
 

Roosendaal ‘Inzicht in autisme’ en ‘autisme ervaren en verklaren’             
De cursus "Inzicht in autisme" wordt al jaren enthousiast ontvangen bij een brede doelgroep, van ouders 
tot professionals. De cursus wordt gegeven door Frans Coolen, een bevlogen trainer met brede 
praktijkervaring rondom autisme. 
 
Cursus ‘Inzicht in Autisme’  Deze cursus is bedoeld voor iedereen die kennis wil opdoen over wat autisme 
nu eigenlijk is. Cursisten zijn bijvoorbeeld personen met (een vermoeden van) autisme, familieleden van 
personen met autisme, vrijwilligers, mantelzorgers, maar ook professionals uit bijvoorbeeld het onderwijs, 
kinderopvang, hulpverleners, die werken met personen met autisme, logopedisten, diëtisten, fysio –en 
ergotherapeuten, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, psychologen, (ortho)pedagogen, 
specialistische, huis –en tandartsen, verloskundigen, kraamverzorgsters, maar ook personen, die 
werkzaam zijn bij de gemeente (WMO-consulenten, leerplichtambtenaren) en in hun werk regelmatig te 
maken krijgen met mensen met autisme, maar hier niet (voldoende)in geschoold zijn.  

 

Cursus ‘autisme ervaren en verklaren’ Deze cursus sluit aan op de cursus “Inzicht in autisme”en is met 
name bedoeld voor mensen die meer inzicht willen krijgen in de gevolgen die het autisme heeft voor de 
persoon en diens omgeving en hoe hier dan op een goede manier mee kan worden omgegaan. In deze 
cursus wordt dieper in gegaan op de theorieën rond autisme. Door middel van tussentijdse opdrachten 
willen we laten ervaren hoeveel impact het autisme op iemand kan hebben.  
 
Voor wie? Voor de mensen die hun kennis over autisme nog eens willen opfrissen, zoals: personen met 
(een vermoeden van) autisme, familieleden van personen met autisme, vrijwilligers, mantelzorgers, maar 
ook professionals uit bijvoorbeeld het onderwijs, hulpverleners, die werken met personen met autisme, 
psychologen, orthopedagogen, logopedisten, diëtisten, fysio –en ergotherapeuten, oefentherapeuten 
Cesar en mensendieck, huis – en tandartsen, verloskundigen, kraamverzorgsters, autorijschoolhouders, 
politie, sociale wijkteams, maar ook personen, die werkzaam zijn bij de gemeente (WMO-consulenten, 
leerplichtambtenaren), en in hun werk regelmatig te maken krijgen met mensen met autisme, maar hier 
niet (voldoende)in geschoold zijn, is het een interessante dag.                                                                                                        
Voor ouders/partners van een persoon met ASS is de cursus ook zeker de moeite waard.                  

 

Er is een aantal zorgverzekeringen, dat de kosten van de cursus vergoedt, indien er sprake is van psycho-
educatie voor ouders, partners van en/of een persoon met ASS. Voor ouders, partners van en/of 
personen met ASS is het wellicht zinvol om hiernaar te informeren bij de zorgverzekering. 

 

Wat kunt u verwachten? Frans Coolen beantwoordt de vraag wat autisme is en hoe autisme zich 
kenmerkt volgens de DSM5 . Welke impact autisme heeft op de omgeving? De theorie wordt gekoppeld 
aan de praktijk met filmfragmenten en voorbeelden om de kenmerken van autisme te verduidelijken. U 
heeft volop de gelegenheid om vragen te stellen. U ontvangt na afloop een certificaat als bewijs van 
deelname. 

Datum:  Maandag 10 april 2017 Inzicht in autisme                                                                                            
Datum:  Dinsdag 13 juni 2017  Autisme ervaren en verklaren                                                       
Locatie: Wijkhuis De Bergspil,Tolbergcentrum 158, 4708 HK Roosendaal                                              
Tijd:   10.00 tot 15.30 uur. Inloop vanaf 9.30 uur                                                                                                 
Kosten:  € 100,00. Voor NVA leden € 80,00 inclusief koffie/thee en lunch en certificaat voor  
  bewijs  van deelname. Informatie over het NVA-lidmaatschap: www.autisme.nl 
Aanmelden: Kan alleen via: www.intoautisme.nl  Er is maximaal plaats voor 20 deelnemers.  
  http://intoautisme.nl/cursussen                                                                                                                         
Bij meer aanmeldingen wordt bekeken of de cursusdag herhaald kan worden.  

Frans Coolen: ‘Mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) zijn anders. Dat anders zijn veroorzaakt 
vaak problemen. Voor henzelf, maar ook voorde  mensen in hun omgeving. Inzicht in autisme zorgt voor 
meer begrip. Begrip helpt bij acceptatie!!  Met een schat aan voorbeelden uit de praktijk, uit mijn eigen 
ervaring en van anderen, ondersteund met korte filmpjes wordt deze moeilijke materie toegankelijk 
gemaakt. Natuurlijk is er volop ruimte om ervaringen te delen en vragen te stellen. Er worden geen kant en 
klare oplossingen geboden, maar wel handvatten om de communicatie en sociale interactie te verbeteren’.                                                                                                                                                              
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