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Bezuinigingen 
 
Er zijn diverse acties gaande tegen de bezuinigingen op het onderwijs. 

Mocht u nog niet gereageerd hebben dan volgen hier twee websites 

waarop u petities kunt ondertekenen. 

http://petities.nl/petitie/stop-bezuiniging-van-300-miljoen-op-

passend-onderwijs 
http://aanvalopthuiszitten.petities.nl 
 

Autismecafés in Purmerend en De Rijp 
De NVA organiseert auticafés met de volgende onderwerpen op: 

• 3 maart in Purmerend - Broers en zussen 

• 9 maart  in de Rijp - Werkpad (passende arbeid en ondersteuning 

op het werk) 

• 17 maart in Purmerend - Autisme en justitie 

• 5 april in de Rijp - Autisme in de relatie 

• 7 april in Purmerend - Hoe leert een kind met autisme 

• 7 april in Purmerend - Kinderen van autisten 

Om je aan te melden voor deze avonden kun je contact opnemen met Nannie van Kruissel van de 

NVA/regio Noord-Holland 0299-657590 of mailen nannie.kruissel@planet.nl.  

 

Autismecafé  Haarlem 
Op 18 februari organiseert het auticafé Haarlem een autisme walk-inn, onderwerp ABA trainingen. Ga 
voor meer informatie naar www.autismetrainingen.nl 
 

Autisme week  
Ook dit jaar is er weer een autismeweek in de eerste week van april. 

Er zullen diverse activiteiten georganiseerd worden en ook het Auticafé Castricum houdt weer een 

extra bijeenkomst op: 

• Dinsdag 5 april – 20.00 uur Juliana van Stolbergschool 

 

Data en website in Castricum 

Verdere data voor de auticafés in 2011: 

• Dinsdag 17 mei 

• Dinsdag 20 september 

• Dinsdag 15 november 
  
Data en onderwerpen zijn onder voorbehoud. De definitieve informatie over de auticafés wordt elke 
keer met een flyer aangekondigd. 

Dit is de nieuwsbrief van het 

Auticafé Castricum. 

Aan en afmelden voor deze 

nieuwsbrief of voor de flyer kan 

door dit te mailen naar 

auticafecastricum@hotmail.com 
Het Auticafé Castricum is een 
initiatief voor en door ouders van 
kinderen/jongeren met een 
stoornis in het autismespectrum 
(ASS) en is aangesloten bij de 
Nederlandse Vereniging voor 
Autisme.  

  
 
 
 



 

Onderwerpen waar wij aan denken zijn: 
• Game verslaving/vrije tijd 

• Autisme in het gezin 

• Hoe gaan je om met spanning (Sinterklaas, verjaardag) 

 
Op de website www.auticafecastricum.nl kunnen jullie op de forumpagina een reactie geven op deze 
onderwerpen. We horen graag wat jullie aanspreekt of dat jullie een verzoek hebben voor een bepaald 
thema.  
 
Op de website zijn ook veel links te vinden naar nuttige pagina’s. We hebben geprobeerd ze 
thematisch te rangschikken. Tips voor links graag naar auticafecastricum@hotmail.com. We streven er 
naar het overzicht beknopt nuttig en praktisch te houden. 

 

Verslag thema-avond jong volwassenheid, 25 januari 
 

Eerst werd de dvd “Aan passie geen gebrek” vertoond, een film over twee jongvolwassenen met een 
autistische beperking in studie en werk. De film maakte indruk en gaf voor twee heel verschillende 
jongeren aan wat ze tegenkwamen in de stappen naar zelfstandigheid en wat de (on)mogelijkheden 
voor hun werkcarrière. Daarna vertelde Mandy Tromp over haar ervaringen met jong volwassen 
autisten in een begeleid wonen project bij Obsidiaan. Ook gaf ze een overzicht van de mogelijkheden 
voor studie, werk en woonbegeleiding in de breedte.  

 

Deelnemers noteerden vervolgens de problemen, die zij m.b.t. hun kinderen en vriendschappen 

tegenkwamen, kort op post-its. N.a.v. gegroepeerde post-its werden tips en oplossingen vanuit de zaal 

genoemd. Hier het resultaat van de bespreking. 

