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Over deze cursus
Inleiding
Mensen met een autismespectrumstoornis kunnen heel anders reageren dan je verwacht.
Soms zo anders dat je het niet begrijpt. Dit komt doordat hun hersenen informatie anders
verwerken. Hierdoor ervaren ze de wereld op een andere manier.
Als je een cliënt met autisme begeleidt, is het nodig dat je inzicht in deze stoornis – in de
andere denkstructuren – hebt. Dit helpt je om situaties en reacties te begrijpen. Je leert ook
om de wereld voor mensen met autisme duidelijker en overzichtelijker te maken.
In deze cursus ontdek je diverse aspecten van een autismespectrumstoornis en manieren om
mensen met deze stoornis te begeleiden.

Autisme en geen autisme, soms is het niet moeilijk om elkaar te begrijpen.

Leerdoelen
• Je kunt omschrijven wat bekend is over de oorzaak van een autismespectrumstoornis,

wat onder een autismespectrumstoornis verstaan wordt en de belangrijkste subtypes
omschrijven. Per subtype kun je de belangrijkste kenmerken en gedragingen omschrijven.

• Je kunt de andere manier van denken en informatieverwerking van cliënten met een
autismespectrumstoornis uitleggen.

• Je kunt benoemen welke gevolgen een autismespectrumstoornis kan hebben op de
ontwikkeling en het functioneren van de cliënt (met een verstandelijke beperking).

• Je kunt omschrijven waar cliënten met een autismespectrumstoornis terechtkunnen
voor hulp. Je kunt behandelvormen bij autismespectrumstoornissen omschrijven.

• Je kunt cliënten met een autismespectrumstoornis (en een verstandelijke beperking)
begeleiden en begeleidingsmethodieken toepassen. Je kunt de juiste voorwaarden
bieden en de begeleiding afstemmen op de behoeften en wensen van de cliënt (en zijn
omgeving).
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Beoordeling

Beoordelings-
formulier
<

Aan het eind van de cursus wordt je parate kennis beoordeeld met een toets. Je praktische
beheersing van de leerdoelen wordt getoetst aan de hand van twee beroepsproducten. Deze
worden op verschillende punten beoordeeld: op inhoud en op de uitvoering. Andere
belangrijke punten bij de beoordeling zijn: actieve deelname aan de lessen en een nette
uitwerking van de opdrachten in correct Nederlands. Je vindt ze bij elkaar in het
beoordelingsformulier.

Planning

Planningsformulier
<

Een beroepsproduct maken kost tijd. Daarom moet je dit goed plannen. Lees eerst de opdracht
van het beroepsproduct goed door en vul daarna het planningsformulier in. Neem ook de
andere opdrachten van deze cursus op in je totale planning. Zo voorkom je dat je in tijdnood
komt.

Beroepsproduct: Folder Autisme en
verstandelijke beperking (2)
Kies een medestudent om deze opdracht mee uit te voeren.

Binnen de organisatie waar jullie werken, zijn er sinds kort cliënten met autisme en een
verstandelijke beperking. Hun ouders hebben gevraagd om informatie. Jullie besluiten een
informatiefolder te maken.

De volgende onderwerpen moeten aan bod komen:
• algemene informatie over de autismespectrumstoornis in combinatie met een

verstandelijke beperking
• de invloed van het autisme op de algemene ontwikkeling van het kind en tips om deze

ontwikkeling te stimuleren
• de invloed van het autisme op de communicatie en tips voor de communicatie met het

kind
• websites of informatiebronnen waar ouders aanvullende informatie kunnen vinden.

De folder bestaat uit de voor- en achterzijde van een A4’tje. Maak de folder leuk en leesbaar.
Dit stimuleert ouders om hem daadwerkelijk te lezen. Je kunt gebruikmaken van tekst en
plaatjes of foto’s.

Plan een datum waarop je dit beroepsproduct inlevert. Vul deze datum in op je
planningsformulier.

Stappen

• Stel een planning en een taakverdeling op.
• Maak een structuur voor je folder. Geef hierin aan welke onderwerpen je gaat behandelen

en in welke volgorde.
• Maak de folder.
• Lever de folder in bij je docent.

