
 

Vormingsaanbod voor ouders  

voorjaar 2020 

 

Het vormingsaanbod is toegankelijk voor ouders van de wachtlijst en voor ouders die reeds ondersteuning ontvangen door Merlijn. Voor ouders 

die begeleid worden in het kader van RTH wordt een groepsbegeleiding genoteerd. 

Dinsdag 24 maart 2020 om 13u30 – 15u00 

Spreken Met Ondersteuning van Gebaren (SMOG) 

Logoteam van Merlijn 

We starten deze namiddag met een korte theoretische uiteenzetting over het gebarensysteem SMOG. Daarna 

worden 75 basisgebaren aangebracht in grote groep. Deze gebaren oefenen we verder in kleine groepjes. 

Deze vorming richt zich in eerste instantie op ouders en familieleden. Wil je deelnemen? Stuur dan voor 10 maart 

2020 een mail naar vorming@merlijnvzw.be met vermelding van het aantal deelnemers. 

Prijs: 5 euro voor ouders 

 5 euro/persoon voor familieleden 

Max. 30 deelnemers 

Extra: Indien er nog open plaatsen zijn na 10 maart worden deze vrijgegeven voor professionelen.  

Zij betalen 25 euro/persoon 

 

Donderdag 2 april 2020 om 20u00 – 22u00 

Starten met zindelijkheidstraining: praktische handleiding voor 

ouders 

Rade Schram en Muriel Boen 

Wanneer starten met zindelijkheidstraining? Hoe begin je eraan? Wat kan je best wel en niet doen? In deze 

vorming krijg je praktische tips en adviezen om stap voor stap te werken rond zindelijkheid bij kinderen met 

ontwikkelingsproblemen en ASS. Wil je deelnemen? Stuur dan een mail voor 25 maart 2020 naar 

vorming@merlijnvzw.be.  

Prijs: 5 euro        

 

Dinsdag 19 mei 2020 om 20u00 – 22u00 

Komen (w)Eten. Voedingsproblemen bij kinderen met een 

meervoudige beperking 

Annick Engelen en Wendy De Bruyn 

Deze interactieve workshop helpt je inzichten te verwerven in de voedingsproblemen van je kind. Je krijgt 

praktische tips om een zo optimaal mogelijke voedingssituatie te bekomen. Wil je deelnemen? Stuur dan een 

mail voor 10 mei 2020 naar vorming@merlijnvzw.be.  

Prijs: 5 euro 

Max. 25 deelnemers 
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Dinsdag 26 mei 2020 om 20u00 – 22u00 

Eetproblemen bij kinderen met ASS: ‘een hele boterham’. 

Tanja Carion en Nienke Deblonde 

In deze vorming staan we stil bij mogelijke oorzaken van het eetprobleem. We reiken praktische, concrete tips 

aan hoe je hier als ouder mee om kan gaan. Wil je deelnemen? Stuur dan een mail voor 20 mei 2020 naar 

vorming@merlijnvzw.be.  

Prijs: 5 euro 

Max. 25 deelnemers 

 

Dinsdag 2 juni 2020 om 20u00 – 22u00 

Diagnose ASS: De buitenkant. 

Annelieze Dielkens 

De diagnose ASS wordt gesteld op basis van waarneembaar gedrag. Welke gedragskenmerken moeten er 

aanwezig zijn voor je kan spreken over ASS? Waarom spreekt men van een Autismespectrum? Is niet iedereen 

een beetje ‘autistisch’? In deze vorming staan we niet enkel stil bij het soms vreemde gedrag van kinderen maar 

ook bij de kwaliteiten van kinderen met ASS. Wil je deelnemen? Stuur dan een mail voor 27 mei 2020 naar 

vorming@merlijnvzw.be. 

Prijs: 5 euro 

Max. 25 deelnemers 

 

Dinsdag 16 juni 2020 om 20u00 – 22u00 

Diagnose ASS: De binnenkant. 

Annelieze Dielkens 

ASS is een andere manier van waarnemen, denken en begrijpen. In deze workshop proberen we ons te 

verplaatsen in de leefwereld van kinderen met ASS. Theoretische inzichten worden verduidelijkt aan de hand van 

voorbeelden en inleefoefeningen.  Wil je deelnemen? Stuur dan een mail voor 10 juni 2020 naar 

vorming@merlijnvzw.be. 

Prijs: 5 euro 

Max. 25 deelnemers 
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