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INSPIRATIEGIDS GESCHREVEN VOOR: 

 

Deze inspiratiegids bevat aanbevelingen en suggesties  

voor het uitwerken van een autivriendelijke dagkamp-werking  

voor kinderen van lagere schoolleeftijd binnen het reguliere aanbod  

  

 

In eerste instantie geschreven voor: 

Jeugddienst van gemeente en stad, reguliere kampwerkingen, kortom organisaties die 

voorzien in een ‘vrijetijds-dag-aanbod’ tijdens vakanties. 

 

In tweede instantie geschreven voor: 

Voor ouders die reeds zelf aan de slag willen gaan om hun kinderen bij te staan en voor te 

bereiden op een fantastisch deugddoend kamp. 

Voor ouders die willen samenwerken met de organisator.  

 

Voor anderen die: 

Inspiratie en praktische tips willen halen en een eigen transfer willen maken naar hun 

specifieke werking.  Ik denk hier bijvoorbeeld aan jeugdbewegingen die hun aanbod 

autivriendelijker willen maken.  Scholen die op meerdaagse uitstap gaan…  Voor deze groepen 

is het van belang om tussen de lijnen te lezen en de bruikbare elementen eruit te halen.   

Mits afstemming en aanpassingen aan het ontwikkelingsniveau en leeftijd, is deze gids ook 

bruikbaar voor andere leeftijdscategorieën. 
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KEN JE DAT GEVOEL 

 

Ken je als ouder dat gevoel… 

dat zo’n dagkamp-werking enorm veel energie vraagt van jou als ouder?  De overweging of je 

wel zou inschrijven?  De angst of ze de juiste ondersteuning kunnen bieden?  Onzeker over 

welke informatie je vooraf moet geven?  Of ze überhaupt de moeite wel willen doen?  Bezorgd 

over hoe je kind zich voelt wetende dat het heel veel extra inspanning vraagt?  Bezorgd of hij 

het einde van de week haalt?  

 

Ken je als kind dat gevoel… 

dat je heel veel goesting hebt om deel te nemen, maar dat de angst voor heel wat onzekere 

factoren je belemmert?  Je mee wil doen met je vriend(inn)en, maar dat je het eigenlijk niet 

ziet zitten?  Dat ontspanning ver zoek is en je overmand bent door alle indrukken en je niet 

meer helder kunt denken?  Te snakken naar kleinere groepen, overzicht, duidelijkheid en een 

begeleiding die je begrijpt. 

 

Ken je als vriend(in) van een kind met autisme dat gevoel… 

dat je niet zo goed weet hoe te reageren?  Dat je niet goed weet welke houding je hierin moet 

aannemen?  Dat onbehagelijk gevoel wanneer je jouw vriend(in) door angst overmand ziet 

verstijven of in paniek geraakt?  Dat je onbezonnen wil spelen en je niet goed snapt waarom 

X moe is of nee zegt. 

 

Ken je als organisator dat gevoel… 

dat je beseft dat je aanbod eigenlijk niet inclusief is?  Dat je niet tegemoetkomt aan de noden 

en behoeften van kinderen met autisme.  Dat je eigenlijk wel wil maar niet goed weet hoe?  

Dat je niet over de knowhow beschikt?  Dat je op weerstand botst omdat je denkt dat het te 

veel (tijds)investering vraagt tegenover de winst?  Die eeuwige aarzeling om daar toch eens 

eindelijk werk van te maken? 
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Ken je als animator of begeleider dat gevoel… 

dat je eigenlijk wel weet dat kind X zich anders gedraagt dan de meeste andere kinderen, maar 

niet goed weet wat hij echt nodig heeft?  Dat 1-1 werken met kinderen met autisme heel goed 

gaat, maar de grootte van de groep maakt dat het niet meer lukt?  Dat je al verschillende keren 

iets gezegd hebt, maar dat het precies niet doordringt?  Dat het wel een heel bang kind is?  

Dat het kind wel heel grenzeloos is?  Dat je heel veel vragen krijgt die telkens terugkomen.  

Dat het kind geen aansluiting heeft?  Dat je te weinig weet van autisme en weerstand hebt 

om meer kinderen met autisme te begeleiden? 

 

Ken je die uitspraak: “Goh, wat moet ik hier mee, laat maar zitten.” 

Ken je die wens: “Kon het maar op een andere manier, dan zou ik misschien…” 

 

Ik zie jou, ik hoor jou, ik ken het gevoel en ik wil je inspireren en gidsen. 

Iris  
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HOE DEZE GIDS LEZEN 

 

Deze gids geeft jullie inspiratie, ideeën, tools, aandachtspunten en suggesties om jullie 

werking autivriendelijker te maken.  Het voordeel is dat niemand er nadeel bij heeft als je 

deze aanbevelingen/suggesties implementeert in je werking.  Je zal merken dat ook kinderen 

zonder autisme genieten van de voordelen die deze aanpassingen met zich meebrengen.  

Gebruik deze gids niet als een volledige copy-paste.  Voor het ene kind zal het te veel zijn, voor 

het andere nog veel te weinig.  Neem de basiselementen zeker mee en benader elke kind 

vanuit zijn eigenheid.  De voorbeelden die ik aanhaal zijn reëel.  Toch zijn het maar 

voorbeelden in een welbepaalde situatie.  Het is de bedoeling jullie mee te nemen in de 

leefwereld van kinderen met autisme zonder te willen veralgemenen.  

 

Om deze inspiratiegids gebruiksvriendelijk te maken, is deze in verschillende praktische 

luiken opgedeeld.  De reden hierachter is dat ik hoop dat deze gids verslonden zal worden als 

tool.  Een hulpmiddel om jullie werking autivriendelijker te maken en jullie in de juiste mindset 

te brengen.  Fragmentarisch in die zin dat het als checklijst kan fungeren om praktisch aan de 

slag te gaan. 

 

Ik wil jullie met beide voeten in het werkveld praktisch mee begeleiden.   

Ik kan een ganse inleiding geven over wat autisme is en hoe dit mogelijks tot uiting kan komen.  

Ik vind het zeer waardevol als jullie je daarin willen verdiepen.  Achteraan in deze 

inspiratiegids vind je een samenvatting betreffende het autistische denken en beleven van 

kinderen met autisme.  Deze is verre van volledig, dat besef ik ten zeerste.   

 

 

Ik wil bij het doel van deze inspiratiegids blijven.  En dat is direct praktisch aan de slag gaan.  

Op deze manier moet deze gids dan ook gezien en gelezen worden.  Jullie willen starten, 

plezier maken en jullie kampwerking in elkaar boksen vanuit een inclusiegedachte en met 

een autivriendelijke touch.   

 

 



6 
 

BEHOUD VAN HUIDIG AANBOD MET DOORDACHT AUTIVRIENDELIJK 

HANDELEN 

 

Kinderen met autisme laten meedraaien in het regulier kampaanbod is niet altijd evident.  Dat 

is een feit.  Het vraagt een zekere inspanning.  Zowel van het kind zelf, de ouders, als van de 

organisator.  Maar het is voor velen absoluut een haalbare kaart.  Het is een verrijking voor 

iedereen!  Je zal merken dat:  

➢ het meerwaarde creëert 

➢ het voldoening geeft 

➢ het creativiteit en out of the box denken meebrengt 

➢ het je werking bewust in vraag stelt 

➢ je vertraagt in functie van echt be-leven 

➢ kinderen hun noden en behoeften leren communiceren  

➢ je van elkaar leert 

 

Men gaat er enerzijds nog steeds te snel van uit dat het te veel inspanning vraagt van de 

organisatie om hun werking autivriendelijk te maken.  Of men gaat er anderzijds bij bepaalde 

kinderen vanuit dat het evident is dat ze gewoon meedraaien.  Dit omdat men uiterlijk 

waarneembaar gedrag als referentie ziet dat het goed gaat.  Onderliggende stress, angsten, 

camouflage en compensatiestrategieën zijn altijd aanwezig en slorpen massa’s energie op van 

deze kinderen.  Daarom is het belangrijk om op een dubbelspoor te werken.  Wat bedoel ik 

hiermee?  De omgeving, jullie als organisator van een dagkamp en als individuele begeleider 

gaan niet jullie aanbod veranderen.  Dat is in deze niet de bedoeling.  Het is de manier waarop 

jullie het brengen en met open vizier gangbare zaken in vraag durven stellen.  Je zal merken 

dat aanpassingen in vele gevallen gewoonweg verantwoord zijn en vaak ten goede komen 

van iedereen.  
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Het is het huidige aanbod autivriendelijk maken op 2 sporen door: 

 

Organisatie en begeleiding  

De organisatie en begeleiding die deze inspiratiegids als praktische leidraad/tool gebruiken.  

Die diversiteit in de breedst mogelijke zin ziet als een verrijking en hier ook een actieve rol in 

wil spelen om hieraan tegemoet te komen. 

 

Ouder/kind  

Ouder en kind die de ‘Viewer’ zorgvuldig invullen en constructief communiceren met de 

organisator van de dagkamp-werking.  In bijlage vind je deze Viewer.  Dit is een document dat 

je als ouder en/of kind kan invullen.  Het is een krachtig hulpmiddel naar meer 

autivriendelijkheid.   

Ouder en kind die verantwoordelijkheid nemen om hun noden en behoeften kenbaar te 

maken.  Kinderen vaardigheden aanleren en tools meegeven om binnen het regulier aanbod 

te kunnen deelnemen. 

 

Afweging: Het blijft uiteraard wel belangrijk om steeds de afweging te maken of voor kind X 

dit het meest geschikte kamp/vrijetijdbesteding is.  Is dit voor X voldoende?  Vereiste is dat 

iemand kan genieten en goesting heeft om samen met leeftijdsgenootjes deel te nemen.  

