
SAMEN 
MAKEN WE 
ONDERWIJS
PASSEND!



WIE ZIJN WE?
Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant is een onderdeel van 
Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE). Wij komen  
in alle vormen van zowel regulier als speciaal onderwijs. Het  
Autisme Steunpunt heeft een team van gedreven professionals  
op het gebied van onderwijs en autisme. Onze medewerkers  
hebben veel ervaring en expertise in het geven van passend  
onderwijs aan leerlingen en studenten met autisme. Wij  
professionaliseren en ondersteunen uw school bij complexe  
casuïstiek. Ook adviseren wij besturen en samenwerkings- 
verbanden. Hierbij werken we nauw samen met de collega’s  
van de Externe Dienstverlening van SSOE. 

WAT KUNNEN WE VOOR U BETEKENEN?
Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant biedt:
• Informatie
 - Telefonisch, via mail, website, nieuwsbrief en kennisbank
• Consultatie en advies
 -  Consultatie voor een leerling of student
 -  Beeldvorming complexe casuïstiek 
  -  Advies aan directies en besturen over vormgeven en 
  uitvoeren van passend onderwijs binnen school, organisatie 
  of samenwerkingsverband
• Professionalisering
 - Coaching en intervisie van leerkrachten, intern begeleiders/ 
  zorgcoördinatoren, schoolteams
 - Ondersteuning bij het geven van individuele 
  leerlingbegeleiding
 - Ondersteuning van leerlingen en hun docenten bij transities
  (instroom naar onderwijs of de overstap naar een nieuwe 
  school, studie of arbeid)
 - Studiedagen, workshops, lezingen en cursussen op maat 
  over autisme en verschillende thema’s

Ook organisaties buiten het onderwijs of buiten de regio zijn  
wij graag van dienst!



WAT ONDERSCHEIDT ONS VAN  
ANDERE SPECIALISTEN?
Onze medewerkers hebben allen ervaring met autisme en  
(speciaal) onderwijs. Hierdoor kunnen we tips en adviezen samen 
met u vertalen naar concrete toepassingen in de praktijk.
 
Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant is direct verbonden  
met alle geledingen van SSOE: MBS Eindhoven, Mytylschool 
Eindhoven, Antoon van Dijkschool Helmond, Externe Dienst- 
verlening en het Arbeids Transitie Centrum (ATC).  
Alle medewerkers hebben overleg met elkaar en versterken  
elkaar vanuit hun specialisme.
Regionaal zijn we actief in Samenwerkingsverbanden Passend 
Onderwijs en het Samenwerkingsverband Autisme. Landelijk  
hebben we contact met universiteiten, hogescholen, beroeps- 
verenigingen en belangenverenigingen.
Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant is hiermee een sterke 
partner op het gebied van autisme en onderwijs.

WAT KUNT U VAN ONS VERWACHTEN?
• Goede afstemming op uw situatie
• Maatwerk en praktische adviezen
• Flexibiliteit en snelle dienstverlening
• Duidelijkheid: we zeggen wat we doen en we doen 
 wat we zeggen

 
 
 
 
Voor een uitgebreid overzicht van onze diensten:
 
www.autismesteunpunt.nl 
 
Ga naar het digitaal loket en we nemen zo snel mogelijk  
contact met u op. Bellen mag natuurlijk ook: 088 214 01 02.



Antoon van Dijkschool Helmond
MBS Eindhoven
Mytylschool Eindhoven
Externe Dienstverlening
Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant
Arbeids Transitie Centrum

Samen maken wij onderwijs passend!

SSOE
Venetiëstraat 43
5632 RM Eindhoven

Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant
Eindhoven
088 214 01 02
info@autismesteunpunt.nl
www.autismesteunpunt.nl


