Post-hbo opleiding
autismespecialist

me nse nkennis

“ De docente is duidelijk, enthousiast
en motiverend. Ik heb inzicht gekregen
in wat ik in mijn rol als hulpverlener
kan doen en waar ik rekening mee
moet houden.”

Autismespecialist
Mensen met autisme hebben heel specifieke behoeften op het gebied
van begeleiding en behandeling. Voor de professionals die met hen
werken is dat vaak een hele uitdaging, omdat hun algemene kennis
en vaardigheden daar niet voldoende op aansluiten. Met specifieke
deskundigheid op het terrein van autisme kunnen zij veel meer
betekenen voor hun cliënten en voor hun collega’s.
In deze opleiding doet u niet alleen actuele, diepgaande kennis op over autismespectrumstoornissen, maar krijgt u door docenten met jarenlange praktijkervaring
én door ervaringsdeskundigen ook de handvatten aangereikt om uw cliënten echt
iets te kunnen bieden. Met de methodieken oefent u tijdens de opleiding direct
in uw eigen werk, onder supervisie van uw praktijkbegeleider, en leert u ook uw
team hierin mee te nemen. U kunt ervoor kiezen om de hele opleiding tot autismespecialist te volgen. Daarnaast is het mogelijk om de verschillende onderdelen van
de opleiding afzonderlijk te volgen. U sluit de verschillende onderdelen af met een
certificaat.

Doelgroep
U hebt een hbo-diploma van een sociaal-pedagogische-, verpleegkundige- of
onderwijsopleiding en minimaal twee jaar relevante praktijkervaring op hbo-niveau,
bijvoorbeeld als woonbegeleider, persoonlijk begeleider, sociaal-psychiatrisch
verpleegkundige, leerkracht, psycholoog of orthopedagoog. U werkt in uw huidige
functie met kinderen, jongeren of volwassenen met autisme die u behandelt, begeleidt, traint of schoolt.

Doel
In deze post-hbo opleiding tot autismespecialist verwerft u de volgende compe
tenties:
• mensen met autisme begeleiden en behandelen;
• onderwijs of training geven aan mensen met autisme en/of hun directe netwerk;
• praktijkgericht onderzoek uitvoeren op het gebied van behandeling of begeleiding
van mensen met autisme.

Programma

Tijdsinvestering

Deel A: Opleiding autismedeskundige

• Opleiding autismedeskundige 21 lesdagen (verdeeld over ruim een jaar) in
Utrecht. Totale studiebelasting (inclusief lesdagen, voorbereiding, opdrachten,
supervisie en eindopdracht): 840 uur.
• Specialisatie-opleiding comorbiditeit naast autisme: 12 lesdagen (verdeeld over
8 maanden) in Utrecht. Totale studiebelasting: 501 uur.
• Praktijkonderzoek autisme: 8 lesdagen (verdeeld over 7 maanden) in Utrecht.
Totale studiebelasting: 336 uur.

Omvang: 21 lesdagen
• Autismespectrumstoornissen
• Communiceren met mensen met autisme
• Aanbrengen van structuur
• Seksualiteit
• Rigiditeit en preoccupaties in het denken en doen
• Comorbiditeit en complex probleemgedrag
• De ontwikkeling van het kind met autisme
• Begeleiden van volwassenen met autisme
• Basisattitude: aanpassen van de eigen houding
• Opzetten en uitvoeren van trainingen
• Omgaan met interacties in een groep of systeem
• Vervullen van de spilfunctie in het team en in het cliëntsysteem

Deel B: Specialisatie-opleiding comorbiditeit naast autisme
Omvang: 12 lesdagen
• Comorbiditeit en complex probleemgedrag
• Analyse en handelingsgerichte diagnostiek
• Basishouding en teamfunctioneren
• Behandeling en begeleiding
U maakt zelf een keuze waar u het accent
op wilt leggen: jeugd en gezin, volwassenen,
ouderen en verstandelijke beperking en
autisme. Voor de praktijkopdrachten kiest u
een casus die bij deze keuze past en leest de
bijbehorende verplichte literatuur naast de
algemeen verplichte literatuur.