Afstemming met ouders, kind en organisatie om te kijken of dat evenwicht kan gevonden 

worden tussen vraag en aanbod.  Het zou duidelijk moeten worden bij het overlopen van de 

Viewer.  Misschien kan het belangrijk zijn om dat in een vroeg stadium te overlopen.  Stel dat 

hierdoor duidelijk wordt dat in vraag en aanbod geen afstemming kan gegarandeerd worden, 

de inschrijving alsnog geannuleerd kan worden. 
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Praktisch gedeelte 
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HOE STA IK IN DE BEGELEIDING VAN KINDEREN MET AUTISME? 

 

Jouw visie & mindset bepaalt voor een groot deel hoe jij kijkt naar kinderen met autisme.  Ben 

jij je daar bewust van?  Doorheen deze gids merk je misschien wel accentverschillen met je 

huidige manier van denken.  Hieronder vind je aandachtspunten in de begeleiding die je op 

weg kunnen helpen naar een meer autivriendelijke benadering. 

 

Voor je deze inspiratiegids verder leest, is het goed om voor jezelf als organisatie en als 

begeleider bewust stil te staan bij jouw visie en mindset met betrekking tot kinderen met 

autisme of kinderen met eender welk ander etiketje.   

Het feit dat je deze gids reeds in handen hebt, maakt dat jij en/of jouw organisatie de intentie 

heeft om inclusief te werken en die knop autistisch denken wil aanzetten. 

 

 

 

 

 

 

Denk ‘aut-of-the box’.  De meerwaarde, verrijking die kinderen met autisme meebrengen 

is dat ze ons maatschappijkritisch alledaagse dingen in vraag laten stellen waardoor 

verwachtingen in een ander perspectief gezet worden.   

“Is dat zo?  Moet iets op die manier?  Waarom zou dat niet anders kunnen?  Wie zegt dat?  

Wie bepaalt wat de norm is?  Wie bepaalt waar de lat ligt?”   

Hoe bevrijdend voelt dit wel niet?! 

Binnen het aanvaardbare kader is er zoveel mogelijk.  Het is daar dat mogelijkheden 

gecreëerd worden and the magic happens. 
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AANDACHTSPUNTEN IN BEGELEIDING M.B.T. AUTISME 

 

Als het programma, de context, de omgeving en de verwachtingen duidelijk zijn en de 

voorbereiding met aandacht is gebeurd, gaan kinderen met autisme minder afhankelijk zijn 

van de begeleiding.  Een goed basisvertrouwen om te starten is belangrijk en heeft effect op 

gans de groep en het verloop van het kamp.  Enkele aandachtpuntjes die het verschil maken: 

 

 Zet je in de Sherparol 

Door hun manier van denken en prikkelverwerking leggen deze kinderen al heel wat extra 

kilometers af in vergelijking met anderen.  Door middel van voorspelbaarheid geven we hen 

meer controle en zekerheden.  Maar dan nog dekt het niet de volledige lading.  We moeten 

hen leren om met onzekerheid om te gaan en af en toe risico’s te nemen.  Want ook dat is een 

facet van het leven.  Maar lees hier alstublieft niet: “Laat maar waaien.”  Haal als begeleider 

het kind in jou terug naar boven.  Waar liggen het kind zijn noden en behoeften op dat 

moment?  Maak verbinding.  Leg de lat wat lager.  Moedig aan, maar forceer niet.  Zoek samen 

naar hoe het wel lukt en wat daarvoor nodig is.  In plaats van als begeleider op de top het kind 

toe te roepen: “Wees de sherpa.”  Soms is het nodig om even terug af te dalen om ze de kans 

te geven de weg ‘zelf’ mee af te leggen.  Het is belangrijk te weten dan onder stress kinderen 

op emotioneel vlak een stapje terug kunnen zetten.  Het is dan aan de volwassene om daaraan 

tegemoet te komen, afgestemd te begeleiden en te ondersteunen. 

 

 Wees met “aandacht” bij het kind met autisme   

Je kan beter 10 minuten echt aanwezig zijn, met volle aandacht, dan één uur aanwezig maar 

zonder connectie.  Ze voelen dit haarfijn aan.  Het zal maken dat ze vertrouwen in jou hebben 

of net niet.  Veiligheid en houvast is in die mate van belang zodat kinderen met autisme 

allerhande vragen en angsten kunnen loslaten en al met een klein stukje overgave die 

kampdag kunnen aanvatten.  Als ze kunnen genieten is dat al een hele stap op vlak van 

(zelf)vertrouwen. 
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 Overgangen zijn momenten die moeilijker zijn 

Afscheid, wisselen tussen activiteiten…  Dat kan duidelijk aanwezig zijn maar ook heel subtiel 

en toch heel beladen.  Check even of het goed gaat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld:  Marieke is 10 jaar.  Afscheid nemen van mama of papa is telkens een beetje rouwen.  Het is 

keihard uitkijken naar leuke activiteiten, maar telkens met spanning want daar hoort elke keer die overgang 

van dat moeilijk afscheid nemen bij.  Het is niet enkel het afscheid nemen zelf dat voor spanning zorgt.  Er 

hangt wel meer rond dan dat.   

Welke jonge puber wil er in bijzijn van haar vriendinnen en vreemde mensen: 

▪ tranen laten   

▪ haar papa of mama niet kunnen loslaten 

▪ een begeleider die er moet bij gehaald worden om los te komen 

▪ verstijven van stress 

▪ geen zinnig antwoord kunnen geven op goedbedoelde vragen  … 

Waarom zou een kind in bijzijn van haar vriendinnen en vreemde mensen zich zo willen tonen?  Het is geen 

keuze voor alle duidelijkheid.  Het is overmand worden door echte heftige emoties die het systeem van het 

kind kunnen lam leggen.   

 

Jij… met een blik door een autibril, heel subtiel maar even met volle aandacht 

Jij…aanvoelend of je vragen gaat stellen of gewoon een uitgestoken hand reikt 

Jij… in je sherparol 

Jij… die even subtiel die overgang mee maakt.  Niet meer niet minder 

Jij…die het verschil maakt 
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 Geef ruimte om in de stemming te komen   

Niet iedereen zal zich van in het begin smijten.  Een zekere terughoudendheid is geen teken 

van: “dit is niets voor X”.  Vaak zullen ze eerst de kat uit de boom kijken.  Kijken hoe alles 

verloopt, observeren, analyseren, voorspelbaarheid zoeken om dan op eigen tempo te 

starten. 

 

 Persoonlijke ruimte ~ samendoen en temporiseren 

Nabijheid is belangrijk.  Of dit nu fysiek is of juist net niet is afhankelijk van het kind.  Bij angst 

of onduidelijkheid is concreet communiceren en de consequenties van een keuze duidelijk 

maken belangrijk. Samendoen en temporiseren is dingen mogelijk maken.  Dit doe je door op 

het juist gekozen moment toch voorzichtig te pushen.  Garandeer de ondersteuning, dek alle 

onveiligheden af waardoor het effectief een succeservaring wordt. Dan zie je ze groeien. Push 

je in een onveilige situatie, heb je de kans dat ze in paniek geraken en volledig afhaken.   

 

 Ongepast gedrag als gevolg van het niet begrijpen van de situatie  

Schrap ‘onwil’ uit je woordenboek en vervang het door ‘het is onduidelijk’.  Dan kom je al een 

eind ver.  Wees vooral heel duidelijk wat je wel verwacht en dit zonder de persoon af te wijzen, 

maar te focussen op regels en afspraken.  Formuleer deze boodschap concreet en als een 

positief alternatief.  Positieve communicatie helpt de verbeelding meteen de invulling te 

geven.   

Soms is het waarom van iets verduidelijken ook nodig.  Je schets hier de context die hij 

misschien niet in het vizier had omdat hij de regel of afspraak steeds vooropstelt.   

 

 Verschil tussen kunnen en aankunnen  

Dit is afhankelijk van verschillende factoren.  Het is niet omdat x dit vandaag kan, dat dit dan 

wil zeggen dat hij dat morgen ook kan.  Kinderen met autisme zijn zeer snel uit hun basisrust 

waardoor het evenwicht, tussen de uitdagingen waar hij aan wordt blootgesteld en zijn 

behoeften/mogelijkheden, uit evenwicht zijn. 
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 Non-verbaal connectie maken 

Het is een magnetisch veld creëren van nabijheid.  Lichaamstaal is een vertaling van heel je 

zijn.  Eigenlijk is dit iets heel natuurlijks en basaal als je in connectie staat met jezelf.  Stel je 

ook de vraag: “Wie wil ik zijn voor de andere, de persoon voor mij?”  De kunst van het 

authentiek zijn ook al vind je iets ongemakkelijk. 

 

 Zwart-witdenken  

Autisme kenmerkt zich ook in zwart-witdenken.  Dat kan als gevolg hebben dat ze heel 

perfectionistisch kunnen zijn en faalangstig.  Hierdoor gaan ze bepaalde dingen niet doen om 

toch maar niet het gevoel te hebben niet te voldoen.  Of gaan ze net wel zaken heel minutieus 

doen.   

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld: 

Het einde van de kampdag nadert.  De begeleiding verdeelt de taken.  Ze hebben nog 5 à 10 minuten voordat 

de ouders hen komen ophalen.  Aan Lisa wordt gevraagd om al de spullen die in de tuin liggen op te ruimen.  

Ze verstijft en weigert in eerste instantie om op te ruimen.  Sofie de begeleidster vindt dit vreemd, want ze 

heeft al gemerkt dat Lisa de voorbije dagen telkens goed heeft geholpen.  Ze had de knutselkast gisteren 

trouwens perfect gesorteerd en pico bello achter gelaten.   

De begeleidster gaat het gesprek aan met Lisa. Er gaat tegelijkertijd ook een lampje branden bij Sofie.  Ze 

neemt een tip mee en visualiseert voor Lisa. 

