Dinsdag 25 januari 2011

CASTRICUM
Thema: Jong Volwassenheid

HANDIGE WEBSITES: STUDIE, WERK, WONEN.
STUDIE
http://www.meenwh.nl/viewobje.asp?ac=show&obj_id=417
Deze brochure mbt autisme in het onderwijs. (achtergrondinformatie en adviezen)
http://www.autisme.nl/pub/studeren_met_autisme.pdf
Studeren met autisme.
http://www.meedenbosch.nl/viewobje.asp?ac=show&obj_id=57
Een themamiddag over studenten met autisme in het middelbaar beroepsonderwijs. Autisme
en MBO.
http://www.meedenbosch.nl/viewobje.asp?obj_id=392
Leren voor later. Over het aanleren van vaardigheden-voor-later in het onderwijs. Gevraagde
competenties in het mbo en hbo.
http://www.handicap-studie.nl/Ik-studeer-of-ga-studeren/Links/Links-stage-en-werk
Handicap + studie, expertisecentrum voor onderwijs en handicap, stimuleert dat jongeren
met een functiebeperking succesvol kunnen studeren in een opleiding van hun keuze in het
hoger onderwijs. Tips en informatie over wetgeving, studieaanpassingen, stage, studeren in
het buitenland en onderwijsinstellingen. Ook vind je een beschrijving van de publicaties,
trainingen en andere diensten van handicap + studie.
http://www.studerenmeteenfunctiebeperking.nl/
Wat is er allemaal mogelijk als je een functiebeperking of chronische ziekte hebt en studeert
aan de UvA of HvA? Wat moet je weten voordat je gaat studeren? Bij wie kun je waarvoor en
wanneer terecht? Wat zijn je rechten en plichten? Op deze site vind je een antwoord op al
deze vragen.
http://www.autisme.nl/pub/studeren_met_autisme.pdf
Met autisme naar een hogeschool Tips en ervaringen. Stel: je hebt autisme1, je hebt je havoof vwo-diploma (bijna) gehaald en je wilt graag verder studeren aan een hogeschool of
universiteit. Welke studie kies je dan? Lukt studeren wel als je autisme hebt? Welke
begeleiding kun je krijgen bij het studeren en hoe regel je dat? Ga je op kamers of niet? En
welke rol hebben ouders wanneer hun zoon of dochter met autisme gaat studeren? Dit artikel
is een bundeling van tips en ervaringen over studeren met autisme.
> http://www.autisme.nl/pub/voorzieningen%20per%20onderwijsinstelling16-06-09.doc
Voorzieningen per onderwijsinstelling hogeschool of universiteit.
www.tijdgebrek.nl
Overzicht van rechten, regelingen en studietips over studeren met een handicap.
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www.handicap-studie.nl
Informatie en vraagbaak over studeren met een handicap. Mogelijkheid gratis abonnement
op tijdschrift met praktische informatie: klik op ‘studeren’, ‘gratis abonnement’ bij
Anders/OM.
http://www.begeleidleren.nl/php/index1024.php
Overzicht van de verschillende organisaties die aangeven één en ander te doen op gebied van
begeleid leren / andere vorm van ondersteuning bieden (bijvoorbeeld studiemaatjes-project).
http://www.vu.nl/nl/studenten/studie-begeleiding/studeren-met-eenfunctiebeperking/index.asp
Studeren met een beperking aan de VU.
http://www.meedenbosch.nl/viewobje.asp?ac=show&obj_id=34
Artikel over een persoonlijke coach ivm studie HBO.
http://www.vu.nl/nl/studenten/studie-begeleiding/studeren-met-eenfunctiebeperking/index.asp
Studeren met een beperking aan de VU.
http://www.vu.nl/nl/Images/19634_1-CSL-Tabloid-AdValvas%5B1%5D_tcm9-58263.pdf
Special Student
http://vu.onlinetouch.nl/16
Info brochure 2010
http://www.unitacademie.nl/plaatjes/LR1-Unit%20Academie.pdf
http://www.unitacademie.nl/
Tweejarige opleiding beeldende kunst en vormgeving in september van start Unit Academie
in Nijmegen, een nieuw nieuw kunstzinnig initiatief Er staat alwéér een prachtig initiatief op
stapel. Naast Theater Totaal in Nieuwegein en Via Lumina (Stadsverkenners) in Dordrecht,
waar getalenteerde creatievelingen zich verder kunnen ontwikkelen, hopen Paul Kroon en
Gemma van Grinsven in september 2008 de poorten te openen van de Unit Academie in
Nijmegen, een tweejarige opleiding beeldende kunst en vormgeving voor jongeren van 16-28
jaar met autisme.
