Autisme
Autisme is een aangeboren en levenslange stoornis in de ontwikkeling van de sociale communicatieve vaardigheden en de verbeelding. Er zijn kwalitatieve tekortkomingen op die kerndomeinen:
• Sociale ontwikkeling: begrijpen van en zich aanpassen aan anderen
• Communicatieve ontwikkeling: problemen met
uitdrukken van behoeften, praten om te praten
• Verbeelding: spelen, zelf iets bedenken, zichzelf
zien in de toekomst, inlevingsvermogen
• Repetitieve en stereotype interesses en activiteiten

Thuisbegeleiding
Thuisbegeleiding biedt opvoedingsondersteuning aan gezinnen waar een kind is met een
diagnose gekaderd binnen het Autisme Spectrum
Stoornis (ASS).
Ieder persoon met een diagnose ASS kan op onze
expertise beroep doen. Het kan hier gaan over gezinnen met jonge kinderen, pubers, jongvolwassenen alsook volwassen personen die alleen wonen of getrouwd zijn.
De begeleiding is op vrijwillige basis en vindt
plaats in de thuissituatie. Op vraag van de ouders
nemen wij ook deel aan externe overlegmomenten met het betrokken netwerk.

Limburgse Stichting Autisme
Donkweg 49 - 3520 Zonhoven
Tel. 011/55 99 60
lsa@wegwijs.stijn.be
www.stijn.be

Vormingen
Aanbod vormingen over autisme en
autisme-gerelateerde thema’s.

Basisvorming autisme
Voor onderwijzend personeel
Binnen de basisvorming autisme willen wij
leerkrachten en andere medewerkers binnen
het onderwijs laten kennismaken met de basisbegrippen van autisme en dit verduidelijken op
een interactieve manier.
Wij willen deelnemers zonder voorkennis van
autisme meer bagage geven over hoe ze hun
klas/school auti-vriendelijk kunnen maken. De
inhoud van deze dag is zo opgevat dat er in de
voormiddag vooral theoretische uitleg wordt
gegeven aan de hand van filmfragmenten, inleefoefeningen en vele voorbeelden. In de namiddag ligt de nadruk op praktijkvoorbeelden
en uitwisseling met andere deelnemers door
middel van oefeningen en casusbesprekingen.
Onderwijzend personeel dat op zoek is naar
specifieke vormingen kan terecht bij onze themavoormiddagen:
• Autisme en prikkelgevoeligheid
• Een auti-vriendelijke speelplaats

Voor externe diensten
Wanneer meerdere personeelsleden binnen
een school of andere dienst een basisvorming
omtrent autisme wensen, kunnen wij deze ook
op de school, werkvloer of dienst aanbieden.

Data, prijzen en uren: op aanvraag

Vormingen op maat
Intervisie, casusbesprekingen
of outreach

Scholen of voorzieningen die specifiek willen
werken rond een bepaalde casus of een thema,
waarmee ze binnen hun werkveld vastlopen,
kunnen ook beroep doen op onze know-how.
Op vraag van jullie school of voorziening komen wij ter plaatse en gaan we in op jullie
vraag aan de hand van een powerpoint, praktische inleefoefeningen en eventuele filmfragmenten gekoppeld aan een theoretische basiskennis over autisme.

Lezingen
Wanneer u een lezing wenst te organiseren
voor derden betreffende autisme of autisme
gerelateerde thema's, kan u eveneens een
beroep doen op onze expertise. Samen met
u (dienst of gemeente) bekijken we uw vraag
en hoe we hierop kunnen ingaan.
Mogelijke thema's zijn: basisuitleg autisme,
autisme en vrije tijd, autisme en eetproblemen, autisme en gamen, kennismaking en
uitleg rond thuisbegeleiding,...

Data, prijzen en uren: op aanvraag

Voor wie?
Deze vormingen op maat kunnen we aanbieden aan alle scholen (gewoon of buitengewoon, kleuter tot hoger onderwijs) binnen
Limburg. Ook voorzieningen voor personen
met een handicap en diensten binnen de geestelijke gezondheidszorg of de bijzondere jeugdzorg kunnen beroep doen op onze
kennis.

Data, prijzen en uren: op aanvraag

Interesse?
Indien u interesse heeft voor één van de
vermelde vormingen, dan kan u vrijblijvend
contact opnemen met ons secretariaat via
LSA@wegwijs.stijn.be of op 011/55 99 60.
De prijs wordt bepaald in functie van het
thema of aantal deelnemers, voorbereidingstijd... We voorzien één collega per
20 deelnemers