De ‘tuin opruimen’ is voor Lisa al het speelgoed wegbergen, terrasstoelen en tafel in de tuinberging zetten, 

de fietsen en steps netjes in het fietsenhok plaatsen met het stuur naar de uitgang gericht, tuinkussens 

verzamelen…  Dat is de tuin opruimen.  Papa heeft het dit weekend nog gezegd.  Lisa heeft hem daarbij 

geholpen.  Ze ging ervan uit dat dit hier ook zo hoort.  Ze had ook al op haar horloge gekeken.  Dat zou ze 

zeker niet klaarkrijgen op 5 minuten.  Ze zag dit helemaal niet zitten.  Ze wist niet waar te beginnen.  En toch 

wil ze aan de verwachtingen van de begeleiding voldoen.  Daarom verstijfde ze.  Sofie legde uit wat zij hier en 

nu verstaat onder de tuin opruimen en wat ze verwachtte.  Sofie nam snel een kladpapiertje en stylo en 

visualiseerde wat ze bedoelde.  Op dat moment was dat voldoende voor Lisa om in beweging te komen. 



14 
 

 

Tip: Als je snel even iets wil visualiseren, zorg dan dat het een meerwaarde is en je het niet nog ingewikkelder 

maakt.  Check even of je er beide dezelfde interpretatie aan geeft.  Visualiseren is een krachtig ondersteunend 

middel dat je vaak en snel kan inzetten.  Het is de lijm die taal verbindt.  Voor Lisa was bovenstaand voorbeeld 

voldoende.  Het kan zijn dat sommigen het misschien wel heel letterlijk nemen en bijvoorbeeld maar 1 springtouw 

opruimen in plaats van de 6 andere die er nog liggen. 

 

Als begeleiding moet je dit mee kanaliseren omdat ze vaak hoofd- van bijzaken niet weten te 

onderscheiden.  Enerzijds afgrenzen: “Dat… is goed genoeg.”  En hen tegelijkertijd toch het 

gevoel geven dat ze zelf controle kunnen uitoefenen.  Anderzijds door te achterhalen waar 

het over gaat.   

1) Welke specifieke autistische gedachte/beleving zit daarachter?  

2) Herkader indien nodig en/of schep als begeleiding dan een kader dat houvast en veiligheid 

biedt waardoor ze toch in beweging komen. 

 

 Je geeft ruimte aan de andere zijn interpretatie en beleving   

Zo durft het kind zich makkelijker te tonen. Uiterlijk waarneembaar gedrag is niet altijd de 

afspiegeling van wat zich binnenin afspeelt.  De manier waarop jij betekenis verleent aan de 

dingen is daarom niet hetzelfde als hoe de andere er betekenis aan geeft en beleeft. 

Tuin op kamp opruimen =  

 

 

 

 

Al het speelgoed dat op het gras ligt in de speelgoedkoffer steken. 

 

 

 

 

Drinkbekers naar de keuken brengen  en op het aanrecht zetten. 
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Geen enkel iemand functioneert hetzelfde.  De basis is dat bij autisme informatie op een 

andere manier binnenkomt, hun brein andere voorspellingen maakt en informatie dan op een 

andere manier verwerkt wordt. 

Het kan geen doel zijn dat verschil in denken en doen weg te werken. Wel om mensen aan te 

zetten er respect voor op te brengen en aan de hand van soms kleine aanpassingen de 

samenleving stukken makkelijker en duidelijker te maken voor kinderen met autisme. 

 

 Autisme zit op een spectrum 

Aan de ene kant van de lijn heb je de eerder teruggetrokken kinderen, aan de andere kant van 

het spectrum  de kinderen die weinig tot geen grenzen aanvoelen omdat ze niet weten waar 

de grens ligt.  Het contextongevoelig zijn speelt hier een belangrijke rol.  Ze hebben niet altijd 

de sensitiviteit bij onuitgesproken sociale omgangsregels waar anderen wel beter aanvoelen 

wat gepast of ongepast gedrag is.  Als begeleiding zal je hier vaker moeten afgrenzen.   
 

Voorbeeld:   

Men kan uitgesproken persoonlijkheden hebben.  Het kader hieronder kan een voorbeeld zijn van 2 

verschillende personen.  Heel uitgesproken duidelijke types.  Je hier op afstemmen is misschien wat zoeken, 

maar het lukt je wel.  Wat als ik je zeg dat Bas, 8 jaar beide kadertjes vertegenwoordigt?  Het is een hele 

uitdaging om daaraan tegemoet te komen als je als begeleider fixeert op enkel het uiterlijk waarneembaar 

gedrag.  Misschien ga jij je wel irriteren aan bepaalde zaken.  Misschien is dit zo’n voorbeeldje waarvan het 

stempeltje ‘vervelend’ al eens bovenkomt…  

 

Voor de buitenwereld een spring in het ’t veld In zijn cocon geen behoefte aan samenspel 

neemt geen blad voor de mond  angst om iets verkeerd te zeggen 

haantje de voorste wil niet meedoen 

recht voor de raap  professor-taaltje 

vriendenmaker  vaak conflict, moeilijk vriendschap onderhouden 

behulpzaam voor jong en oud egoïstisch 

impulsief afwachtend 
 

Bas neemt letterlijk en figuurlijk heel veel ruimte in.  Hij laat andere kinderen niet uitpraten, steekt zijn vinger 

wel op, maar praat al voor er toestemming is gegeven.  Hij trekt af en toe de aandacht met grapjes die voor 

anderen niet zo grappig zijn.  Hij probeert tijdens de pauzes ook contact te maken met de andere kinderen door 

tikspelletjes te spelen.  In het begin is dat zeer fijn.  Zeker voor de kinderen die alleen komen en nog geen 

vrienden hebben gemaakt.  Maar na de 15e tikkie op de bips vinden sommigen het wel genoeg.  Eénmaal per 
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week gaat hij naar de expressieles.  Dat vindt hij zeer fijn.  Hij voelt zich daar goed.  Daar mag hij ongeremd 

inspelen op allerhande situaties die zich aandienen.     

 

Bas is ook diegene die de begeleiding bijstaat met woord en daad.  Hij kent de spelregels als geen ander en zal 

daar iedereen op wijzen.  Ook als de begeleiders zelf de regels niet naleven zal hij klaarstaan met zijn vingertje.  

Hij doet dat op een heel volwassen manier.  Sommige begeleiders vinden dat wat ongepast en onbeleefd.  

Uitzonderingen zonder uitleg vindt hij moeilijk.  Hij aanvaardt dat niet zomaar.  Niet om koppig te doen.  Er 

spelen andere processen in zijn hoofd.  Switchen van de ene regel naar een uitzondering op de regel vraagt 

even tijd.  Dat lukt wel maar gaat niet zo snel en soepel als bij andere kinderen.  Achteraf voelt hij zich daar 

weer ongemakkelijk bij.  Ook het zien van de veranderende context en het waarom van die uitzonderingsregel 

is voor hem misschien nog niet duidelijk op het moment dat dit voor jou wel is.  Het is dus geen onwil.   

Hij lijkt meer afwezig ondertussen en trekt zich ook meer terug.  Tijdens de pauze heeft hij zijn hoofdtelefoon 

opgezet en is hij alleen gaan kleuren.  Er zijn een paar andere kinderen die hem na een tijdje vervoegen.  Zij 

zijn een beetje aan het dollen met elkaar.  Ze kiezen kleurplaten uit, maar wisselen die dan weer, krabbelen in 

de stiftenbak en nemen stiften die Bas voor zich had liggen.  Deze lagen in volgorde.  Hij had een regenboog in 

gedachten.  Bas voelt de spanning stijgen.  Elk geluid ketst op zijn lijf als hagel op je blote lichaam.  Hij is het 

overzicht ook kwijt.  De chaos op de tafel is nog maar een fractie van de chaos in zijn hoofd.  Alle zintuigelijke 

prikkels stapelen zich op.  Een ander kind vraagt aan hem iets en hij ontploft vanbinnen.  Hij snauwt en roept 

naar de kinderen, geeft hen verwijten.  Hij doet nog erg zijn best en focust terug op zijn tekening want hij 

voelde echt te drang om iemand te duwen. De andere kinderen vinden dat hij zomaar uit het niets is beginnen 

roepen en begrijpen er niets van. 

 

Het zou fijn zijn als je de voorbeelden er terug bijneemt na het doornemen van de ganse 

inspiratiegids. In bijlage 1 duiken we samen onder de waterlijn.  Je zal ook daar merken hoe 

deze inspiratiegids invloed kan hebben in de praktijk.  Niet alleen voor het kind met autisme 

maar ook voor de ganse groep en jezelf als begeleiding.  Dat anders kijken brengt onnoemelijk 

veel positiviteit en mogelijkheden met zich mee. 
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HOE GA IK AAN DE SLAG IN DE PRAKTIJK? 

 

OVERZICHT 

 

1. Viewer: melding bij inschrijving 

 

2. Voorbereiding 

2.1. Visueel beeld van de werking 

2.2. Doornemen Viewer 

2.3. Visuele ondersteuning 

2.4. Voorbereiding begeleiding 

2.5. Voorafgaand bezoek samen met het kind 

2.6. Voorbereiding accommodatie 

 

3. Onthaal 

4. Overgangen 

5. Activiteiten 

6. Pauzes 

7. Einde van de dag 

8. Optreden of toonmoment 

9. Tot slot 
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1.  VIEWER: MELDING BIJ INSCHRIJVING                            ZIE BIJLAGE 5 

 

Viewer is een document dat je als deelnemer bij inschrijving kan invullen.  Viewer bevat 

nuttige informatie.  Je vindt het als invuldocument bij de bijlages. 

Grijp als ouder de kans om belangrijke zaken mee te geven.  Bij kinderen die al wat ouder zijn, 

kan je het samen invullen.   

➢ Het heeft vooral de bedoeling om al een beeld te schetsen van wie het kind is.     

➢ Het geeft de begeleiding de mogelijkheid een kader te scheppen dat duidelijk is, 

voldoende veiligheid en houvast biedt. 