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WERK
www.voorzet.nl
Voorzet richt zich op de begeleiding van mensen met een communicatieve beperking. Dit zijn
vooral mensen met een autisme spectrum stoornis, maar ook mensen met andere vormen
van een communicatieve handicap kunnen we ondersteunen.
Voorzet bestaat uit diverse onderdelen:
- Werken, voor hulp bij het vinden en behouden van een betaalde baan
- Wonen, voor begeleiding bij (zelfstandig) wonen
- Stichting Voorzet Vakantie en Vrije Tijd, voor het organiseren van activiteiten op het
gebied van vrije tijd en vakantie.
- Onderwijs, voor projectmatige begeleiding binnen het onderwijs.
http://www.werkenmeteenbeperking.nl/home.php
Je bent op zoek naar een baan en je hebt een functiebeperking.
Wat komt daar bij kijken?
Waar ga je zoeken naar banen?
Hoe schrijf je een brief, vermeld je je beperking of niet?
Hoe bereid je je voor op een sollicitatiegesprek?
Hoe ga je je gesprek voeren, hoe vermeld je je beperking?
Hoe leg je je collega’s uit hoe jij werkt?
Waar kun je terecht voor hulpmiddelen op de werkplek?
Hoe vraag je subsidies aan?
Al deze vragen worden besproken in boekjes die je op deze site kunt vinden. Ga naar de
download-pagina om het boekje te downloaden. Of gebruik deze link:
http://www.werkenmeteenbeperking.nl/brochures/bwn_autisme.pdf
http://www.autsider.net/maatschappij/dagelijks_leven/werken.htm
Voor autisten is het vaak moeilijk om aan werk te komen. Hiervoor zijn tijdens verscheidene
oorzaken voor.
http://www.pasnederland.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=179&catid=
21&Itemid=35
Autisme en werk.
http://www.autitalent.nl/index.php?route=content/index&title=werk_en_autisme
AutiTalent - dé werkgever die mensen met autisme inzet in projecten rondom het
digitaliseren van dossiers.
http://www.asspiratie.nl/index.html
Buro ASSpiratie is een bijzonder administratiekantoor waar deskundig opgeleide
werknemers met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) een belangrijk deel van het werk
doen. Asspiratie biedt werkplekken voor deze ASS-ers. De dagelijkse begeleiding is in handen
van ervaren krachten die veel ervaring hebben in het administratiewerk en de
beroepsopleiding verzorgen.
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WONEN
http://www.woonpuntautisme.nl
Wonen betekent voor iedere persoon met autisme iets anders. Vaak hebben mensen met
autisme hun leven lang ondersteuning nodig, ook bij wonen. Voor sommigen betekent dat
24-uurs zorg en intensieve ondersteuning en voor anderen enkele uren per week begeleiding.
Een aantal mensen met autisme kan geheel zelfstandig wonen in een aangepaste woning.
Voor jeugdigen en volwassenen met autisme is het vaak een zoektocht om een passende
woonvorm te vinden. Het Woonpunt Autisme helpt u daarbij. We geven informatie en advies
aan mensen die vragen hebben over wonen en autisme. Het Woonpunt werkt de komende
jaren aan diverse producten. Op deze website en in het woonnieuws in de periodiek
'Engagement voor Autisme' houden we u hiervan op de hoogte.
Het Woonpunt Autisme is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. De
NVA maakt zich samen met het Woonpunt Autisme sterk voor passende woonomgeving voor
kinderen en volwassenen met autisme. Op de website van de NVA vindt u algemene
informatie over autisme.
http://www.wooninitiatieven.nl/
Wooninitiatieven.nl is een ontmoetingssite voor mensen met een beperking en hun ouders.
