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Uw	  kind	  heeft	  
autisme	  
Leer	  hoe	  u	  uw	  kind	  
kunt	  helpen	  
	  
Een	  kind	  met	  een	  Autisme	  Spectrum	  Stoornis	  
(ASS)	  vraagt	  van	  u	  als	  ouder	  een	  bijzondere	  
aanpak.	  Dat	  is	  niet	  altijd	  eenvoudig.	  Gelukkig	  zijn	  
er	  handvatten	  om	  uw	  kind	  te	  helpen.	  	  
	  
Met	  deze	  oudercursus	  van	  Youké	  doet	  u	  meer	  
kennis	  op	  over	  autisme.	  U	  leert	  bovendien	  
specifieke	  opvoedingsvaardigheden.	  Daarbij	  kunt	  u	  
ervaringen	  uitwisselen	  met	  andere	  ouders	  van	  
kinderen	  met	  ASS.	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

Wat	  is	  het?	  

Oudercursus	  Autisme	  

Spectrum	  Stoornis	  (ASS)	  

Voor	  wie?	  

Ouders	  van	  kinderen	  met	  

een	  ASS	  bij	  Youké	  	  

Hoe	  lang	  duurt	  het?	  

Vier	  maanden:	  	  

zes	  bijeenkomsten	  

Wat	  is	  het	  doel?	  

Kennis,	  vaardigheden,	  

contact	  met	  andere	  

ouders	  	  

Kortom	  
	  

• U	  leert	  meer	  over	  Autisme	  Spectrum	  Stoornis	  
(ASS).	  

• U	  leert	  specifieke	  opvoedingsvaardigheden	  
zodat	  u	  uw	  kind	  met	  een	  ASS	  kunt	  helpen.	  

• U	  leert	  kijken	  naar	  het	  gedrag	  van	  uw	  kind	  en	  
wat	  daarop	  van	  invloed	  is.	  

• In	  de	  cursus	  ontmoet	  u	  ook	  andere	  ouders,	  
wat	  leerzaam	  en	  plezierig	  kan	  zijn.	  	  

• De	  cursus	  is	  er	  in	  twee	  varianten:	  voor	  ouders	  
van	  jonge	  kinderen	  tot	  ongeveer	  zeven	  jaar	  
en	  voor	  ouders	  van	  kinderen	  van	  ongeveer	  
zes	  tot	  twaalf.	  	  

	  
	  

Meer	  informatie	  
	  
Deze	  cursus	  is	  vooralsnog	  alleen	  voor	  ouders	  van	  
kinderen	  met	  een	  ASS	  die	  behandeling	  krijgen	  bij	  
Youké.	  Voor	  vragen	  over	  de	  oudercursus	  ASS	  kunt	  u	  
contact	  opnemen	  met	  de	  behandelcoördinator	  of	  
pedagogisch	  medewerker	  van	  de	  behandelgroep	  van	  
uw	  kind.	  
	  
Is	  uw	  kind	  niet	  in	  behandeling	  bij	  Youké,	  maar	  wilt	  u	  
graag	  meer	  weten	  over	  de	  cursus?	  Neemt	  u	  dan	  
contact	  op	  met	  START.	  Bereikbaar	  van	  maandag	  t/m	  
vrijdag	  van	  8.30	  –	  17.00	  uur.	  Dinsdag	  en	  donderdag	  
ook	  van	  20.00-‐21.30	  uur.	  
	  	  
0800	  400	  5000	  (gratis)	  
start@youkejeugd.nl	  
	  	  
Kijk	  voor	  meer	  informatie	  op	  youkejeugd.nl	  
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U	  weet	  dat	  de	  Autisme	  Spectrum	  Stoornis	  (ASS)	  
invloed	  heeft	  op	  het	  gedrag	  en	  de	  ontwikkeling	  van	  uw	  
kind.	  Daarom	  krijgt	  uw	  kind	  begeleiding.	  U	  kunt	  zelf	  
ook	  leren	  uw	  kind	  te	  helpen,	  met	  deze	  oudercursus.	  	  
	  
De	  cursus	  bestaat	  uit	  zes	  bijeenkomsten	  onder	  
begeleiding	  van	  een	  gespecialiseerd	  team.	  Een	  
gezinsbegeleider	  leidt	  de	  avond	  samen	  met	  
verschillende	  deskundigen,	  zoals	  een	  
gedragswetenschapper	  en	  een	  gespecialiseerde	  
pedagogisch	  medewerker.	  U	  krijgt	  informatie	  over	  ASS.	  
De	  cursus	  bestaat	  onder	  meer	  uit	  groepsgesprekken,	  
verschillende	  spelvormen,	  presentaties,	  
thuisopdrachten	  en	  videomateriaal.	  	  
	  
	  

Waar	  gaat	  het	  over?	  
	  
De	  cursus	  is	  zowel	  theoretisch	  als	  praktisch.	  De	  
bijeenkomsten	  gaan	  over	  de	  volgende	  onderwerpen:	  

• Wat	  is	  een	  ASS?	  Hoe	  heeft	  het	  invloed	  op	  het	  
opvoeden,	  uw	  gezinsleven,	  uw	  sociale	  netwerk	  
en	  het	  gedrag	  en	  de	  ontwikkeling	  van	  uw	  kind?	  
U	  maakt	  kennis	  met	  theorieën	  over	  ASS,	  zodat	  
duidelijker	  wordt	  hoe	  complex	  het	  is.	  	  

• U	  leert	  hoe	  u	  het	  gedrag	  van	  uw	  kind	  kunt	  
beïnvloeden	  en	  positief	  gedrag	  kunt	  
stimuleren,	  door	  speciale	  
opvoedingsvaardigheden.	  	  

• ‘Hoe	  doe	  jij	  dat	  nou?’	  Doordat	  u	  met	  andere	  
ouders	  de	  cursus	  volgt,	  leert	  u	  ook	  van	  elkaar.	  	  
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Hoe	  pakken	  we	  het	  aan?	  
	  
In	  deze	  cursus	  kijken	  we	  naar	  het	  gedrag	  van	  het	  kind	  
en	  naar	  alles	  wat	  daar	  invloed	  op	  heeft:	  uw	  manier	  van	  
reageren,	  de	  omgeving	  en	  de	  situatie.	  U	  leert	  hoe	  u	  
aanpassingen	  kunt	  doen	  zodat	  het	  voor	  uw	  kind	  
gemakkelijker	  wordt.	  Dit	  blijkt	  in	  de	  praktijk	  goed	  te	  
werken.	  
	  
	  

Voor	  wie	  en	  waar?	  
	  
Op	  dit	  moment	  is	  deze	  cursus	  er	  alleen	  voor	  ouders	  van	  
kinderen	  die	  bij	  Youké	  begeleiding	  krijgen.	  In	  de	  nabije	  
toekomst	  komt	  de	  cursus	  ook	  beschikbaar	  voor	  
anderen.	  	  
Er	  zijn	  twee	  varianten:	  

1. Voor	  ouders	  van	  jonge	  kinderen	  tot	  ca.	  zeven	  
jaar,	  zowel	  in	  de	  regio	  Veenendaal	  als	  de	  
regio’s	  Amersfoort	  en	  Utrecht.	  	  

2. Voor	  ouders	  van	  kinderen	  tussen	  de	  zes	  en	  
twaalf	  jaar.	  Deze	  variant	  is	  alleen	  beschikbaar	  
in	  de	  regio	  Veenendaal.	  
	  

	  
	  
	  