➢ Het geeft aanknopingspunten.  Voor kinderen met autisme is het een voorsprong 

creëren op de relatieopbouw. 

➢ Bij de Viewer kunnen de kinderen aankruisen of ze graag op voorhand een keertje 

willen langskomen zodat de persoon met autisme de omgeving al eens in zich kan 

opnemen.   

➢ Ouder en kind kunnen aankruisen welke noden noodzakelijk zijn. 

 

2.  VOORBEREIDING 

Een doordachte en goede voorbereiding maakt wel degelijk een verschil voor alle betrokken 

partijen.  Onderstaande opdeling ondersteunt je naar een autivriendelijke aanpak.  Ga met 

zaken die je kan aanpakken aan de slag.  Per onderdeel lees je er meer over in deze gids.  

2.1  Visueel beeld van de werking 

2.2  Doornemen document Viewer 

2.3  Visuele ondersteuning 

2.4  Begeleiding 

2.5  Voorafgaand bezoek samen met het kind 

2.6  Accommodatie 
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2.1  VOORBEREIDING:  VISUEEL BEELD VAN DE WERKING 

 

WEBSITE 

Beschik je over een website?  Foto’s op de website zetten van het gebouw of van de plaats 

waar het kamp doorgaat is altijd een meerwaarde.  Visuele voorspelbaarheid zorgt ervoor dat 

de hoeveelheid aan info de deeltjes bij elkaar gaat plakken in plaats van versnipperde chaos 

die veel vragen oproept. 

Een “doorloopvideo” kan ook heel verhelderend zijn. 

 

GEEN WEBSITE 

Geen nood. Volgende tips vragen een éénmalige tijdsinvestering.  Bewaar het op pc.  Je maakt 

een print wanneer nodig.   

➢  Schets de plattegrond en benoem de ruimtes. 

➢ Grotere organisaties hebben zeker een veiligheidsplan ter beschikking waar de 

plattegrond op geschetst staat.  Gebruik deze om de contouren over te nemen. (Geef 

nooit een kopie van dat veiligheidsplan aan het kind.  Het verliest zich in details die 

niet relevant zijn). 

Dat plan kan dan ook ergens centraal opgehangen worden.  Er zijn kinderen die baat hebben 

bij zo’n overzicht.  Ga er niet automatisch van uit dat iedereen dat plan ook kan interpreteren.  

Anderen hebben voldoende aan een bezoekje vooraf. 
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2.2. VOORBEREIDING:  DOORNEMEN DOCUMENT VIEWER  

 

VOORAF VERKENNEND BEZOEK AAN DE KAMPPLAATS NODIG? 

Indien het kind vooraf wenst langs te komen, plan je een datum.   

 

PROGRAMMA 

Bij het invullen van de Viewer kan je als ouder/kind aankruisen op welke wijze je het 

programma en wie er begeleidt, wil ontvangen.  Visualiseren is belangrijk.  Een beeld blijft 

altijd beter hangen.  Woorden zijn soms maar woorden en verdwijnen tussen de andere input.  

Visualiseren geeft houvast.  Mogelijke opties: 

➢ Per mail verstuur je het programmaschema + fotoblad begeleiding 

Verbindt ook de begeleiding met de activiteit.  Zie bijlage 6. 

Dit kan voldoende zijn.  Of misschien wil de ouder aan de hand hiervan zelf een 

persoonlijk schema maken? 

➢ Bij bezoek vooraf: Wanneer X langskomt om te verkennen, kan je het programma 

overlopen.  Het is de ideale gelegenheid voor X om bijkomende vragen te stellen die 

nog meer verduidelijking of voorspelbaarheid geven.  Bekijk samen of er nog iets aan 

het schema gepersonaliseerd moet worden.  Bijvoorbeeld: voor sommigen kan het 

nodig zijn om er ook een specifieke locatie aan te verbinden.  Dit hoeft niet altijd het 

geval zijn.  Afhankelijk van de persoon zullen er meer details nodig zijn. Dit kan achteraf 

op vraag indien dit nodig zou zijn. 

 

 

 

BIJHORENDE BIJLAGES: 

 Viewer bijlage 5 

 VB visuele ondersteuning dagplanning bijlage 6 
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2.3. VOORBEREIDING:  VISUELE ONDERSTEUNING DAGPLANNING 

 

VISUALISEER JE PROGRAMMA  

Maak het beschikbaar en hang het op een centrale plaats.  Zorg eventueel voor 

een individuele print voor het kind zelf.  Hij kan hier notities bijzetten als hij 

dat wil.   

Het is een vergissing te denken dat kinderen met autisme niet kunnen omgaan met 

verandering.  De manier waarop die verandering wordt aangebracht is belangrijk.  Indien er 

iets veranderd moet worden, maak de verandering en de consequentie duidelijk.  Visualiseer 

de verandering samen of laat het kind dit aanpassen.  Achteraan bijlage 6 vind je hier een 

voorbeeld van. 

 

Men kan ervoor kiezen om met standaardpicto’s te werken.   

Tip: Op Sclera.be en pictoselector kan je gratis picto’s downloaden.   

 Eens je een aantal picto’s gedownload hebt en opgeslagen, kan je ze zeer makkelijk en 

flexibel ordenen naargelang het dagprogramma.  Je kan deze voor X persoonlijk 

printen.  

 Andere optie is éénmalig picto’s maken (3x3, 4x4 en/of 8x8cm) plastificeren en met 

klittenband of magneetjes werken.  Of ze magnetisch laten afdrukken.  Deze hang je 

op een centrale plaats.   

 In ideale omstandigheden zou je dit in elke ruimte visueel moeten kunnen maken 

(tenzij X een persoonlijk blad heeft). Dit kan in een kleiner formaat.   

 Als een activiteit voorbij is, kan je die picto in een ‘klaardoos’ leggen. Een doosje waar 

de picto’s in verzameld worden van de activiteiten die voorbij zijn.  Je kan x of y 

hiervoor verantwoordelijk stellen.  Of je werkt met een wasknijper. Die kan je 

verplaatsen en geeft weer in welk stadium van de dag je zit.  Of je vinkt af.   

 

BIJHORENDE BIJLAGES: 

   VB visuele ondersteuning dagplanning bijlage 6 
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2.4. VOORBEREIDING:  BEGELEIDING  

 

Als je een teamvergadering organiseert, voeg dan het agendapunt ‘Viewer’ toe.  Overloop 

deze samen.  Of geef ze vooraf ter beschikking van de collega’s zodat zij ze op voorhand 

kunnen doornemen.  Op vergadering kan je dan even checken of er nog vragen zijn.  Vaak 

hebben collega’s wel tips of ideeën voor elkaar die een meerwaarde kunnen zijn.  Gedeelde 

info versterkt het team en wordt enorm geapprecieerd door ouders en kinderen.  

 

 Kinderen die in de Viewer hebben aangeduid dat ze op voorhand willen langskomen, 

plan daar een individueel moment voor in. 

 Kijk na of er nog praktische zaken moeten geregeld worden.  

 Spreek af wie het onthaal bij de eerste kampdag doet.   

 Duidt ook een 2e begeleider aan die de kind(eren) met autisme extra ondersteunt bij 

de overgang bij het begin van de dag als dat nodig blijkt te zijn.  Als die extra begeleider 

bij elke nieuwe activiteit/overgang ook zou kunnen ondersteunen, zou dat voor 

sommigen echt een verschil maken. 

 

Bijlage 2, de beknopte checklist/afvinklijst geeft een overzicht van de belangrijkste to do’s. 

 

 

 

 

 

 

BIJHORENDE BIJLAGES: 

   Viewer bijlage 5 

  Beknopte checklist/afvinklijst bijlage 2 
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2.5. VOORBEREIDING:  VOORAFGAAND BEZOEK SAMEN MET HET KIND 

 

De Viewer geeft de mogelijkheid om aan te geven of het kind, al dan niet voorafgaand aan het 

kamp, al een keer wil langskomen om de ruimte te bekijken en om eventueel nog enkele 

afspraken te maken. 

 

 Omgeving samen verkennen. 

 Programma (schema of picto’s + fotoblad begeleiding) bekijken. 

 Maak van de gelegenheid gebruik om te vragen of hij een vaste plaats voor de jas en 

rugzak wil.  Merk eventueel met naam of foto.  

Sommigen, vaak oudere kinderen hebben die opzichtigheid misschien niet graag.  Je 

kan dan voorstellen om zelf een plaats te kiezen die ze dagelijks gaan gebruiken.  Indien 

reeds bezet de volgende dagen, kunnen ze de dichtstbijzijnde plaats nemen. 

 Vraag of er nog zaken zijn waar je rekening mee moet houden.  Het gaat niet om 

voorkeuren of wensen, maar om zaken die stressverlagend werken en meer 

duidelijkheid geven.  Bijvoorbeeld: In dezelfde groep als een vriend(innetje), de plaats 

aan tafel bij het middageten, …  

 

 

 

 

 

 

 

BIJHORENDE BIJLAGES: 

  Viewer bijlage 5 

     VB visuele ondersteuning dagplanning bijlage 6 
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2.6. VOORBEREIDING:  ACCOMMODATIE 

 

Hieronder kort enkele topics om rekening mee te houden tijdens de voorbereiding.  

 

 Houd rekening met de functionaliteit van de ruimtes.  Elke ruimte zou in een oogwenk 

duidelijk moeten weergeven waar deze ruimte voor dient.  Maak gebruik van 

deurplaatjes met functionaliteit.  Afhankelijk van het soort kamp kan je ook ruimte 

laten voor de namen en foto van begeleiding.  Bijvoorbeeld met een schuifsysteem, 

klittenband of een haakje…  Maak het op die manier dat ze snel en handig 

veranderbaar zijn.  Met een beetje creativiteit, pen, papier, plakband en een klein 

beetje tekentalent kom je ook al een eind ver.  Mogelijke voorbeelden: 

 

  

     

 

 

 Zorg dat al het materiaal reeds klaarligt (bv. tekeningen, leesboekjes,  papierwerk voor 

bij het onthaal, …)  Minder zoek- en loopwerk op het moment zelf, geeft een rustige 

en beheerste indruk waardoor jij je aandacht beter kan richten en echt aanwezig bent.

