Vormingsdiensten
Autisme
Vlaamse Vereniging Autisme - VVA
Groot Begijnhof 85
9040 Gent
Autismetelefoon 078 152 252
vva@autismevlaanderen.be
www.autismevlaanderen.be
VVA-activiteiten zijn er voor, door en gericht op persoonlijk betrokkenen, bv. ouders,
familieleden, vrienden, … . Een greep uit hun vormingsaanbod:
 Basiscursus: Omgaan met autisme
Je zoon, dochter, partner … kreeg (recent) de diagnose autisme en je hebt talloze
vragen over hoe het nu verder moet. Op de basiscursus kan je overleggen met
bondgenoten, ervaringen uitwisselen en oplossingen vinden voor de vragen.
 Basiscursus: Autisme verhelderd
Je hebt een vermoeden of een diagnose autisme? Je wil meer inzicht krijgen in het
denken en doen van mensen met en zonder autisme? Je wil je eigen autisme
verduidelijken voor jezelf en voor je omgeving? Je wil met bondgenoten overleggen
en ervaringen uitwisselen? Dan is de basiscursus voor volwassenen met autisme iets
voor jou.
 Informatie, uitwisseling van ervaringen en ontspanning
Ouders organiseren regionaal allerlei activiteiten voor andere ouders. Het aanbod is
heel divers: ondersteunende communicatie, vrije tijd, eetproblemen, werk,
gedragsproblemen, een broer of zus met autisme, gevolgen voor het gezinsleven,
zintuiglijke waarneming, partners in autisme, … ontdek alle thema’s en data op de
website.
 Inleefmoment Autisme
Op een inleefmoment word je ondergedompeld in de zintuiglijke wereld van mensen
met autisme. Door de belevingen en reflecties van zowel de ervaringsdeskundigen
(mensen met autisme), de begeleider als van het publiek kom je meer te weten over
hoe mensen met autisme de wereld ervaren en welke invloed dat heeft op hun
functioneren.
 Infohuis autisme: Gent, Antwerpen en Hasselt
In het Infohuis autisme kan je als ouder of persoonlijk betrokkene vrijblijvend
langslopen voor een babbel met een ouder, partner of persoon met autisme.
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Autisme Centraal
Groot Begijnhof 85
9040 Gent
Tel 09 238 18 18
Fax 09 229 37 03
info@autismecentraal.com
www.autismecentraal.com
Autisme Centraal organiseert opleidingen, studiedagen, lezingen, workshops en een
jaarlijkse studiedag. Het aanbod richt zich zowel naar mensen met autisme en hun
familieleden, als naar dienstverleners en een ruimer publiek. Het opleidingsaanbod is zeer
uitgebreid. Op de website kan je met een eenvoudig systeem de voor jou meest geschikte
opleidingen terugvinden.

Limburgse Stichting Autisme - LSA
Donkweg 49
3520 Zonhoven
Tel 011 55 99 60
Fax 011 55 99 69
www.stijn.be/index.php?LOC=LSA

Autisme Limburg vzw
Beekstraat 8
3630 Maasmechelen
Tel 0474 61 50 37
info@autismelimburg.be
www.autismelimburg.be
VZW Autisme Limburg is een vrijwilligersorganisatie en stelt zich tot doel zowel het
stimuleren als het zelf realiseren van allerlei voorzieningen betreffende de hulp aan
kinderen, jeugdigen en volwassenen met autisme en aanverwante ontwikkelingsstoornissen,
alsook aan hun gezin. Een greep uit hun aanbod:
 Babbelavonden voor ervaringuitwisselingen met lotgenoten
 Vorming
 ‘Spetters’, vrijetijdsbesteding voor jongeren 14 jaar en ouder met autisme
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Kenniscentrum ASS – KIDS
Borggravevijversstraat 9
3500 Hasselt
Tel 011 22 25 93
Fax 011 24 20 14
kids@kids.be
www.kids.be
Het Kenniscentrum ASS geeft advies met betrekking tot begeleiden en opvoeden van
normaal begaafde kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis. Meer lezen:
www.kids.be/kec/ass/vorming.html

Handicap
Sig vzw
Kerkham 1 bus 2
9070 Destelbergen
Tel 09 238 31 25
Fax 09 238 31 40
info@sig-net.be
www.sig-net.be
Sig informeert en sensibiliseert het brede publiek met vorming, publicaties en documentatie
over functioneringsproblemen en hoe hiermee om te gaan. Het vormingsaanbod is zowel
gericht naar beroepskrachten als het brede publiek. Op de website krijg je per doelgroep de
lijst met het vormingsaanbod.

Gezin & handicap vzw
Arthur Goemaerelei 66
2018 Antwerpen
Tel 03 216 29 90
gezinenhandicap@kvg.be
www.gezinenhandicap.be
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Gezin en Handicap vzw organiseert informatie- en vormingsmomenten over het ruime
thema handicap en inclusie in heel Vlaanderen. Deze infoavonden zijn in de eerste plaats
bedoeld voor ouders van een kind met een handicap. Tijdens de infomomenten krijg je
gerichte informatie, kun je ervaringen uitwisselen en komen jouw vragen aan bod. In het
aanbod zit ook een specifiek aanbod voor ouders van een kind met autisme.

Multiplus
info@multiplus.be
www.multiplus.be
Multiplus is een expertisecentrum voor personen met ernstige meervoudige beperkingen.
Multiplus organiseert vormingen op vraag van beroepskrachten of op eigen initiatief.

Cursussen voor personen met een handicap:
Bijleren op een plezante manier
Platform K

www.platform-k.be

Konekt

http://konekt.be

Kei-Jong

www.kei-jong.be

De Kei

www.dekei.be

Pasform

www.pasform.be

Gehandicapten en solidariteit

www.gehandicaptenensolidariteit.be
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