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We leven in een wonderlijke tijd. De hele wereld staat in ene op z’n kop! Voor sommige 

mensen is dit heel lastig, en voor anderen was het altijd al zo dat ze alleen thuis met hun kind 

waren. Het enige dat verandert zijn de mensen om hen heen, die nu ook eens ervaren hoe 

dat is. Dat verandert nog eens je perspectief! 

Wat ook je perspectief verandert is het boek van Romana Vrede ‘De nobele 

autist’. Ik ben erin aan het lezen en het voelt als de meest waardige manier 

waarop we naar autisme kunnen kijken: niet als makkelijk, maar als met een – 

moeilijk te ontwarren - bedoeling. Het raakt me dat ze teksten van grote 

schrijvers aanhaalt, die in het perspectief van autisme hun tijdloze 

zeggingskracht laten zien. 

En hebben jullie de film gezien: ‘Hors Normes’ van Olivier Nakache en Eric Toledano? Dat 

was de film waarvan ik altijd had gehoopt dat die ooit gemaakt zou worden. En nu is ie er. Dat 

is echt een film die je moet zien.  

NU BESCHIKBAAR: ONLINE CURSUSSEN.  

Voor het eerst is het mogelijk om een ONLINE 

CSL-cursus te doen en zo effectieve en 

respectvolle handvatten te krijgen bij de 

begeleiding van een kind met autisme.   

De inhoud van deze CSL-cursus komt overeen 

met CSL-module 1 en bevat onder meer de 

informatie van de PADEN-dag voor ouders. De 

inhoud is: 

We doen je een speciaal aanbod! De prijs voor 

deze 6 dagdelen is de helft van de normale 

cursusprijs van 375,- Dus nu voor maar 180,-. Heb je de PADEN-dag al gevolgd dan gaat er 

zelfs nog 60,- vanaf en betaal je slechts 120,-. 

* Deze ONLINE-cursus valt niet onder de accreditatie van het SKJ, maar biedt wel dezelfde 

informatie. Voor een SKJ accreditatie kun je meedoen op 1 oktober in Amsterdam 

Meld je zo snel mogelijk aan via https://www.horison.nl/onlinecursussen/ 

De inhoud van deze 6 dagdelen is:  

1. Inleiding en informatie over prikkelverwerking 

2. informatie over dyspraxie en over executieve functies 

3. hoe je je houding (attitude) in kunt zetten in het contact met je kind met autisme 

4. contact maken als dat niet vanzelfsprekend is 

5. meer technieken om contact te maken 

6. moeilijk verstaanbaar gedrag en afronding 

 

https://www.horison.nl/onlinecursussen/


De cursus bestaat uit 6 dagdelen dinsdagmiddag of vrijdagochtend, via een beveiligde 

bijeenkomst met Zoom: 

• Dinsdags van 13.00 tot 15.30 uur: op 12-5 / 19-5 / 26-5 / 9-6 / 23-6 / 30-6 (uitloop 7-7)  

• Vrijdags van 9.30 tot 12 uur: op 15-5 / 22-5 / 29-5 / 5-6  / 19-6 / 26-6  / (uitloop 3-7) . 

 

Binnenkort verwachten we ook ONLINE module 2 met als inhoud:  

1. vanuit het contact in stappen uitbouwen naar ontwikkelingsmogelijkheden  

2. hoe je je houding hier nog effectiever in kunt zetten 

3. in kaart brengen van de mogelijkheden en doelen van je kind 

4. doelgericht werken aan communicatie, sociale vaardigheden, executieve functies en 

andere ontwikkelingsdomeinen 

5. vervolg en het opzetten van een werkplan op maat voor je kind 

6. overwegingen voor het opzetten van een effectief en goed passend programma voor je 

kind met autisme en je gezien 

 

Dus: Doe mee, en stuur deze mail door naar de mensen die je ook CSL gunt! 

Warme groet, 

Anneke Groot 

 