  

 Controleer of alles netjes op de juiste plaats staat/hangt.   

 

 Akoestiek, wijze van lichtinval en keuze van verlichting zijn belangrijke elementen in 

functie van de zintuigelijke waarneming van mensen met autisme en de verwerking 
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ervan.  Denk hieraan als je de ruimte (her)inricht of spreek iemand met autisme aan 

voor tips. 

 

Creëer een breakout-room/omgeving die door iedereen gebruikt kan 

worden mits goede afspraken.  Beschik je over heel veel ruimte dan 

kunnen persoonlijke plekjes misschien wel een plaats krijgen als dat 

nodig zou zijn.    Een ruimte om zowel te ont-laden als op-laden.  In bijlage 3 vind je 

tips om een breakout-room in te richten.  We zijn doorgaans geneigd om die breakout 

room te benoemen als prikkelarme ruimte.  Maar die term is eigenlijk een beetje 

misleidend.  De reden waarom we die benaming niet gebruiken is omdat we er te snel 

van uitgaan dat we prikkels moeten wegnemen.  Let op, in vele gevallen zal dat 

effectief zo zijn!  Maar men vergeet heel vaak dat men net door het toedienen van de 

juiste prikkels op een ander vlak kan ontprikkelen.  In de persoonlijke  ‘Viewer’ van het 

kind kunnen ouders/kind noteren hoe ze omgaan met prikkels en wat er nodig is om 

zich terug te kunnen opladen of ontladen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJHORENDE BIJLAGES: 

      Breakout room bijlage 3 

 Beknopte checklist/afvinklijst bijlage 2 
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3.  ONTHAAL 

 

Het onthaal zet de toon van de dag.  Het is het meest belangrijke moment van de dag.  

Onderschat dit niet.  Maak waar wat jullie in jullie aanbod bieden.  Dat schept duidelijkheid, 

vertrouwen, veiligheid en houvast.  Het verlaagt stress en zal de overgang vergemakkelijken.   

 

 Licht op de ochtend van de eerste kampdag je teamleden in over de gemaakte 

afspraken met X indien er op het laatste moment nog wijzingen zijn doorgevoerd. 

 Speld een naamkaartje op.  Eventueel met foto.  Een gezicht linken aan een naam 

wordt dan gemakkelijker. 

 Investeer bij het onthaal in extra begeleiding en ondersteuning.  Maak daar iemand 

voor vrij.  Wie gaat deze rol opnemen?  Wie dit is, heb je in de teamvergadering 

afgesproken.  Dit maakt dat je gedurende de rest van de dag minder moet 

interveniëren.  

 

PRAKTISCHE KANT ONTHAAL 

 

 Aanmelden 

Zorg bij binnenkomst dat het duidelijk is bij wie je moet aanmelden. Dit wil zeggen dat 

kinderen die reeds aangemeld zijn, doorstromen naar een volgende ruimte.  Ouders 

die onderling met elkaar nog een praatje maken, kan je vriendelijk verwijzen naar een 

andere hoek van de ruimte zodat ze de anderen bij binnenkomst niet 

storen/belemmeren. 

 

 Vermelding op aanmeldlijst 

Op de aanmeldingslijst zelf staat een kleine vermelding (letter A of ! of …) achter de 

naam.  De extra begeleider voor het onthaal roep je erbij of zit al bij aan de tafel.  

Afhankelijk van welk kind en zijn noden en behoeften stel jij jezelf al begeleider ten 
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dienste.  Soms zal dit passief zijn, in andere gevallen actief.  Bij dit laatste is jouw fysieke 

aanwezigheid nodig zodat het kind de overgang kan maken en afscheid kan nemen op 

zijn tempo. De info uit de Viewer zal dit duidelijk maken.  Dit geldt dus niet voor elk 

kind met autisme! 

 

 Voorstellen 

Stel je als (extra) begeleider van het onthaal voor en zeg wat je gaat doen.   

(Ik wil nog eens benadrukken dat je niet per se extra begeleiders in dienst moeten 

nemen.  Het gaat er voornamelijk over, wie je bewust en waar inschakelt op cruciale 

momenten.) 

 

 Dagverloop 

Aan het onthaal ligt tevens het dagverloop voor x klaar, op papier of a.d.h.v. picto’s.  

Indien nodig overloop je het samen.  Of zeg dat je het samen zal overlopen nadat jullie 

de jas en spullen hebben weggelegd.  Het kan zijn dat hij dit reeds van thuis heeft 

meegebracht aangezien jullie dit vooraf al hebben doorgemaild of bij een bezoek 

vooraf hebben overhandigd. 

 

 Afspraak ochtendverloop 

Maak een afspraak met de ouder en het kind over hoe je nu en de volgende ochtenden 

het afscheidsmoment regelt.  Normaal staat dit ook in de ‘Viewer’ vermeld.  Idem voor 

ophalen. 

o Doet de ouder het volledige ontvangstritueel of is het de extra begeleider die 

de ochtenden mee ondersteunt tot het begin van de eerste activiteit?  

o  Of kan het kind dat zelfstandig of is er een buddy/vriend nodig?    

Als het al mogelijk is, kan de ouder nu al afscheid nemen.  Het blijft belangrijk om 

sensitief te zijn voor de signalen en je aan te passen aan de situatie, noden en 

behoeften.  Heb je twijfels, bespreek dit met het kind.  Ga in gesprek en vraag hoe je 

hem het best kan helpen. 
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 Overgang jas en spullen wegleggen 

De (extra) begeleider neemt X mee.  Ga samen de jas en de spullen wegleggen. 

Voor X die nog niet is komen verkennen, hang je zijn/haar spullen niet in het midden 

tussen de anderen.  Kies een plaatsje dat goed toegankelijk is.  Bijvoorbeeld eerste of 

laatste kapstok van de rij.  Bevraag dit. 

 

 Bekijk samen het dagverloop 

Eventueel doorgevoerde veranderingen maak je duidelijk.  Vaak wordt gezegd dat 

kinderen met autisme veranderingen niet aankunnen.  Dat is heel kort door de bocht 

en heeft vaak ook met verschillende dingen te maken.  Kinderen met autisme kunnen 

wel met veranderingen leren omgaan als wij rekening houden met wat voor hen 

belangrijk is.  Het gaat er dus over hoe je die veranderingen communiceert en verder 

aanpakt.  In bijlage 6 vind je hiervan een voorbeeld. 

 

Tips bij veranderingen:  

➢ (H)erken de moeilijkheid bij verandering. 

➢ Duid waarom er iets veranderd is. 

➢ Communiceer het alternatief heel concreet.  Ga er niet zomaar van uit dat dit 

logisch is.  Die verandering moet landen en contextongevoeligheid speelt hier 

ook soms parten.  

➢ Geef even de tijd om het te laten landen en om zichzelf hieraan te kunnen 

aanpassen.   

➢ Communiceer dus heel concreet en pas het schema samen aan.  

 

 

 

BIJHORENDE BIJLAGES: 

  Vb. visuele ondersteuning dagplanning bijlage 6 
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 Keuze:  groep  /breakout room of plaats/  begeleider 

Stel X voor de keuze. Ofwel vervoegt hij zich bij de grote groep, bij zijn vrienden of 

verwijs je naar de breakout room waar hij al lezend, kleurend of… zich kan bezighouden 

tot de start van de eerste activiteit.  Als hij twijfelt en niet kan kiezen, dan kies jij als 

begeleiding zelf.  Leg duidelijk uit wat er verwacht wordt en tot wanneer.  Voor 

sommigen is de nabijheid van de begeleider een must tijdens het wachten tot de 

werkelijke start van de eerste activiteit. 

 

 Visualiseer de tijd 

Een klok of Time Timer voor diegenen die nog geen klok kunnen lezen, geeft 

duidelijkheid over hoelang iets duurt, maar ook in welke fase we zitten: begin, midden 

of bijna afrondtijd.  De visuele weergave stelt het kind in staat om af te ronden en 

ergens anders rustig in te komen.  Het vergemakkelijkt de overgangen.   

Een Time Timer is een soort klok die max. 60 minuten visueel weg 

tikt.  De rode kleur schuift langzaam weg waardoor heel duidelijk 

wordt dat de activiteit bijna afloopt.  Velen zijn hierbij gebaat.  

Enkelen kunnen er misschien gefixeerd door geraken waardoor 

het zijn doel dan mist.  

Het (visueel) programma op zich geeft een soort van weergave in de tijd,  waar je bent 

op dat moment van de dag. 

 

 

 

 

 

 

 

BIJHORENDE BIJLAGES: 

     Breakout room bijlage 3 
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4.  OVERGANGEN  

 

Overgangen zijn niet altijd even gemakkelijk voor mensen met autisme.  Heb hier aandacht 

voor.  Als het kan, creëer kleine rituelen aan het begin en einde van een nieuwe activiteit.  

Eigenlijk zijn dat details die je in het dagelijks leven ook tegenkomt.  Bijvoorbeeld: opwarmen 

bij een specifieke sport, verhaaltje en knuffel voor het slapen, startlied of eindlied bij chiro, 

cooldown bij yoga...  Het geeft duidelijkheid en voorspelbaarheid voor iedereen.  Het is 

gewoon fijn en voor kinderen met autisme geef je hiermee extra kader.  

 

Weet als begeleider dat overgangen echt moeilijk kunnen zijn.  Ook hier is (h)erkenning een 

eerste stap in verbinding maken, tijd geven.  Zet je ook hier in je sherparol.  Misschien heeft 

hij jou als ondersteuning even nodig. 