Deel C: Praktijkonderzoek autisme
Omvang: 8 lesdagen
• Ontwerp van een onderzoek
• Dataverzameling en analyse
• Evaluatie

Toetsing
U wordt beoordeeld op basis van de praktijkopdrachten die u maakt, de rapportages van uw praktijkbegeleider, uw eindpresentatie en thesis. U krijgt na afloop een
certificaat als u 100% aanwezig bent geweest en de resultaten van de opdrachten
voldoende zijn.

Hoofdopleider
Mw. drs. C.H. Schuurman
Caroline Schuurman is gezondheidszorgpsycholoog, cognitief gedragstherapeut
VGCt en senior schema-therapeut. Zij is werkzaam bij de polikliniek Amsterdam
van het Dr. Leo Kannerhuis, in haar eigen praktijk en bij Transparant in Leiden.

“ De docent daagde
ons echt uit.”

Alle docenten komen uit de praktijk van de zorg voor mensen met autisme en
zijn nauw betrokken bij het verder ontwikkelen van het vakgebied.

Samenwerkingspartners
Deze opleiding maakt onderdeel uit van het Autisme College, een samenwerkingsverband van het Dr. Leo Kannerhuis en de RINO Groep.

Meer informatie en inschrijven
Kijk voor meer informatie over data, aanmeldingsformulier, accreditatie, docenten
en praktische zaken op www.rinogroep.nl/posthboautisme.
Meerdere collega’s geïnteresseerd? Deze opleiding bieden we ook incompany aan.

‘Sinds deze opleiding is alles in mijn werk veranderd’

Thera Vermeulen,
ambulant woonondersteuner
en begeleider van teams
met vragen rond autisme bij
Pameijer in de regio Rotterdam

‘Toen ik een paar jaar geleden een cliënt met autisme begeleidde, had ik
voortdurend het gevoel tekort te schieten. Met mijn SPH-opleiding en ervaring kon ik mensen met andere beperkingen prima helpen, maar bij hem
kon ik geen goed werk leveren. Ook onder mijn collega’s was er niemand
die in deze problematiek thuis was. Nadat mijn cliënt in een psychose was
geraakt, heb ik de knoop doorgehakt: ik besloot de opleiding tot autismespecialist te volgen. Gezien de veranderingen in de zorg leek het me ook
goed om een specialisme in de hulpverlening te ontwikkelen.’
Meteen toepassen
‘De opleiding was zwaar naast een volle baan, maar is me meer dan goed
bevallen. Het sterkste punt vind ik dat je de theorie meteen leert toepassen
doordat je alle opdrachten binnen je eigen werk uitvoert. De docenten zijn
ervaren, gedreven mensen die heel goed weten waar ze het over hebben.
Doordat ze allemaal zo hun specialisme hebben, krijg je een heel compleet
beeld van autisme. Zo heb ik niet alleen meer inzicht gekregen in hoe
mensen met autisme denken en hoe ik ze kan bereiken, maar ik heb mij ook
een nieuwe werkhouding eigen gemaakt. Ik heb geleerd de klant de tijd te
geven en vragen te stellen die hem of haar helpen over een probleem na te
denken, zodat iemand de ruimte krijgt om tot eigen oplossingen te komen.
Van nature ben ik chaotisch, maar dat heb ik simpelweg moeten afleren met mensen met autisme werk je heel bewust en planmatig.’

Werkelijk contact
‘Alles in mijn werk is sindsdien veranderd. Ik ben nu in staat om met 99%
van mijn cliënten met autisme werkelijk contact te maken en iets op te
bouwen. Daarnaast begeleid ik binnen Pameijer dertien teams op het gebied
van autisme. Ik vind het geweldig om hen de handvatten te kunnen geven
om de begeleiding te verbeteren.’
Weten wat te vragen
‘Als hulpverlener denk je als je iets leert
over autisme vaak: mijn cliënt heeft daar
geen last van. Maar dat komt omdat we,
vooral bij mensen met een normale
begaafdheid, niet weten waar we naar
moeten vragen. Die doen alsof of lachen
dingen weg, maar het is schrikbarend te
zien hoe ze in de knel kunnen komen.
Dankzij de opleiding kan ik nu echt iets
voor ze betekenen. Mensen met autisme
helemaal begrijpen gaat je nooit lukken,
maar met een opleiding als deze kun je de
begeleiding die je te bieden hebt een heel
stuk verbeteren.’
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