Laat elke processtap goedkeuren door je docent voordat je begint aan de volgende processtap.
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Eisen aan het beroepsproduct

Je beroepsproduct wordt beoordeeld op de volgende punten:
• De folder is bruikbaar in de praktijk.
• De folder is geschikt voor ouders.
• Je geeft algemene informatie over de autismespectrumstoornis in combinatie met een

verstandelijke beperking.
• Je beschrijft de invloed van het autisme op de algemene ontwikkeling van een kind.
• Je geeft ouders tips om de ontwikkeling van hun kind te stimuleren.
• Je beschrijft de invloed van het autisme op de communicatie met het kind.
• Je geeft ouders tips voor de communicatie met hun kind.
• Je vermeldt websites of informatiebronnen waar ouders aanvullende informatie kunnen

vinden.

Beroepsproduct: Presentatie Aandachtspunten
in de begeleiding (3)
Kies drie medestudenten om deze opdracht mee uit te voeren.

Organisatie ‘Spectrum’ houdt een expertisedag over de begeleiding van mensen met een
autismespectrumstoornis en een normale intelligentie. Voor het onderdeel ‘Aandachtspunten
in de begeleiding’ is jullie gevraagd een presentatie te maken. Het publiek bestaat uit
begeleiders.

De volgende onderwerpen moeten aan bod komen:
• informatieverwerking van mensen met een autismespectrumstoornis en een normale

intelligentie
• het effect van deze andere manier van informatieverwerking op hun denken en handelen
• aandachtspunten in hun begeleiding.

Maak en geef een leuke, levendige presentatie. De presentatie duurt 20 tot 30 minuten.
Maak gebruik van minstens twee praktijkvoorbeelden om de theorie te illustreren. De
presentatie bevat ook minstens twee filmfragmenten. Gebruik Prezi of PowerPoint om je
presentatie te maken.

Plan een datum waarop je dit beroepsproduct inlevert. Vul deze datum in op je
planningsformulier.

Stappen

• Stel een planning en een taakverdeling op.
• Maak een structuur voor je presentatie. Geef hierin aan welke onderwerpen je gaat

behandelen en in welke volgorde.
• Maak de presentatie.
• Geef de presentatie aan je groepsgenoten.
• Vraag je groepsgenoten feedback over de presentatie.

Laat elke processtap goedkeuren door je docent voordat je begint aan de volgende processtap.
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Eisen aan het beroepsproduct

Je beroepsproduct wordt beoordeeld op de volgende punten:
• De presentatie is bruikbaar in de praktijk.
• De presentatie is geschikt voor een publiek van begeleiders.
• De presentatie bevat twee of meer toepasselijke praktijkvoorbeelden.
• De presentatie bevat twee of meer toepasselijke filmfragmenten.
• De presentatie duurt 20 tot 30 minuten.
• Je geeft informatie over de informatieverwerking van mensen met een

autismespectrumstoornis en een normale intelligentie.
• Je geeft informatie over het effect van deze andere manier van informatieverwerking

op hun denken en handelen.
• Je beschrijft aandachtspunten in hun begeleiding.
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Oriëntatie
Opdracht 1 Heb je ervaring met autisme?

Heb jij ervaring met het bieden van ondersteuning aan kinderen of cliënten met een
autismespectrumstoornis? Beschrijf je ervaring in een kort verslag met behulp van
onderstaande vragen:
• Waar heb je de ervaring opgedaan?
• Waarom had het kind of de ‘cliënt’ ondersteuning nodig?
• Hoe heb je de ondersteuning geboden?
• Kwam je problemen tegen? Zo ja, hoe heb je die opgelost?

Opdracht 2 Ken jij dit woord?

• Twee studenten gaan op de gang staan.
• De overige studenten kiezen een woord dat te maken heeft met het onderwerp van deze

cursus: het autistisch spectrum.
• De twee studenten mogen weer binnenkomen en krijgen vijf minuten de tijd om met

behulp van het stellen van gesloten vragen achter het woord te komen. Ze mogen drie
keer naar het woord raden. Als ze het dan nog niet goed hebben, moeten ze het woord
uitbeelden en gaan zitten.

• Als ze het woord geraden hebben, wijzen zij de volgende twee studenten aan die op de
gang gaan staan, zodat het spel zich kan herhalen.

Opdracht 3 Als ik dit onderwerp hoor, dan wil ik…

Maak een tabel met twee kolommen. Zet in de bovenste rij het onderwerp van de cursus:
Autistisch spectrum.
Boven de eerste kolom schrijf je ‘Dit weet ik al’, boven de tweede kolom schrijf je ‘Dit wil ik
leren’.
Vul de kolommen in.