 

En… vergeet niet om in gesprek te gaan met het kind zelf.  Niet iedereen zal zo zelfbewust 

zijn en je een helder antwoord kunnen bieden op de vraag hoe je hem kan ondersteunen.  

Maar als jouw toenadering wordt gezien en gevoeld, vertraag je automatisch.  En misschien is 

het die vertraging dat het kind nodig heeft om in verbinding te gaan met zichzelf en jou.  

Vertragen brengt veel op gang! 
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5.  ACTIVITEITEN  

 

 Klaar? 

Kijk of het kind klaar en ‘mee’ is.  Bevraag als je twijfelt, ondersteun even of 

verduidelijk. 

 

 Overloop algemene afspraken 

Laat iedereen eerst even in een kring zitten of...  Overloop algemene afspraken.  

Bedenk vooraf of deze ook moeten opgehangen worden of niet.  

Voor het gebruik van de breakout-room benoem je de afspraken.  Gebruik hiervoor 

een visueel afsprakenblad.  In bijlage vind je hiervan een voorbeeld.   

 

 Verhelder de activiteit en maak concreet: 

➢ Vertel wat de activiteit inhoudt.  Misschien kan het antwoord op ‘waarom’ je 

iets gaat doen, belangrijk zijn.  Bij ingewikkeldere spelen kan je de spelregels 

noteren.  Je zou het spel ook visueel kunnen maken.  Het ondersteunt wat je 

zegt en wordt direct concreter.  Iedereen vindt dat handig, zowel kinderen als 

monitoren.  Dat zijn zaken die je over de jaren heen kan hergebruiken.   

➢ Hoe ga je dat doen?   

➢ Met wie?  Alleen of individueel?  Hoe worden de ploegen gevormd? 

➢ Wat je verwacht. 

➢ Hoelang de activiteit duurt.  Eventueel Time Timer instellen. 

 

 

 

 

BIJHORENDE BIJLAGES: 

     Voorbeeld afsprakenblad breakout room bijlage 4 
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 Kondig het einde aan. 

Kondig aan dat de activiteit op zijn einde loopt.  Dat het bijna tijd is voor pauze of de 

volgende activiteit.  Je kan verwijzen naar de tijd en het programma.  Maak dit ook 

visueel. 

 

 Afronden 

Je kan per activiteit afronden met een bepaald lied, spel of… Bij voorbaat hanteer je 

dit ritueel telkens op het einde van die activiteit.  Bij een andere activiteit kan het iets 

anders zijn, maar dat hoeft niet per se.  Kijk of het kind met autisme klaar en mee is.  

Verwijs naar het volgende op zijn schema.  Bevraag als je twijfelt, ondersteun even of 

verduidelijk. 

 

Stem je af op de noden en behoeften van het individu.  Met die basishouding creëer je 

openheid, een zekere alertheid en ruimte om te schakelen.  Vraagt dit meer werk?  Neen, niet 

per se!  Een individu of een groep die deze benadering voelt, zet zich doorgaans automatisch 

in een wederkerend respectvolle omgang met elkaar.  Die dynamiek is heel fijn om in te 

vertoeven en in te werken. 
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6.  PAUZES 

 

Veel hangt af van welk kind met autisme je voor je hebt.  Sommigen zullen zich bij de 

vrienden/vriendinnen vervoegen waarbij dat doorgaans goed verloopt.  Anderen zullen 

misschien het gevoel hebben in de jungle te staan.  Enkele aandachtpunten: 

 

 Pauze wil zeggen… 

Is het duidelijk wat de pauze inhoudt?  Een kind met autisme kan niet altijd de context 

lezen.  Wat zijn de verwachtingen?  Wat mag? Wat mag niet?  Moet ik op een signaal 

wachten?  Communiceer wat de bedoeling is. 

 

 Weet het kind zijn spullen staan?   

Normaal gezien weet het kind zijn spullen staan, gezien je dat bij het onthaal reeds 

zorgvuldig hebt begeleid.  Toch kan het zijn dat hij de weg niet vindt of verstijft in de 

chaos.  Houd dit even in het oog.  Of koppel het kind met autisme aan buddy die het 

vertrouwt.  Let op hoe je dit communiceert.  Niet iedereen heeft hier behoefte aan of 

oudere kinderen willen niet de indruk geven dat ze het niet alleen kunnen.   

 

 Koeken- en/of fruittijd of boterhammentijd?   

Niet voor iedereen evident, kwestie dat om 10u30 de brooddoos al niet leeg is.  Dit 

kan normaal gezien op voorhand al opgevangen worden door middel van picto’s of 

dagverloop.  Of communiceer dit duidelijk. 

 

 Duur pauze 

Time Timer instellen of deel het einduur van de pauze mee. 
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 Wat doe ik tijdens de pauze? 

Niet elk kind kan dit kiezen of invullen.  Dit is heel persoons- en contextafhankelijk.   

Soms zal je begeleider niets moeten ondernemen.  In andere gevallen zal je even 

moeten ondersteunen.  Je kan 2 opties aanbieden. Dat vergemakkelijkt de keuze.   

Sommigen willen die pauze duidelijk ingevuld.  Anderen opteren leeghangtijd om te 

bekomen en terug op te laden. 

Bekijk hiervoor de Viewer.  Er staat een specifieke vraag rond pauzes invullen en enkele 

opties.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJHORENDE BIJLAGES: 

  Viewer bijlage 5 
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7.  EINDE VAN DE DAG 

 

Rond het einde van de dag ook echt af.  Besteed ook hier extra aandacht aan om niet af te 

sluiten in chaos, drukte en lawaai.  Dat zou jammer zijn na een fijne dag.  Alle remmen 

ongecontroleerd los kan nadien, elders. 

 

 Informeer hoe het voor hem is geweest vandaag.   

 

 Ophalen 

Maak algemene afspraken met alle ouders over hoe het ophalen moet gebeuren.  

Communiceer dit ook vooraf.  Dit kan bij de infobrief die er telkens nog voor een kamp 

wordt verstuurd.   

o Ouders kunnen in het portaal of…  eerst aftekenen.  Laat kinderen daar nog niet 

rondlopen.  Dat zorgt voor chaos, lawaai en kinderen die vaak druk beginnen 

rondlopen.  Niemand is hierbij gebaat op dat moment.  Uiteraard moeten 

kinderen in alle vrijheid en onbezonnen kunnen spelen, hun energie kwijt, 

lawaai maken… maar dat hoeft nu net niet op het moment van afhalen. 

o De ouder die afgetekend heeft, kan zijn kind in de volgende ruimte gaan 

ophalen. 

o Als het kind zelfstandig naar huis kan, bekijk dan, zeker de eerste dag, of het 

duidelijk is wat er nu verwacht wordt.  Heeft hij zijn spullen mee?  Wacht hij 

nog op een teken van iemand dat hij mag vertrekken? 

o Als de ouder van een kind met autisme zijn kind komt ophalen, kan je de eerste 

dag misschien kort toelichten hoe het gegaan is en hoe zowel x het heeft 

beleefd als hoe de begeleiding dit ervaren heeft. 

 

 Na afloop evalueer je met je collega’s hoe de dag is verlopen en hoe ze dit ervaren 

hebben.  Voor de kinderen met autisme bekijk je of er nog moet bijgestuurd worden.   
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8.  OPTREDEN OF TOONMOMENT? 

 

Sommige organisaties organiseren een toonmoment of optreden aan het einde van de week. 

De goesting bij de kinderen met autisme om hier aan deel te nemen, is meestal heel groot.  

Maar de angst en de onduidelijkheden des te groter.  Het gevoel van: “Ik kan dat niet, durf 

niet, ben bang, kan moeilijk tegen…”  werkt belemmerend.  In eerste instantie botsen ze dan 

effectief tegen de beperkingen dat autisme met zich kan meebrengen.  Maar dat hoeft zo niet 

te zijn!   

Onderstaande topics kunnen helderheid scheppen of ervoor zorgen dat concrete afspraken 

gemaakt worden. 

 

1. MAAK HELDER WAT HET KIND ECHT WIL  

 

a) Wil het niet meedoen aan het optreden dan is dat ook ok. Niet iedereen zijn 

kwaliteiten liggen daar.  Misschien zijn er op dat vlak toch enkele issues te veel die 

maken dat het (nog) niet weggelegd is voor x. 

Heeft hij genoten van het kamp op zich? Of kan dit een stille aanloop zijn naar een 

deelname aan het toonmoment volgend jaar? 

 

b) Misschien wil hij wel een rol achter de schermen, voelt hij zich daar top bij en 

geeft dat ook een waarderend en bevredigend gevoel. 

 

c) Heeft het kind zin om mee te doen, maar is hij vooral bang?  

Bespreek dit reeds bij de kennismaking.  De info van de Viewer, waar de vraag 

wordt gesteld, geeft ook al duiding.  Indien het programma dit toelaat, zou ik dag 

2 of … van het kamp het nogmaals bevragen.  Misschien heeft het kind nu pas 

voldoende informatie om die beslissing te kunnen maken.  Of heeft hij dingen 

ervaren waardoor hij zich er nu pas iets van kan voorstellen.   
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2.  WERK VERDER UIT IN GEVAL VAN: 

 

a) Niet meedoen 

X zal waarschijnlijk samen met zijn ouders naar het optreden/toonmoment komen 

kijken.  Misschien kan je samen met hem vooraf een plaats in de zaal kiezen en dit 

merken met voorbehouden voor X.  Op die manier geef je toch een signaal van 

waardering en betrokkenheid. 

 

b) Rol achter de schermen 

Als x een rol achter de schermen wil, zorg er dan ook voor dat die een meerwaarde 

heeft en functioneel is.  Maak binnen het team misschien een oplijsting van zaken 

die je zelf uit handen wil geven.  Je kan die al ter sprake brengen bij de 

voorbereiding.  Wanneer je een duidelijke taakomschrijving hebt, zal het kind dit 

zorgvuldig uitvoeren en kan je dit hem toevertrouwen en hoef jij je daar als 

begeleiding op dat moment niet op te focussen.  Ofwel doet hij dit alleen of je kan 

misschien iemand van de ouders laten ondersteunen. Dit noemen we het Working-

Apart-Together principe. 

