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SPELOTHEEK
Vertek vanuit de kwaliteiten van uw zoon of dochter met autisme!
Aan de hand van een KWALITEITENspel kan je ze
bewust maken van hun sterktes en kan er
ingespeeld worden op hun ‘groeipunten’.

Goede werkvaardigheden zijn belangrijk! Met behulp van werkvaardigheden
kunnen mensen goed functioneren op school, op de stageplek en in een baan. Het
loont dus de moeite om de werkvaardigheden zo systematisch mogelijk aan te
leren. Het spel Werkvaardigheden in kaart laat leerlingen spelenderwijs
kennismaken met werkvaardigheden als: tijd, werkhouding, samenwerking,
communicatie, verantwoordelijkheid, werkplek en inzicht.
Auteur(s): Liesbeth te Velde Uitgever/Jaar: Amersfoort: CPS, 2009
MEDIATHEEK:


Interessante websites thema: leren en studeren:
o
o
o

http://www.apps-autisme.be/leren-en-studeren.html
www.studerenmetautisme.be/
www.ikleerinbeelden.nl

BIBLIOTHEEK
Auteur: Niek Castricum & Katja Stil
Uitgever: SWP
De overgang van de middelbare school naar een nieuwe opleiding is een periode
vol veranderingen. In deze hulpgids is alle informatie over (gaan) studeren
verzameld, zodat je stap voor stap wordt meegenomen in alles wat geregeld
moet worden. Over alle onderwerpen waarmee je te maken krijgt als
(aankomend) student vind je in deze gids praktische informatie en handige tips.
Auteurs: Valérie Van Hees, Herbert Roeyers
In het boek ‘GEPRIKKELD OM TE WETEN – studeren met autisme’ worden de
inzichten uit de documentaire verder uitgediept door een antwoord te formuleren op
volgende vragen: Wat is een autismespectrumstoornis (ASS)? Hoe vaak komt ASS
voor? Wat weet men over de oorzaak? Wat leert hersenonderzoek ons? Hoe wordt de
informatie verwerkt? Zijn er bijkomende problemen en specifieke sterktes? Voor welke
uitdagingen komen studenten met ASS precies te staan zowel in de overstap naar als in het hoger onderwijs
zelf? Welke begeleiding kan men bieden? De wetenschappelijke inzichten worden in het boek geduid met
concrete getuigenissen van (oud-)studenten met ASS in het hoger onderwijs en inzichten uit kwalitatief
onderzoek. De dvd met de documentaire en preview (Engels en Nederlands ondertiteld) wordt gratis
bijgeleverd.

Tanderuis vzw

Kinderen en jongeren met autisme hebben specifieke onderwijsbehoeften.
Auteur: Vlaams Verbond van Het Katholiek Buitengewoon Onderwijs
Stuurgroep Autisme
Uitgever: Garant

& Coördinatie-

WIST JE DAT…

We dankzij de samenwerking met Baert nv en Eendoostaken nieuwe materialen kunnen demonstreren in
onze demonstratiekasten.


Nederlandse Vereniging Autisme een nieuw tijdschrift uitgeeft voor kinderen met autisme: BALANSKids
(meer info op www.autisme.nl)

Tanderuis VZW

