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Aan wie kan ik administratieve wijzigingen doorgeven?

Hoe kan ik de dienst bereiken voor informatie?

Hoe aanmelden?

Verlof

Nieuws van de administratie

http://www.vzwvictor.be
mailto:info@vzwvictor.be
mailto:lievevdv@vzwvictor.be
mailto:info@vzwvictor.be


Evaluatie VictorSprokkels



Weetje?

Liga Autisme Vlaanderen

www.bekina.org


Tips bij overgevoeligheid

Prikkelgevoeligheid: tastzin

http://www.vzwvictor.be/vzwVictorNieuwsbrief20.pdf
http://www.vzwvictor.be/prikkelwerking


Tips bij ondergevoeligheid



Meer uitleg en tips vind je op deze websites:

http://www.sensomotorische-integratie.nl
http://www.senso-care.be
http://www.7zintuigen.nl/data/zware-dekens-alternatieven.pdf


Herken autisme

Hebben ze het boek bij jou in de bib?

http://www.bibliotheek.be/


De veranderingen in de ondersteuning op school

In het kleuter, lager en secundair onderwijs



In het hoger onderwijs

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15069
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15071
http://www.agodi.be/ondersteuningsnetwerk
http://www.siho.be/aanspreekpunten
http://www.siho.be/leidraad-ondersteuningsmodel-inclusief-hoger-onderwijs
http://www.siho.be/voor-studenten


Victor Online

https://grensverleggendautisme.wordpress.com/2014/06/08/autisme-en-keuzes-maken/
http://www.anneliesspek.nl/artikel%20WTA%20dec2014.pdf
http://www.symptomen-autisme.nl/autisme-en-zomervakantie/
http://www.autismecentraal.com/public/standaard-b.asp?lang=NL&pid=102
https://www.facebook.com/NOSop3/videos/1151588824885745/
http://www.grootnieuwsradio.nl/k/n663/news/view/99822/86103/autisme-speelt-ook-rol-in-de-relatie-tot-god.html
https://www.rtlnieuws.nl/magazine/samen-leven-met-autisme-ik-moet-hem-duidelijke-opdrachten-geven
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-wevelgem/-met-autisme-krijg-je-al-snel-een-stempel-a3215900/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/waar-zit-de-overlap-tussen-adhd-en-autisme~a4435448/
https://www.autismevriendelijknederland.nl/stereotypen/autisten-hebben-geen-gevoel-voor-humor/
https://www.netflix.com/be/title/80117540
https://yoo.rs/redactie/blog/waarom-mensen-met-autisme-oogcontact-vermijden-1499166967.html?Ysid=14552&utm_source=sumome&utm_medium=facebook&utm_campaign=sumome_share
https://www.autismecoach.nl/wat-je-kunt-doen-om-beter-om-te-gaan-met-iemand-met-autisme/


Wil je geen enkele van onze statussen en links missen?

http://www.gva.be/cnt/dmf20170816_03021327/autistische-leerlingen-kunnen-vanaf-1-september-een-dag-per-week-thuisblijven
https://www.facebook.com/vzwvictor/
https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/van-stoornis-naar-karaktertrek/
https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/van-stoornis-naar-karaktertrek/
https://www.youtube.com/watch?v=9cdQs9zmc-U&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/OntdekAutisme/videos/1211883262291415/?hc_ref=ARTYzmAWsDd1KlY_m41EqckFrYCSKJoR9DxIrDlR0kpnJ_pivwr0BCrURpU2i2zmz1w
http://www.toeps.nl/blog/asperger/autistic-burnout-en-executive-dysfunction


Inleiding

Oproep 1

Oproep

www.bekina.org
https://exploragent.files.wordpress.com/2017/03/folder_ass.pdf
mailto:Rachida.ElKaddouri@UGent.be


Sponsoring

mailto:info@vzwvictor.be


Toekomstige activiteiten

Kalender

mailto:remmerie.pieter@gmail.com


Administratieve gegevens
vzw Victor
thuisbegeleidingsdienst voor personen met autisme

Onze-Lieve-Vrouwemarkt 6, 8800 Roeselare
Tel: 051 25 25 28 (elke werkdag van 9u00 tot 12u30)
E-mail: info@vzwvictor.be
Website: www.vzwvictor.be

Steunfonds
Rekeningnummer BE79 0015 4169 2233 (BNP Paribas
Fortis)
Giften vanaf€ 40 zijn fiscaal aftrekbaar.

Erkenning
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap.

Vzw Victor
Vzw Victor biedt ambulante mobiele
opvoedingsondersteuning aan voor personen met
autisme en hun gezin uit de provincie West-Vlaanderen.

De naam Victor verwijst naar het Latijnse
“overwinnaar”: hij die leert leven met zijn autisme, kan
overwinnaar genoemd worden. De thuisbegeleider kan
de persoon met autisme en het gezin begeleiden in de
richting van deze overwinning. We willen de nadruk
leggen op de mogelijkheid om autisme een plaats te
geven in het leven, los van het woord autisme.

Vzw Victor biedt verschillende ambulante
begeleidingsvormen aan. Je vindt ons divers aanbod
terug op onze website.

http://vzwvictor.be
mailto:info@vzwvictor.be



