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Opleidingsplan Abrazos Cusco - 2016 / 2018.  
 

Inleiding 

In dit opleidingsplan is de opleidingsbehoefte van Asociacion Abrazos beschreven en is op basis van 

missie en visie onderzocht welke opleidingen op korte en (midden)lange termijn passend zijn. In dit 

document worden naast nieuwe opleidingsbehoeften ook bestaande opleidingsmiddelen verder 

toegelicht. 

Visie op opleiding binnen Asociacion Abrazos 

Het opleiden van medewerkers en het vervolgens verspreiden van de opgedane kennis is naast de 

directe begeleiding van kinderen met autisme en hun gezinnen de kern van het werk van Abrazos. 

Voor alle medewerkers van Abrazos is het volgen van opleidingen daarom een belangrijk onderdeel 

van het werk. Het uitgangspunt hierbij is dat medewerkers van Abrazos zich blijven ontwikkelen, 

zodat uiteindelijk de kennis over autisme in de hele regio Cusco kan worden vergroot. Nadrukkelijke 

wens hierbij is om alle reeds opgedane kennis te verwerken in een master autisme aan de 

universiteit van Cusco.  

1 BESTAAND TRAININGSAANBOD – EENMALIGE TRAININGEN 

Nieuwe medewerkers 

Voor nieuwe medewerkers geldt dat zij opgeleid worden tot generalistische experts op het gebied 

van autisme. Zij krijgen hiertoe momenteel de volgende opleidingen: 

1. Basiscursus autisme, met uitgebreid aandacht voor de verklarende cognitieve theorieën en 

het sensorisch perfil. 

2. Informatieve DVD’s zowel uit Nederland als gemaakt door Abrazos in Peru 

3. Training in Concept Ondersteundende Communicatie,  toepassen van de ComVoor, 

Taalontwikkeling en Taalstimulatie (More Than Words en Hanen). 

4. Leren toepassen van de Wechsler Non Verbal 

5. Meelopen met andere therapeuten om mee te kijken en te leren in de praktijk, beetje bij 

beetje eigen gezinnen begeleiden en steeds zelfstandiger gaan werken. 

Specialisatie basistherapeuten 

Nadat therapeuten deze opleidingen met goed gevolg hebben doorlopen (en de examens hebben 

behaald) zijn zij basistherapeut. Zij kunnen zich in overleg vervolgens verder door ontwikkelen op een 

specifiek gebied. Verderop in dit document is beschreven welke specialisaties gewenst zijn binnen 

Abrazos. Momenteel zijn er nog geen therapeuten die een vervolgopleiding hebben gevolgd. 
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2 BESTAAND TRAININGSAANBOD – TERUGKERENDE OPLEIDINGSELEMENTEN 

Naast de hiervoor beschreven basistrainingen die in principe eenmalig worden gevolgd, zijn er een 

viertal opleidingselementen die jaarlijks terugkomen en die gericht zijn op het vergroten en 

behouden van reeds ontwikkelde kwaliteiten. 

 

Training Doel Frequentie Kosten 

Supervisie evaluatie 
behandelplan,  
houding en strategie 
therapeuten,  
bijstellen van plan 
 

1x per maand Tijdsinvestering 
projectleider en 
therapeuten per 
persoon 2 uur per 
maand 
 

Video Interactie 
training 

Analyse van therapie, 
houding ouders / 
therapeuten  

1 x per maand Tijdsinvestering 
projectleider en 
therapeuten per 
persoon 2 uur per VIT 

Intervisie Analyseren van 
persoonlijke 
knelpunten tussen 
collega’s om open 
adviezen te ontvangen 
van collega’s om 
verder te kunnen gaan 
in het 
hulpverleningsproces 

1x per 2 maanden Tijdsinvestering 
projectleider en 
therapeuten per 
persoon 5 uur 

Symposium Op de hoogte blijven 
van de ontwikkelingen 
op auti-gebied. 
Uitbreiding van kennis, 
prikkelen, voorkomen 
van vastroesten 

Bij voorkeur jaarlijks 
voor elke medewerker  

Tijdsinvestering 
projectleider en 
therapeuten 
Afhankelijk per 
symposium, meestal 2 
dagen van 8 uur per 
persoon 
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3 TE ONTWIKKELEN OPLEIDINGEN/DIPLOMA’s / TE VOLGEN TRAININGEN 

In volgorde van prioriteit: 

 

Opleiding Doel Wie/voorwaarden Investering 

Diplomado Autismo Het behalen van een 
Peruaanse diploma, 
ondersteund door de 
beste universiteit van 
de Peru t.b.v 
kwaliteitsborging en 
erkenning in Peru.   