Onderwerp: Autistisch spectrum

Dit wil ik lerenDit weet ik al
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Kenmerken en oorzaken
van autisme
Inleiding
Mensen met een stoornis in het autistisch spectrum zijn individuen die gelijksoortige
denkpatronen en gedragskenmerken vertonen. In deze opdracht leer je welke kenmerken
dit zijn en welke types van de autismespectrumstoornis het meest voorkomen. Dit helpt je
om de kenmerken in de praktijk te herkennen.

Leerdoelen
Je kunt:
• een omschrijving geven van de hoofdkenmerken van de autismespectrumstoornis en

uitleggen waarom er bij de autismespectrumstoornis gesproken wordt van een spectrum
• uitleggen wat er bekend is over de oorzaak van een autismespectrumstoornis en over

hoe vaak deze voorkomt
• beschrijven wat de belangrijkste subtypes van de autismespectrumstoornis zijn (autisme,

stoornis syndroom van Asperger, PDD-NOS, stoornis van Rett) en de belangrijkste
kenmerken van de verschillende subtypes omschrijven.

Onderschrift: Autisme: iedereen is uniek, soms mysterieus.

Opdracht 1

Werkmodel
Woordspin
<

Website Coggle
<

Woordspin autismespectrumstoornis

Dit onderdeel gaat over de autismespectrumstoornis. Heb jij hier al eens over gehoord? Of
heb je misschien een film gezien over iemand met een autismespectrumstoornis? Of zat er
iemand bij je in de klas met deze stoornis?

Maak een woordspin rond het kernwoord ‘autismespectrumstoornis’. Je kunt hiervoor
gebruikmaken van Coggle. Wil je meer weten over het maken van een woordspin, lees dan
Werkmodel Woordspin.
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Opdracht 2 Wat is een autismespectrumstoornis?

In deze opdracht ga je een poster maken over de autismespectrumstoornis. De bedoeling is
dat iemand snel kan zien wat belangrijke feiten over de stoornis zijn. Volg hierbij de volgende
stappen:

• Zoek op internet informatie over de autismespectrumstoornis. Zoek in ieder geval op:
– wat de definitie van de autismespectrumstoornis is
– hoe vaak het voorkomt
– of er verschil is tussen het aantal meisjes en het aantal jongens dat een

autismespectrumstoornis heeft
– hoeveel mensen met een autismespectrumstoornis ook een verstandelijke beperking

hebben
– waarom er bij de autismespectrumstoornis gesproken wordt over een spectrum
– wat de twee hoofdkenmerken inhouden.

• Zoek plaatjes, cartoons of beelden die voor jou de gevonden informatie illustreren.
• Maak een poster van A3-formaat over de autismespectrumstoornis, met korte tekstjes en

beelden. Iemand die de poster ziet, moet snel doorhebben wat bedoeld wordt met de
autismespectrumstoornis. Op je poster moet in tekst of beeld te zien zijn:
– wat de definitie is
– hoe vaak het voorkomt
– of er verschil is tussen het aantal meisjes en het aantal jongens dat een

autismespectrumstoornis heeft
– hoeveel mensen met een autismespectrumstoornis ook een verstandelijke beperking

hebben
– waarom er bij de autismespectrumstoornis gesproken wordt over een spectrum
– wat de twee hoofdkenmerken van een autismespectrumstoornis inhouden.

• Laat je poster aan een medestudent zien en vraag om feedback: wat ziet er goed uit, wat
kan duidelijker?

Opdracht 3 Oorzaken van de autismespectrumstoornis

Kies een medestudent om deze opdracht mee te maken.

• Zoek op internet informatie over de oorzaken van de autismespectrumstoornis.
• Maak op een A4’tje een overzicht van de gevonden informatie en van de gebruikte

bronnen.
• Leg aan een ander groepje uit welke oorzaken jullie gevonden hebben.
• Luister vervolgens naar hun uitleg.
• Vergelijk de gevonden informatie.

– Wat komt overeen en wat verschilt?
– Welke bronnen hebben jullie gebruikt?

Opdracht 4

Theoriebron
Kenmerken en
oorzaken van een
autismespectrumstoornis
<

Subtypes

Op dit moment wordt alleen de diagnose autismespectrumstoornis gegeven. Vroeger kregen
mensen diagnoses als klassiek autisme, syndroom van Asperger, PDD-NOS en syndroom van
Rett. Omdat er veel mensen zijn die deze diagnoses gekregen hebben, zoek je in deze
opdracht uit wat ermee bedoeld wordt.

Kies drie medestudenten om samen deze opdracht te maken.
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