ImPACT
Trainen van sociaalcommunicatieve
vaardigheden bij kinderen met een
autismespectrumstoornis

WAT?
ImPACT is een wetenschappelijk onderbouwde
oudertraining voor gezinnen met jonge kinderen
met ASS.
ImPACT staat voor ‘Improving Parents As
Communication Teachers’ ofwel ‘ouders
versterken als lesgevers in communicatie.
Dit programma gfaat uit van het idee dat ouders
de beste leerkrachten zijn voor hun kinderen.

“Uit onderzoek blijkt dat
kinderen die 1 uur oudertraining per week krijgen,
evenveel vooruitgang maken als kinderen die 5 uur
per week bij een therapeut
gaan.
Ouder training rendeert
dus!”

Deze oudertraining helpt ouder bij het
stimuleren van de sociale betrokkenheid, de
taal , de sociale imitatie en het spel van hun kind
met ASS. Kinderen met ASS leren immers niet op
dezelfde manier als typisch ontwikkelende
kinderen. Daarom moeten ouders vaak op een
andere manier met hun kind met ASS omgaan
opdat het kind voluit zou kunnen ontwikkelen.

VOOR WIE?
Ouders van kinderen met een (vermoeden van
een) autismespectrumstoornis, met een leeftijd
van 1,5 tot 6 jaar.
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HOE?
De totale training duurt 3 maanden, waarbij groepssessies en individuele
sessies elkaar wekelijks afwisselen.
WAT?

DUUR?
WAAR?

WIE?

6 groepssessies
Ouders leren doelen bepalen voor hun
kind en krijgen uitleg over instructietechnieken waarmee ze die doelen
kunnen bereiken. De sessies zijn een
combinatie van prestaties, beeldfragmenten en besprekingen.
Telkens 2 uur
Gebouw Wegwijs
Donkweg 49
3520 Zonhoven
Eén of beide ouders, eventueel grootouders, zonder kinderen

6 individuele sessies
Inoefenen van de theorie aan de hand van
spel met het kind, met feedback van de begeleidster.

1 uur (in de week dat er geen groepssessie is,
moment in overleg met de begeleidster)
Aan huis

Eén of beide ouders, eventueel grootouders,
met kinderen

KOSTEN?
De prijs voor 1 persoon bedraagt 120 euro. Inbegrepen zijn:
 6 groepssessies en 6 individuele sessies
 Het boek “Trainen van sociaal-communicatieve vaardigheden bij
kinderen met een autismespectrumstoornis. Handeling voor ouders”.
 Uitprint van de powerpoint
 Een drankje tijdens de groepssessies
Indien een tweede persoon uit het gezin wenst deel te nemen, kost dit 60
euro.

WANNEER?
Voor concrete data neem je best een kijkje op www.stijn.be.
Kies hier bovenaan voor onze dienst LSA, onder de rubriek nieuws
(links terug te vinden) vind je de nieuwe data van onze cursus.
Voor verdere vragen of interesse, kan je steeds contact opnemen
met onze dienst op het nummer 011/55 99 60 of mailen naar
LSA@wegwijs.stijn.be.

INTERESSE?
Mail de onderstaande gegevens ter inschrijving door naar onderstaand
emailadres.
Inschrijven:
Naam van de deelnemende ouders/grootouders?:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Naam kind: …………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum kind: …………………………………………………………………………….
Periode van de cursus: …………………………………………………………………………..
Adres:

..……………………………………………………………………………………………..
..……………………………………………………………………………………………..
..……………………………………………………………………………………………..

Telefoon: ..……………………………………………………………………………………………..
E-mail: ..………………………………………………………………………………………………….

Limburgse Stichting Autisme
t.a.v. ImPACT
Donkweg 49
3520 Zonhoven
LSA@wegwijs.stijn.be
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