 

c) Zin maar bang 

Bespreek met X wat hem bang maakt.  Vraag wat hij nodig heeft of wat er moet 

gebeuren opdat hij niet meer bang zou zijn?  Maak het verloop van het 

optreden/toonmoment zo concreet mogelijk.  Geef overzicht en visualiseer voor 

hem.  We maken hier een apart en in detail (picto)overzicht van.      

 

 

 

BIJHORENDE BIJLAGES: 

  Viewer bijlage 5 
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9.  TOT SLOT 

 

Deze gids heeft als doel jullie dagkamp-werking vanuit een autibril te bekijken. 

Misschien is het niet voor iedereen direct merkbaar of voelen sommigen niet voldoende aan 

wat nu de meerwaarde, het verschil is, kijkende vanuit hun perspectief.  Het is zeker niet altijd 

zo dat wat je aan de buitenkant ziet, dat dit de binnenkant vertegenwoordigt. Toch mag je 

ervan overtuigd zijn dat jullie op deze manier werkelijk het verschil maken.    

 

Alles wat er in deze gids staat,  heeft een reden.  Die is niet altijd uitgelegd omdat ik bij het 

doel van deze inspiratiegids wil blijven, namelijk direct praktisch aan de slag gaan.  Het zijn 

dus voornamelijk algemeenheden die tegemoetkomen aan de grotere groep van kinderen met 

autisme.  Voor meer duiding en de onderliggende beweegredenen raad ik je aan om bijlage 1 

te lezen.  Maar in de eerste plaats met open vizier in gesprek te gaan.  Met aandacht te 

luisteren naar hun vragen.  Onder de waterlijn te duiken want daar pas zie je hoe dat tipje van 

de ijsberg onderaan gevormd is.  Vergeet vooral niet dat autisme zich bij iedereen op een 

andere manier manifesteert en dat ‘zij’ ook gewoon ‘wij’ zijn.  Zijn we immers niet allen 

uniek?  We hebben toch allemaal graag dat er rekening gehouden wordt met onze noden en 

behoeften zodat we optimaal kunnen functioneren en floreren. 

 

In deze gids vinden jullie een checklist en allerhande bijlages die ervoor zorgen dat je direct 

praktisch aan de slag kan. 
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BIJLAGEN 
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AUTISME            Bijlage 1 

 

Deze gids heeft als doel om direct praktisch aan de slag te gaan.  Op die manier moet deze 

gids dan ook gezien en gelezen worden.  Het is dus verre van compleet maar ik wil jullie wel 

enkele zaken meegeven over autisme.  Op deze manier krijgen de aanbevelingen en suggesties 

een reden en kunnen jullie dit beter kaderen.  Ik haal er regelmatig een voorbeeld bij.  Het is 

maar een mogelijk voorbeeld. Houd je blik dus ruim. 

 

Autisme en AutismeCentraalMethodiek 

Autisme in een notendop uitleggen is moeilijk.  Het uit zich bij iedereen anders.  Het gaat niet 

enkel om het uiterlijk waarneembaar gedrag.  De werkelijke oorsprong is onzichtbaar.  Het is 

een andere manier van informatieverwerking, het autistisch denken.  In de volgende pagina’s 

krijg je daar meer zicht op. 

 

Theorie van wat autisme is, is één ding.  Maar hoe ga je daar het best mee om?  Kennis en 

begrip gaan hier hand in hand met de praktijk, het afstemmen en in verbinding samenleven.   

 

Bij Autisme Centraal (kenniscentrum in Gent) hebben ze een methodiek ontwikkeld die helpt 

om anders te kijken naar het gedrag van mensen met autisme en naar je eigen 

begeleiding/ondersteuning.   

Aan de hand van deze methodiek leg ik summier uit: 

• wat autisme is 

• hoe deze gids gelinkt is  

• hoe de methodiek een bron van inspiratie kan zijn om af te stemmen  

• welke impact jij als begeleider kan hebben.   
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De methodiek bevat zes kernbegrippen - die je makkelijk kan onthouden aan de hand van 

de eerste zes letters van het alfabet - om een autivriendelijke omgeving te creëren.  Het is 

geen set van vaste regels.  Het gaat uit van een verzameling van principes die bijdragen tot 

autismevriendelijkheid en autismedeskundig omgaan over alle leeftijden en 

ontwikkelingsniveaus heen.   

➢ Autistisch denken 

➢ Basisrust 

➢ Concrete communicatie 

➢ Dubbelspoor 

➢ Eigenheid 

➢ Functionaliteit 

 

De methodiek is weergegeven op een controlepaneel.  Het CP11 en het uitgebreide CP52.  

Deze gids geeft maar een deel van de methodiek weer.  Het is een overzicht dat je doet inzien 

waar er kansen liggen. Een tool die enorm waardevol is en jou als begeleiding inspiratie en 

kennis biedt tot een betere afstemming tussen jou en de persoon met autisme. 

Meer weten over de AutismeCentraalMethodiek ?  Surf zeker eens naar 

www.autismecentraal.com    

* Onderstaande info omtrent autisme en AutismeCentraalMethodiek (exclusief de voorbeelden) zijn gebaseerd 

op en komen uit het boek:  “Autisme centraal: methodiek voor ouders en begeleiders; Kobe Vanroy” 

 

We nemen het voorbeeld van Marieke pagina 11, Lisa pagina 13 en Bas pagina 15 er terug bij.  

Ik neem je mee op weg naar meer inzicht.  Ik geef je telkens één koppeling als voorbeeld.  Het 

kunnen er uiteraard ook meer zijn in werkelijkheid.   

http://www.autismecentraal.com/


42 
 

WAT IS AUTISTISCH DENKEN EN MET WELKE BLIK KUNNEN WE ER 

NAAR KIJKEN?            

 

Autistisch denken  

Autisme = het gevolg van het anders werken van de hersenen. Een 

andere informatieverwerking. De wereld rondom anders waarnemen 

is logischerwijs ook een andere betekenisverlening.  Wie anders 

informatie verwerkt, zal ook anders reageren op vlak van sociale 

omgang en communicatie met anderen en in flexibiliteit van handelen. 

 

Goed begeleiden begint met goed begrijpen.  In het autistisch denken zit het antwoord op de 

‘waarom-vraag’.  Waarom kinderen de ene keer met succes aan alle verwachtingen kunnen 

voldoen en in harmonie kunnen samen spelen en een andere keer vol frustratie zitten en het 

echt niet lukt. 

Een blik op het autistisch denken geeft ons zicht op wat er precies zo anders (moeilijk) is voor 

deze kinderen met autisme.  Zal je als begeleiding altijd het antwoord vinden?  Neen, 

waarschijnlijk niet.  Maar als jij deze knop standaard aanzet, vertraag je en geef je alleszins de 

ruimte om te komen tot inzicht, begrip en mogelijke oplossingen.  Wanneer je dit als 

begeleiding in je achterhoofd houdt, gaat jouw blik ongetwijfeld verruimen en wordt jouw 

geest creatief aangescherpt.   

 

Hoewel we niet in iemands denken kunnen kijken, verklaren verschillende theorieën hoe het 

denken bij hen in elkaar zit.  We bespreken hier kort de Theory of mind (TOM), executieve 

functies (EF),  centrale coherentie (CC) en contextblindheid 

Door allerhande factoren zoals leeftijd, iq, eq, persoonlijkheid, omgeving… komt autisme bij 

iedereen anders tot uiting. 
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THEORY OF MIND (TOM) 

De theory of mind is een vaardigheid die toelaat bewust te zijn van je eigen denken en dat van 

een ander.  Het gaat dus niet over gedachten lezen, maar over mogelijke interpretaties geven 

aan gedrag van anderen. 

 

Bas merkt dat andere kinderen zijn tikkie-spelletje wel leuk vinden. Vooral die kinderen die zonder vriendje 

naar het kamp zijn gekomen. Ze lachen en doen mee.  Na een 15e tikkie op de bips merkt de begeleiding dat 

de andere kinderen het niet meer zo leuk vinden.  Bas merkt dit niet op.  De andere kinderen zitten er een 

beetje mee verveeld, want in eerste instantie vonden ze het wel fijn.  Ze geven geen duidelijk signaal naar 

Bas.  Ze lachen nog wel eens, maar wat minzamer.  Ze doen nog eens mee, maar negeren dan tussendoor in 

de hoop dat Bas wel zou begrijpen dat het genoeg is.  Voor Bas is het alleszins niet duidelijk.  Hij voelt dat 

niet aan.  Ze lachen immers nog en doen af en toe toch nog eens mee.   

 Hij heeft liever dat er duidelijk gecommuniceerd wordt:  “Bas ik vond het tikkiespel fijn, maar nu wil ik er 

mee stoppen.  Ik doe niet meer mee.  Ik ga iets anders doen.” 

 

  Als je als kind met autisme moeilijker begrijpt wat anderen denken, weten, voelen en 

bedoelen, verklaart dat al heel wat van de mogelijke strubbelingen die er bijvoorbeeld kunnen 

ontstaan tijdens speelmomenten.  Zie je welke positieve noot jij kan brengen in de 

relatievorming door dit op te merken?  Bas even subtiel in zijn oor fluisteren dat de anderen 

het niet meer zo leuk vinden omdat…   De anderen aanmanen om op een vriendelijke manier 

heel duidelijk te zijn naar Bas.  Op die manier stopt het enerveren. 

 Als je dit leest, begrijp je dan de link met concrete communicatie in deze inspiratiegids?  

Waarom het zo essentieel is om duidelijk te zijn en liefst zo concreet mogelijk.  Ook dit kan op 

een vriendelijk manier. 

