
Welkom 

1.  Kies het WiFi netwerk: Hotspot Vormingscentrum 

2.  Open een willekeurige browser  

3.  Meld u aan of maak een gratis account aan 

4.  Kies voor 24 uur gratis internet 

*U kunt ook uw mobiele (3G/4G) data gebruiken 
maar houd in dat geval rekening met 
roamingkosten  

Voor deze presentatie heeft u een 
internetverbinding nodig… 

5.  Zet de schermbeveiliging van uw telefoon uit 
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Even voorstellen… 



De ijsbergtheorie 

Gedrag 

Oorzaken 

Aanpassingen 



In de praktijk 



In de praktijk 



In de praktijk 

Signaleringsplannen 

Incidenten 
Handelingsplannen 

Autismespecialist 

Ouders 

Psycholoog-psychiater 

Gespreksverslagen 

Rapporten 

Orthopedagoog 

Fysiotherapeut 

Logopedist 

Eerdere leerkrachten 



Onderzoek 

Wat moeten mensen 
echt van mij weten om 

goed aan te kunnen 
sluiten op mijn 

behoeften?  



Onderzoek 

Leerkrachten 

Ouders 

Theorie 

Verschillende scholen 

Specialisten 



Onderzoek 

2. Toets de gamepin in 

3. Kies een nickname 

1. Surf naar www.kahoot.it 

4. You’re in…. 

https://create.kahoot.it/?_ga=1.52829160.1532964093.1442212967


Ondersteuning 

Aansluiten bij individuele 
ondersteuningsbehoeftes 



Het autismepaspoort 



Het autismepaspoort 
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Prijzen 
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Het Autismepaspoort 
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1 
inzicht  en 

(h)erkenning waar 
gedrag vandaan 

komt 3 
 preventief 

handelen door bij 
voorbaat rekening 

te houden met 
gevoeligheden of 

eigenschappen 
2 

inspelen op 
oorzaken dus een 

werkelijke 
oplossing of 

verbetering bieden 

4 
Informatie is 

gemakkelijk te 
delen 

5 

Minder stress  
voor leerling en 

professional 
omdat niemand 

onder- of 
overvraagd wordt 



Heb ik er eigenlijk zelf 
ook nog iets over te 

zeggen?  

Mijn eigen autismepaspoort 



Mijn eigen autismepaspoort 



Zelf anders kijken… 



Een geheugensteuntje… 



Goed of fout??? 



Een autismepaspoort… en dan? 

Omgeving  
als  

expert! 

Aanpassen 
van  

taken 

Aanpassen 
van  

omgeving 

Aanpassen 
van  

begeleiding 



Autisme anders bekijken 
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Autisme anders bekijken 



En onthoud… 

Autisme anders 
bekijken… 



..is soms ook anders 
kijken naar jezelf! 



Meer weten? 

@Suzanne8erberg 

www.facebook.com/spectrumvisie 

nl.linkedin.com/in/suzanneagterberg 



Meer weten? 

www.spectrumvisie.nl 

www.autismepaspoort.nl 



Meer weten? 

Training ‘Autisme anders bekijken’ 

Workshop autismepaspoort 

Workshop of training ‘op maat’? 



Meer weten? 

Direct verkrijgbaar na 
deze presentatie of via 
Bol.com 

€ 21,- 



www.spectrumvisie.nl     www.autismepaspoort.nl      +31652052603 