Hier vindt u een overzicht van wooninitiatieven, oproepen, begeleidingsmogelijkheden en
veel links naar informatie over wooninitiatieven. Bij een wooninitiatief ligt het initiatief bij de
mensen met een beperking, ouders of verwanten. Zij hebben de zeggenschap en regie in een
traject dat moet leiden tot wonen met begeleiding, in welke gewenste vorm dan ook.
http://www.woonzelf.nl/
Steeds meer jongeren met een beperking of ouders van kinderen met een beperking kiezen
voor een zogenaamd particulier wooninitiatief. Dit betekent dat zij samen met anderen
krachten en financiën bundelen om een huis op te richten. Een huis waarin zij zelf de regie
houden over eigen leven of het leven van hun kind én de geboden zorg. Wonen en zorg
worden dan bij verschillende organisaties ingekocht. Het Landelijk Steunpunt Wonen (LSW)
ondersteunt bewoners, betrokkenen en oprichters van een particulier wooninitiatief, ook als
het initiatief of de woning al langer bestaat. Daarnaast wil het LSW het particulier
wooninitiatief voor een grotere groep mensen mogelijk maken. Zo helpen we kinderen en
jongeren met een beperking aan een volwaardige woonsituatie.
http://www.kleinschaligwonen-nh.nl/praktijkvoorbeelden.php#b
Deze website biedt informatie voor particuliere initiatiefnemers in Noord-Holland die op
zoek zijn naar kennis, informatie over financiering en ondersteuning bij het opzetten van een
kleinschalige woonvorm voor kwetsbare doelgroepen. Een kleinschalige woonvorm is een
wooncomplex met minder dan 12 bewoners, waar kwetsbare doelgroepen zowel zelfstandig
als niet-zelfstandig kunnen wonen.
http://www.stumass.nl/
Stumass is een beschermde woonvorm voor (HBO en WO) studenten met ASS (autisme
spectrum stoornis). Ons doel is de student met autisme voor te bereiden op volledig
zelfstandig wonen. (Amsterdam, Leiden, Den Haag)
http://www.autisme.nl/themadagautismewonen19032011.html?mnu=tmain100:shome&s=1
&l=nl
Themadag Autisme en Wonen 19 maart 2011, te Ede.
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HULP / INFO
www.mee.nl
Biedt ondersteuning aan mensen met een lichamelijke, zintuigelijke, of verstandelijke
beperking of mensen met beperkingen ten gevolge van een chronische ziekte. MEE heeft
ervaring met alle vragen en problemen die samenhangen met een beperking. MEE weet de
weg in het woud van regels en procedures, en kent de mogelijkheden voor voorzieningen.
MEE brengt de juiste instanties bij elkaar. De thema's: Opvoeding en ontwikkeling, Leren en
werken, Wonen en samenleven, Regelgeving en geldzaken, Vrije tijd en sport en Vrienden
en relaties
http://www.bureaujeugdzorg.info/
Toegangspoort tot de gehele jeugdzorg.
http://www.pasnederland.nl/
PAS is de onafhankelijke belangenvereniging voor en door normaal- tot hoogbegaafde
volwassen Personen uit het Autisme Spectrum. PAS houdt zich bezig met
belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering, het geven van voorlichting en informatie,
het organiseren van lotgenotencontact zoals contactdagen en gespreksgroepen en het
organiseren van activiteiten.
http://www.uwv.nl/particulieren/arbeidsongeschikt/wajong/index.aspx
http://www.uwv.nl/wajong/
De uitkering voor jonggehandicapten heet een Wajong-uitkering. De naam staat voor: Wet
werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten. Het doel van de wet is om hulp te bieden
bij het vinden en behouden van betaald werk. Zodat iedereen die kán werken, hiervoor ook de
kansen krijgt.
http://www.rijles-en-autisme.nl/
http://www.autitalent.nl/views/images/upload/Scriptie%20Tietie%20Visser%20%20Aan%20de%20slag%20met%20autisme%20_excl_bijlagen_.pdf
Scriptie: een effectieve begeleidingsstrategie voor mensen met een autistische stoornis bij het
vinden en houden van werk.
http://www.autisme.nl/pub/ehba.pdf
Eerste hulp bij autisme (EHBA); op alle gebieden: school, wonen, vrije tijd etc.
http://www.autisme-noordholland.nl/viewpage.asp?pag_id=788
School, wonen en werk info. Ook info over dagbesteding en jobcoaching.
http://www.ribwalliantie.nl/default.asp?p=visie&m=menu_Visie
Door middel van professionele begeleiding in beschermende woonvormen of met ambulante
begeleiding, kunnen de RIBW’s deze mensen uit hun isolement halen. Hen begeleiden bij het
leiden van een zo normaal mogelijk leven. En zo helpen zin te geven aan een volwaardig
bestaan.
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