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Kwaliteitsregister
Jeugd

..Autisme is een vormend deel van je identiteit, want autisme
bepaalt mede hoe je dingen ziet, voelt en meemaakt....
Want, ik herhaal het nog maar eens: autisten zijn ook gewoon
mensen - met verschillende opvattingen en levensvisies, en met
verschillende sterktes en zwaktes (Toeps, 2019).

Omschrijving

In het werken met leerlingen, studenten of cliënten met autisme word
je als professional dagelijks uitgedaagd om af te stemmen, te ontdekken
en te leren. Je hebt regelmatig te maken met complexe en soms onvoor
spelbare situaties. Ook kom je collega's tegen van diverse disciplines
waarbij een ieder handelt vanuit zijn eigen positie en rolneming.
Hoe beweeg jij je als professional in dit speelveld? Welke dilemma's,
uitdagingen en successen (DUS) kom je tegen en ervaar je? Op welke
manier vind je balans tussen de onderwijsbehoeften van de leerling/
student met autisme en jouw eigen professionele positie?

Voor wie?

De cursus is geschikt voor iedereen die werkt met leerlingen en
studenten in het vo, (v)mbo, hbo of aanverwante educatieve of
begeleidende setting.
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bij hun studie en/of ontwikkeling

Type

) Cursus, hbo-niveau

Inhoud

In deze cursus bewegen we rond de verschillende taken, rollen en
verantwoordelijkheden waarbinnen jij actief bent. De verbinding
tussen praktijk en persoon staat centraal waarbij we onder andere
theorie over autisme, gespreksvoering en zelfregulatie aan de orde
laten komen. We reiken kijkkaders aan die jij in jouw eigen praktijk
kunt gaan onderzoeken en uitproberen.
Ook brengen we het verhaal van jou als professional in relatie tot de
student/ jongere met autisme in beeld. Welke dilemma's kom je daar
in tegen, en hoe kun je die omvormen tot momenten met
mogelijkheden? Je werkt in je eigen praktijk aan een casus en brengt
je ideeën en bevindingen ook mee naar de bijeenkomsten.
Het werken met beelden en beeldcoaching behoort tot de mogelijk
heden.

Lesdagen

Wisselend

Locatie

) Eindhoven

Kosten

Inhouden

• Autisme waar staan we nu? Preventie, begeleiding en herstelgericht
coachen
• Prikkels in de praktijk, theorie en praktijkvoorbeelden
• Zelfregulatie en zelfmanagement als peilers voor welzijn en
welbevinden van de jongere met autisme
• Gespreksvoering oa. Socratische gesprek, Oplossingsgerichte
gespreksvoering (ochtend). Het verhaal van: mensen met autisme
vertellen, praktijkverhalen en concrete middelen (middag)
• Autismeweek event (avond Eindhoven)
• facultatief meedoen studiedag Utrecht
• Collegiale consultatie en casuïstiek: Ijsbergen en cirkelen rond een
casus
• Jouw verhaal van jouw praktijk: delen van de opdracht: platform leren

{ 1050,-

Startdatum

) In overleg

Studiebelasting

55 SBU

Docenten

Jan Schrurs & Ilonka van der Sommen, gastsprekers
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