
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Communicatiecursussen 

Ook in 2019 wil de vereniging voor haar leden en an-

dere geïnteresseerden (o.a. begeleiders en leerkrach-

ten) weer communicatiecursussen verzorgen. De eer-

ste mogelijkheid een training te geven in het gebruik 

van OC-systemen is op één van de woensdagen 23 of 

30 januari. 

   

Tijdens de cursus zullen videovoorbeelden worden ge-

presenteerd en kan worden geoefend met verschil-

lende systemen. Wij denken dat het voor een eerste 

cursus goed is om een centrale locatie te regelen in de 

buurt van Utrecht. De cursus zal gegeven worden door 

Maartje Radstaake en Cindy Navis. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alvorens tot een definitieve invulling van de cursus te 

kunnen overgaan willen we graag van u weten wat 

voor u belangrijke onderwerpen zijn, b.v.: 

   

- hoe kan ik beginnen met OC? 

- hoe kies ik een OC-systeem?  

- wat is modelleren? 

- hoe houd ik het interessant en leuk voor mijn kind 

over de dag?  

- hoe betrek/enthousiasmeer ik andere mensen bij 

modelleren?  

- hoe personaliseer ik het OC systeem? 

- heeft u voorkeur voor een hele dag of alleen een 

dagdeel (ochtend, middag, avond)? 

- iets anders: ……………………………………………. 

 

   Wij zien uit naar uw reactie voor 20 december op: 

info@angelmansyndroom.nl 
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Op 22 september heeft Erin Sheldon veel belangrijke   

informatie over het Angelman syndroom gedeeld met 

ruim veertig leden. Niet alleen eigenschappen van het 

syndroom werden uitgebreid behandeld maar ook hoe 

een sociaal netwerk kon worden opgebouwd en hoe 

geprobeerd kon worden met AS mensen te communi-

ceren. Onderbroken door enkele pauzes bleef Erin 

onze cursisten bijna vijf uur lang onvermoeibaar en 

sterk motiverend boeien met het delen van haar uit-

gebreide kennis en ervaringsverhalen. Ook vanuit de 

zaal werden veel vragen gesteld.   
 

Vlak voor de cursus verzochten enkele ouders ons om 

de cursus in een livestream uit te zenden of op video 

vast te leggen. Dit eerste kon, gezien de zeer korte ter-

mijn, niet gerealiseerd worden, het tweede wel. 

Gelukkig wist een van onze leden een professionele 

cameraman voor de opnames te organiseren, zodat 

het mogelijk zou worden voor alle ouders om op ieder 

moment en zo vaak als gewenst de informatie terug te 

zien.  

 

Erin Sheldon heeft haar dia’s ter beschikking gesteld 

om ze te kunnen monteren, omdat ook zij het belang-

rijk vindt dat ouders toegang hebben tot deze infor-

matie. Samen met een professionele filmeditor heeft 

ons lid, Mannin de Wildt, de opnames verdeeld in 6 

delen, zodat de lengte prettig is om naar te kijken. 

Ieder deel gaat over een bepaald thema, zoals u hier-

onder kunt zien. De lengte per deel varieert van 35 tot 

60 minuten. 

 

 

 

 

  

Cursus van Erin Sheldon op video te zien op onze website van af 20 december 

ISSN 2468-7421                                             Redactieadres: rob.heethaar@angelmansyndroom.nl 
 

© Artikelen uit deze nieuwsflits mogen worden overgenomen, uitsluitend met bronvermelding. 

Het bestuur wenst u en uw dierbaren 

fijne kerstdagen en een gelukkig en 

voorspoedig 2019 

Een momentopname tijdens de cursus De indeling in hoofdstukken 