Alle generalistische 
basistherapeuten 
autisme. 
2016: 3 therapeuten 
2018: 2 therepeuten 

Per persoon: 6 x 12 
uur, hiervan zijn 8 uur 
werktijd en 4 uur eigen 
tijd. Kosten 1000 dollar 
inschrijving, daarnaast 
ongeveer 1000 dollar 
aan tickets en verblijf.  

 
 
ADOS 

 
 
Een gestandaardiseerd 
instrument om op een 
objectievere manier 
een diagnose te 
kunnen stellen. 
Verhoging van de 
deskundigheid en 
betrouwbaarheid van 
het centrum Abrazos 

 
 
Voor alle medewerkers 
in 2016, anders naar 
2017. Voor alle 
medewerkers, zowel 
de basistherapeuten 
als de therapeuten in 
opleiding. 

 
 
3 dagen van 8 uur per 
persoon de training op 
zichzelf in werktijd 
Kosten: Trainer komt 
vanuit Nederland 
Voorstel: ticket 
Amsterdam / Cusco, 
kost en inwoning in 
Cusco gedurende het 
verblijf. Aanschaf ADOS 
€ 3.100. Totale kosten 
ongeveer € 5. 000. 
 

Master Logopedie Teamspecialist in taal 
en communicatie 

Eén basistherapeut in 
2017 

15 maanden lang ieder 
weekeind. Vrijdag van 
17.00 tot 21.00. 
Zaterdag van 9.00 tot 
21.00 en zondag van 
9.00 tot 13.00 
Vrijdagavond is eigen 
tijd. Zaterdag en 
zondag is in werktijd. 
Afhankelijk van waar 
de master wordt 
gegeven, Cusco of Lima 
of Arequipa. Geraamde 
kosten € 8000.  

Master Clinica Teamspecialist in 
stellen van klinische 
diagnose 

Eén basistherapeut.  
Indien haalbaar 2017. 

Idem. 

Training Mindfulness  Het leren van 
verschillende 
mindfulness 
technieken en het 
overbrengen daarvan 
aan cliënten 

Realisatie is afhankelijk 
van toepasbaarheid op 
kinderen; vertaling van 
materiaal naar het 
Spaans en  medewerk- 
ing van de ontwerper 

3 dagen training 
Kosten per persoon:  
€ 995 (inclusief het 
boek ‘Mindfulness bij 
volwassenen met 

autisme’ ) 



4 
 

Specialisaties Doel Wie/voorwaarden Investering 

Master Onderzoek en 
ontwikkeling 

Teamspecialist  in het 
opzetten van evaluatie 
onderzoek naar de 
resultaten t.b.v.  
ontwikkeling van een 
verbeterprogramma.   

Eén basisspecialist op 
een nader te bepalen 
datum. 

Vergelijkbaar met de 
andere masters. 

 

Borging binnen Abrazos: 

 

De borging van de verkregen kennis is een zeer belangrijk thema zowel voor bewaking van de 

kwaliteit als voor de continuïteit van de activiteiten van Abrazos in Peru. 

Daartoe dient het volgende:  

Ethisch contract: 

Iedere therapeut heeft een ethisch contract getekend, waarin is vastgelegd welke normen de 

medewerker moet volgen bij het verlaten van Abrazos. Dit zowel ten aanzien van het team als ten 

aanzien van de families. Ten aanzien van de opleidingen gaat het om tijd nemen om alle geleerde 

kennis over te dragen op de nieuwe collega. 

 

Volgen van de diplomado: 

Therapeuten hebben een contract ondertekend waarin ze een dienstverband voor 3 jaar aangaan na 

het afronden van de diplomado. Mochten ze eerder ontslag nemen dan betalen ze het eerste jaar 

alle kosten terug, het tweede jaar 60%, het derde jaar 30%. Na 3 jaar zijn ze vrij om te gaan zonder 

financiële verplichtingen. 

 

Verdere masters: 

Voor het gaan volgen van nieuwe master of andere cursussen zal er per keer bekeken moeten 

worden wat reëel is om af te spreken. Vervolgens zal dit in een aanhangsel van het contract worden 

vastgelegd bij het ministerie van arbeid.  

 

Ontwikkeling van een ‘diploma o especialidad’ (master) bij de universiteit van Cusco.  

In de komende jaren ontwikkelt Abrazos in samenwerking met de universiteit van Cusco een master 

autisme. Daarnaast willen we gebruik maken van hun studenten om bepaalde onderzoeken uit te  

laten voeren voor het verbeteren van ons werk.  


