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.
Meer info: ann@autismevlaanderen.be of Autismetelefoon 078 152 252
• 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 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.

Expertisecentrum autisme
Geestbosstraat 20
3210 Lubbeek
Tel 016/22.98.45 of 0477/347.148
katrien.sniekers@gmail.com
http://perswww.kuleuven.be/~u0043989/oudercursusautisme/
Ouders van lagere schoolkinderen met autisme en een (rand)normale begaafdheid kunnen
zich inschrijven voor de Oudercursus Autisme. In totaal zijn er 8 bijeenkomsten om de vele
vragen te beantwoorden die ouders kunnen hebben nadat de diagnose bij hun kind werd
gesteld. De sessies starten telkens als er minimum 8 kandidaten zijn.
De oudercursus gaat door in:
Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg ‐ Expertisecentrum Autisme
Herestraat 49
3000 Leuven

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 jaarlijks
congres. Het aanbod richt zich zowel naar mensen met autisme en hun familieleden, als naar
diensverleners 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

LSA is een thuisbegeleidingsdienst voor kinderen, jongeren en volwassen met autisme en
hun gezin. Ouders en andere geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor een cursus
basisvorming autisme. Hierin wordt een algemene uitleg gegeven rond autisme (wat is
autisme, oorzaken van autisme, theorieën rond autisme, zintuiglijke ervaringen) en wordt
besproken hoe we kunnen kijken naar het gedrag van kinderen met autisme. Alle informatie
kan je vinden op hun website.

Autisme Limburg vzw
Beekstraat 8
3630 Maasmechelen
Tel 0474 61 50 37
info@autismelimburg.be
www.autismelimburg.be
De oudervereniging is een vereniging van ouders die samen, op vrijwillige basis, een brug
willen bouwen tussen alle gezinnen in Limburg of daarbuiten met kinderen en jongeren met
autisme. Een greep uit hun aanbod:
• Babbelavonden voor ervaringuitwisselingen met lotgenoten
• Vorming
• Een 2‐maandelijks tijdschrift ‘Auti‐maatje’
• Vakantieopvang
• ‘Spetters’, vrijetijdsbesteding voor jongeren 14 jaar en ouder met autisme

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.

Auctores vzw
Relindesstraat 1
3800 Sint‐Truiden
autisme@auctores.be
www.auctores.be
Auctores staat voor een kern van professionelen uit de medische, paramedische, en hoger
onderwijs wereld, die hun kennis en ervaring willen ten dienste stellen. Zowel
beroepskrachten, personen met autisme als hun netwerk kunnen voor vormingssessies
online inschrijven.

Rent‐an‐autist
info@rent‐an‐autist.be
www.rent‐an‐autist.be
Rent‐an‐autist is een groep normaalbegaafde personen met een autismespectrumstoornis,
verspreid over heel Vlaanderen. Mensen met autisme stellen zich beschikbaar voor
geïnteresseerden, voor een losse babbel, een serieus gesprek of persoonlijke getuigenissen
over autisme.
Iedereen die behoefte heeft om via een persoonlijk gesprek autisme beter te begrijpen
behoort tot hun doelgroep. Je kan een aanvraag tot hen richten via een formulier op hun
website.

Steunpunt Expertise Netwerken vzw ‐ SEN vzw
Sint—Elisabethstraat 38a
2060 Antwerpen
Tel 03 270 16 32
info@senvzw.be
www.senvzw.be
SEN wil de deskundigheid van beroepskrachten en diensten bevorderen op het vlak van
diagnose, behandeling en ondersteuning en dit voor verschillende doelgroepen waaronder
mensen met autisme.

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.

P.L.A.N. vzw
info@planvzw.be
www.planvzw.be
P.L.A.N. vzw biedt naast de Persoonlijke Toekomstplanning ook vorming aan. Het aanbod is
zowel gericht naar de ouders, familie en vrienden van de persoon met een beperking als
naar beroepskrachten.

Gezin & handicap vzw
Arthur Goemaerelei 66
2018 Antwerpen
Tel 03 216 29 90
gezinenhandicap@kvg.be
www.gezinenhandicap.be
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.

KVG – Kenniscentrum
Arthur Goemaerelei 66
2018 Antwerpen
Tel 03 216 29 90
Fax 03 248 14 42
kenniscentrum@kvg.be
www.kvg.be
De vormingsinitiatieven en opleidingen richten zich tot een ruime groep van ondersteuners
uit verschillende sectoren die met mensen meteen handicap en hun gezin werken. Ook
beroepskrachten die vaak weinig kansen tot vorming krijgen behoren tot hun doelgroep:
busbegeleiders, logistiek medewerkers, verzorgenden …

Handicum
Het K‐Binet,
Koning Boudewijnstraat 51
9000 Gent
Tel. 09 261 57 50
fax 09 261 57 53
info@handicum.be
www.handicum.be
Handicum organiseert cursussen voor mensen met een verstandelijke beperking,
beroepskrachten, ouders, familie en vrijwilligers. Daarnaast hebben ze ook een aanbod voor
sociaal‐ economiebedrijven. Jaarlijks organiseert Handicum – in samenwerking met andere
organisaties en deskundigen – een studiedag.

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.

