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Puberteit bij jongeren met autisme met een normale begaafdheid
Type vorming

Workshop

Code

113

Wanneer

27/09/2022

Uur

09:00 tot 16:00

Waar

Online

Prijs

€ 191,00 - € 153,00 voor participanten

Uiterste inschrijvingsdatum

25/09/2022

Aantal uren vorming

6,00 uur

Extra info
Trefwoorden
Puberteitsbeleving - adolescentie - ondersteuning

Inhoud
De puberteit zit vol veranderingen die uitdagingen met zich meebrengen en aanpassingen vragen. Deze workshop staat stil bij de
effecten van het autistisch denken op de puberteit en de beleving ervan. Je krijgt handvatten om jongeren met autisme en een
normale begaafdheid tijdens de puberteit te ondersteunen en die ouders en begeleiders kunnen aanwenden om deze soms
turbulente periode net iets makkelijker door te komen.
Komt aan bod in deze workshop:
Veranderingen tijdens puberteit in het algemeen
Invloed van het autisme op de puberteitsbeleving
Handvatten om pubers te ondersteunen met strategieën en richtlijnen
Komt NIET aan bod in deze workshop:
Puberteit bij verstandelijke beperking
Seksualiteit, zelfbeeld, psychologische begeleiding en relaties. (De thema’s komen wel aan bod, maar diepgang vind je in de
gelijknamige cursussen in ons aanbod)

Door wie?
Thomas Fondelli
Autisme Centraal
Freelance vormingsmedewerker en psycholoog
Thomas is als psycholoog in het Zeepreventorium verbonden aan de leefgroepen van de baby's, peuters en kleuters met een
chronische medische aandoening. Daarnaast werkt hij als psychotherapeut in een eigen praktijk. Hij is auteur van het boek 'Autisme
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en eetproblemen' en coauteur van het boekje 'Syndroom van Asperger, een antwoord op 101 vragen'.

Voor wie?
Professionele hulpverleners (opvoeders, psychologen, psychologisch consulenten, (ortho-)pedagogen die jongeren met autisme
begeleiden.

Over wie?
Jongeren met autisme van 12 tot 18 jaar.

Praktisch
Documentatie en hosting door Sig-medewerker inbegrepen
Uurregeling van de dag:

9.00 u – 10.15 u
Pauze
10.30 u – 12.00 u
Pauze
13.00 u – 14.15 u
Pauze
14.30 u – 16.00 u
ZOOM
Via het platform Zoom volg je deze online vorming. Je krijgt een e-mail met een link naar de vorming op 26/9 en wat praktische
informatie. Kreeg je op 26/9 voor 14.00 u nog geen link via e-mail? Neem dan contact op met Kim Van Daele
via kim.van.daele@sig-net.be

Op zoek naar meer achtergrondinformatie rond autisme (ASS)? Neem een kijkje in de catalogus van de Sig-bib.
Spring gerust binnen tijdens de openingsuren (elke werkdag van 09:00 -tot 12:00, uitgezonderd woensdag).
Uitlenen is gratis.
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