Leren over Autisme
Onderwijs, training en consultatie
voor hulpverleners

Yulius Autisme deelt haar
deskundigheid graag met andere
hulpverleners, leerkrachten,
begeleiders en geïnteresseerden.
Yulius Autisme heeft hiervoor
een speciaal aanbod cursussen
en trainingen samengesteld.

Mensen met autisme vragen om een specifieke benadering.
De informatieverwerking verloopt bij hen immers anders. Juist
heel gewone dingen gaan meestal niet vanzelf. Contact maken
en communiceren met anderen is vaak lastig. Ieder persoon met
een stoornis in autisme is anders. Hoe kunt u daarop inspelen?
Wat zijn de kenmerken? Hoe denken mensen met autisme?
Welke houding is het beste aan te nemen? Hoe is de omgeving
aan te passen? Vaak is het een hele puzzel om te ontdekken hoe
iemand met autisme denkt. Als u dit eenmaal begrijpt, dan wordt
de omgang gemakkelijker.

Basiscursus Autisme

Voor wie?

De Basiscursus Autisme is ontstaan uit de interne scholing voor

Deze cursus is vooral bedoeld voor mensen die in hun werk te

sociotherapeuten van De Steiger, onderdeel van Yulius Autisme.

maken hebben met mensen met autisme, zoals hulpverleners,

In deze cursus wordt uitleg gegeven over autisme en koppelen

leerkrachten en begeleiders.

we de theorie aan de praktijkervaringen van de trainer en de
deelnemers.

Gevorderdencursus Autisme
Twee maal per jaar geeft Yulius Autisme de Gevorderdencursus

Inhoud:

Autisme. Deze cursus is geschikt voor deelnemers die ook

 Kenmerken en geschiedenis

de Basiscursus Autisme hebben gevolgd.

 Verklaringsmodellen
	Wat hebben mensen met autisme nodig in het dagelijkse leven
en hoe past u daarop de begeleiding aan?

Consultaties
Yulius biedt naast cursussen ook consultaties aan. Afhankelijk van

 IJsbergtheorie

uw vraag maken we gezamenlijk afspraken over welke onder-

 Casusbespreking

steuning De Steiger biedt en voor hoeveel uur. Voorbeelden waarin
wij ondersteuning kunnen bieden zijn: het bijwonen van een

Deze cursus bestaat uit drie of vier dagdelen. Iedere deelnemer

team-vergadering, een klinische les geven over autisme of zelfs

ontvangt een reader bij aanvang. Na afloop ontvangen de

het begeleiden van uw medewerkers in de dagelijkse praktijk.

deelnemers, bij volledige aanwezigheid, een certificaat.

Yulius
Extra modules

Yulius is een grote, mensgerichte ggz-instelling. We beschikken

De Basiscursus Autisme is uit te breiden met de volgende modules:

over ruim 90 locaties in Zuidwest-Nederland waar we cliënten

 Preoccupatie en autisme

en leerlingen met psychische problemen helpen op het gebied

 Autisme in de adolescentie

van wonen, leren en werken. Yulius Autisme is een behandel- en

 Autisme en emoties

expertisecentrum en biedt poliklinische behandeling, deeltijd-

 Visie op behandeling van mensen met autisme

behandeling en klinische behandeling aan kinderen, jongeren

 Autisme en seksualiteit

en volwassenen met autisme en hun omgeving.

 Psycho-educatie

Alle afdelingen van Yulius Autisme waar (jonge) kinderen, jongeren
en jongvolwassenen behandeld worden, zijn TOPGGz erkend.

Afhankelijk van het aantal extra modules wordt de basiscursus

Daarnaast kent Yulius Autisme woonvoorzieningen op twee

uitgebreid met één of twee dagdelen (totaal vier tot zes dagdelen).

verschillende plaatsen in Zuidwest-Nederland.

De trainers
De trainers, die onze cursussen, trainingen en consultaties
verzorgen, staan dagelijks in contact met jongeren met een
autismespectrumstoornis. Daarnaast hebben ze ook ervaring met
andere werkvelden, zoals de jeugdhulpverlening, zorg voor
mensen met een verstandelijke beperking, dagcentra en woonvormen voor volwassenen.

Informatie en aanmelden
Yulius is 24 uur per dag
Yulius

bereikbaar op telefoonnummer

Opleidingen

088 40 50 600.

T 088 40 50 400
opleidingen@yulius.nl
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