoornis

6 ouderparen meedoen.

Leren van ervaringen van andere ouders

Bij alle groepen wordt verwacht dat u iedere keer aanwezig bent.
Wanneer u een keer niet mocht kunnen, vragen we u om contact op

te nemen met één van de hulpverleners. In de schoolvakanties zijn
er geen groepsbijeenkomsten.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de Oudertraining wanneer er een diagnose
autismespectrumstoornis officieel bij uw kind is vastgesteld.

We vragen u om bij aanmelding gebruik te maken van het
aanmeldingsformulier. Een aanmeldingsformulier kunt u downloaden op
de website van de Sarr (www.sarr.nl) onder het kopje ‘aanmelden’.
Indien u geen internet tot uw beschikking hebt, kunt u via het
onderstaande telefoonnummer contact opnemen met het secretariaat.

Alleen volledig ingevulde aanmeldingsformulieren kunnen in behandeling
genomen worden. Tevens hebben we een verwijsbrief van de huisarts
nodig en een verslag waarin de diagnose beschreven staat.

Wanneer de aanmelding volledig is, geschiedt de plaatsing op volgorde
van binnenkomst. Mochten er teveel aanmeldingen zijn, dan hanteren
we een wachtlijst en zullen we zo spoedig mogelijk een nieuwe groep

Sarr is onderdeel van Lucertis

starten.

Informatie
Indien gewenst geven we u graag meer informatie. U kunt de
bureaudienst Sarr jeugd op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur
bereiken op telefoonnummer 088-3581616.
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