 
 
Tips voor zelfstandig wonen 
• Laat je kind om te oefenen eerst logeren ipv wonen (logeerhuis). 
• Zorg voor maximale begeleiding bij het zelfstandig wonen 
• Organiseer zelfstandig wonen, in een groep. Door de groep kan de ondersteuning centraal 

ingekocht worden. Ondersteuning via PGB: 3 uur ’s ochtends en na 3uur ’s middags.  
Er bestaan helaas wel wachtlijsten voor zulke woongroepen. 

• Om te bepalen of het kind wel zelfstandig kan wonen:  
Sterkte/zwakte profiel laten opstellen om hierbij te helpen. 
Bij Mee kan men een orthopedagogisch begeleidingsprofiel laten opstellen: discrepanties laten  
bepalen tav woonvorm 

• Team intensieve zorg van Dijk en Duin geeft ondersteuning  
• Ondersteuning door Odibaan (afkomstig van Odeon), of door Heliomare kan ook helpen 

 
 
Tips en opmerkingen over studeren 
• De overgang naar middelbare school is erg moeilijk, geen structuur meer, veel wisselingen van 

lokaal en docent. 
• REC 4.5 kan ondersteunen bij keuze VO 
• In Haarlem en Heemskerk heeft Mee een cursus ter voorbereiding op het VO 
• Informeer bij de school, hoor goed uit wat ze te bieden hebben vraag een apart gesprek aan. 
• In de Engagement (NVA, 2-maandelijksmagazine) staat een lijst van scholen (HBO/Universiteit) 

die betere ondersteuning bieden aan ASS kinderen. 
• Laat het kind een dag meelopen van te voren. 
• Halverwege het 1e jaar van het mbo: zelf profiel opstellen (kans om beperking weer te geven) 
• Direct voorlichting geven aan mede studenten (door het kind zelf geven) over de beperking 
• Op het HBO is er nu pas aandacht voor ASS kinderen, dit staat nog in de kinderschoenen. 

Beroepsonderwijs: studenten moeten zelfstandig aan projecten werken en dat vormt vaak een 
probleem.  

• Scholen moeten eigenlijk aansluiten bij de behoefte van het kind om achter de talenten van het 
kind proberen te komen. (Maar dat is vaak erg moeilijk.) 

• Laat het kind zelf ervaren wat haalbaar is. 
• Schriftelijke opleidingen (NTI) kunnen een alternatief zijn. 
• Op de brood- en banketopleiding van het  Horizoncollege krijgen docenten helaas geen extra tijd 

voor de ondersteuning. Desondanks zet men zich met veel enthousiasme in voor het begeleiden 
van de leerling met beperking. Alles bij elkaar een positief verhaal. 

• Goede ervaring bij het Media college Amsterdam (AB via Heliomare), bij het OPDC (2 jarige 
opleiding) in Alkmaar 

• Onderzoek wijst uit dat kinderen met ASS vaak uitvallen. Flyer ‘Hoera, ik ga weer naar school’ van 
de Nationale Ombudsman: 



http://www.nationaleombudsman-
nieuws.nl/sites/default/files/rapport_hoera_ik_ga_weer_naar_school_2011-001.pdf 

 
Divers 
• Veranderingen zeer goed voorbereiden, bespreken en evalueren 
• Begin vroeg met zelfstandigheid aanleren. 
• Rustig aan, stapje voor stapje 
• Structuur bieden (1 keer in de week koken, vaatwasser uitruimen), maar niet te rigide 
 
Werk 
• Een Werkgever zoeken die een goed werk/leertraject kan leveren 
• Sommige beroepen nemen geen autisten aan (politie) 
• Zelf informeren bij werkgevers 
 
Handige websites en power point 
Op onze website www.auticafecastricum.nl  staat: 

• Een inventarisatie van handige websites rond STUDIE, WERK en WONEN. 
• Een power point van de avond. 

 

    

    

 

 

 