Het is dus niet zo dat kinderen met autisme zich helemaal niet kunnen verplaatsen in wat 

de ander bedoeld.  Vaak kan het ook zijn dat er een teveel is aan mogelijke 

betekenisverleningen, maar op de momenten dat het niet nodig.  Context(on)gevoeligheid 

kan hier parten spelen.  Je leest hier later meer over. 
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EXECUTIEVE FUNCTIES (EF) 

Het executief functioneren is een mechanisme in ons brein dat ons in staat stelt om 

probleemoplossend te denken.  En dit begrip is heel ruim.  Het is eigenlijk een paraplubegrip 

waaronder heel wat processen vallen.  Beginnen aan een opgedragen taak, iets plannen, 

aandacht richten, inzicht, flexibel denken, je gedrag afremmen als dat nodig is…   

Plannen en flexibiliteit aan de dag brengen kan dan wel eens voor chaos of blokkades zorgen.  

Gewoon omdat het niet lukt.   

 Maar ook dat hoeft geen groot struikelblok te zijn tijdens jullie dagkamp-werking.  Wanneer 

je dit beseft als begeleider weet je dat je een enorme meerwaarde biedt als je bijvoorbeeld 

een knutselactiviteit duidelijk, ordelijk en overzichtelijk organiseert.  Misschien is een 

individueel knutselpakketje met stappenplan wel veel gemoedelijker werken dan dat iedereen 

begint rond te lopen om materiaal te verzamelen, papier overal tussenuit trekt en binnen de 

kortste keren alles door elkaar ligt, door elkaar begint te praten terwijl de begeleiderster ook 

nog instructies geeft…   Dat geeft stress en deze kinderen weten niet meer waar te beginnen.  

Hoe vaak zullen deze kinderen al niet gehoord hebben: “Heb je weer niet opgelet?”   

 Zie je hoe jouw houding en kennis, mindset hier bepalend kan zijn?  Welke verwachtingen 

hebben wij ten aanzien van hen?  De vraag is, welke verwachtingen ‘kunnen’ ze werkelijk 

inlossen? 

In het voorbeeld van Bas lazen we ook nog het volgende:  Hij praat al met opgestoken vinger, maar voor er 

toestemming is gegeven, laat anderen niet laat uitpraten.  Je gedrag afremmen als dat nodig is, zit onder dat 

paraplubegrip van executieve functies.   Bas mist de inhibitie om zichzelf in te tomen.  Het is daarom dat 

duidelijke afspraken, die ook visueel en beschikbaar zijn, op dat moment ondersteunend kunnen werken. 
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CENTRALE COHERENTIE (CC) 

Centrale coherentie is iets dat onbewust en razendsnel gebeurt.  Het zorgt ervoor dat we in 

een oogopslag kunnen zien wat belangrijk is en wat niet.  De spontane samenhang zien tussen 

dingen en gebeurtenissen.  Bij kinderen met autisme verloopt dat intern proces in de 

omgekeerde richting.  Zij zien eerst de details, daarna pas het geheel.   

Ook op dat vlak geeft de inspiratiegids richting of ondersteuning.  Concrete communicatie 

werkt daar ondersteunend.  Nog een voorbeeld.  Herinner je nog in deze gids dat het belangrijk 

is dat de omgeving/het lokaal voor zich moet spreken.  Dat het duidelijk moet zijn waar de 

ruimte functioneel voor bedoeld is.  Visuele ondersteuning is hier een enorme troef.  Zeker bij 

gebruik van dubbele functie van een ruimte.  Wat voor jou vanzelfsprekend en duidelijk is, is 

dat niet altijd voor de andere.  Beeld je in dat je telkens moet ontcijferen wat er wordt 

bedoeld.  Hoeveel denkwerk hieraan te pas komt en hoeveel juiste info je misschien wel niet 

mist terwijl je intern allerlei vragen hebt en nog steeds info aan het puzzelen bent.  Terwijl de 

rest al happy met de opdracht bezig is en het rumoer daar rond je denken verstoort om dan…  

Voel je de intensiteit, de opstapeling van die kleine dingen die al heel wat energie vragen van 

dat kind?   

 Door kleine aanpassingen, aandachtspunten die eigenlijk niet altijd veel vragen van de 

begeleiding, kan jij echt het verschil maken voor deze kinderen waardoor zij meer basisrust 

ervaren. 

Ook Bas geraakte vermoeid van al dat denkwerk, die interne processen die zich binnenin afspelen maar uiterlijk 

niet waarneembaar hoeveel dit van hem vraagt tot… er een bommetje barst.  

  Het hoeft dus geen probleem te zijn zolang je als begeleiding de intentie hebt om even mee onder die 

waterlijn te duiken.  Te (h)erkennen en kinderen dan de ruimte te geven om tegemoet te komen aan hun noden 

en behoeften op dat moment.  Voor Bas is dat een klein kwartiertje tijdens de pauze kleuren.  Zonder al te veel 

rumoer en chaos.  Het is ontladen en opladen tegelijkertijd om daarna terug de anderen te kunnen vervoegen. 
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CONTEXT (ON)GEVOELIG OF CONTEXTBLINDHEID? 

Als we de drie bestaande theorieën TOM, EF, CC  - die bij iedereen op een andere manier tot 

uiting komt, samennemen, merk je iets gemeenschappelijks, namelijk ‘context’.  Ook de 3 

bovenstaande voorbeelden van Bas kan je hieraan linken. 

Contextblindheid = tekort in vermogen om spontaan en onbewust context te gebruiken in 

betekenisverlening.  Let op: bewust kan er ook net een teveel veel zijn aan mogelijke 

betekenisverlening, maar weten deze kinderen deze toch niet voldoende juist in te schatten 

omdat ze de ‘juiste’ context missen/gissen. 

Het gaat over het waarnemen dat anders is voor het proces van bewust denken op gang komt.  

Met waarnemen van mensen met autisme is niets mis blijkt uit onderzoek.  Het is het juist 

gebruiken van de context dat heel vaak het probleem is.  Wat pik je er uit wat relevant is en 

waarom? 

Een doorsnee brein filtert prikkels.  Bij autisme werkt die filter anders of niet.  Hierdoor kan 

het al snel overweldigend worden of komen de belangrijkste prikkels net niet binnen.  En net 

dat kan ook belangrijk zijn om de context juist in te schatten.   De ‘essentie zien’ is van in het 

begin al een filtering bij het doorsnee brein.   

Het autismebrein maakt wel eens vaker andere voorspellingen dan het doorsnee brein. 

Omdat het de (juiste) context niet mee in rekening kan brengen en het brein soms overspoeld 

is door andere zaken, bijvoorbeeld op zintuigelijk vlak.  Het spreekt dan voor zich dat mensen 

met autisme meer verwerkingstijd nodig hebben en aandacht moeten besteden aan een 

goede energiebalans wil men in de huidige samenleving kunnen blijven functioneren.  

Basisrust creëren is dan essentieel.   

Als context gebruiken een onbewust proces is dat niet aan te leren is volstaat structuur en 

visualisatie niet alleen en moeten wij als omgeving onze verwachtingen bijstellen en 

inzetten op concrete communicatie die de ganse lading dekt. 
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Bovenstaande info in verband met ‘autistisch denken’ samengevat: 

Kijk dus niet enkel naar het gedrag.  Maar kijk onder de waterlijn naar het autistisch denken.  

Kijk naar oorzaken van gedrag!  Hoe kan iemand iets anders begrijpen?  En wat heeft wij wel 

begrepen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM EF CC 

Contextblindheid 

context(on)gevoelig 

Cognitie  sensorisch profiel 

gedrag 



48 
 

Basisrust  

Wanneer je overzicht mist, anderen moeilijker begrijpt of 

geen oplossingen kan/mag bedenken voor bepaalde 

situaties, dan wordt dagelijks leven met die chaos vaak 

over-leven.  Hier gaat het over cognitieve stress.   

Sensorische stress kan die basisrust ook beïnvloeden.  

Wist je dat we 10 zintuigen in het vizier hebben in plaats 

van 5, als we met een autibril naar deze kinderen kijken?  Het zijn zintuigen die gevoelig zijn 

voor de prikkels van ons eigen lichaam.  Door middel van de Viewer zal blijken of je daar ergens 

rekening mee dient te houden.  Geprikkeld om hier meer over te weten?  Zoek maar eens op 

bij interoceptieve zintuigen: vestibulair, thermoceptie, nociceptie, intereoceptie en 

proprioceptie.  In bijlage 3 p 61 vind je een voorbeeld van Bram en proprioceptie. 

 

Basisrust is belangrijk.  Een autismevriendelijke begeleiding heeft oog voor 

omgevingsaanpassingen die de noodzakelijke rust kunnen brengen.  Want alle nieuwe 

situaties zullen immers een vorm van stress met zich meebrengen.  Men moet hier ‘om-

denken’.  Een begeleider die basisrust kan creëren, biedt mensen met autisme de ruimte om 

(nieuwe) uitdagingen aan te gaan.  Ga voor die flowzone. 

 

Zie je ondertussen dat door middel van minimale structurele interventies die in deze gids 

beschreven staan en jouw persoon je enorm veel impact kan hebben op de basisrust van een 

kind met autisme?  Hoe elke beweging op knop of schuiver van het controlepaneel invloed 

uitoefent op een andere letter.  Het is in die mate bepalend of een kind al dan niet kan 

deelnemen aan jullie dagkamp-werking.  Wanneer het aanbod en de uitdagingen niet in 

overeenstemming zijn met het kind zijn mogelijkheden en behoeften, verkeert dat kind in een 

constant verhoogd stresslevel. Door te veel druk/stress of in andere gevallen soms ook 

verveling.   
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We nemen een stukje van het voorbeeld van Bas (p.15) erbij. 

“Hij lijkt meer afwezig ondertussen en trekt zich ook meer terug (De vm heeft heel wat denkwerk gevraagd, 

cognitieve stress).  Tijdens de pauze heeft hij zijn hoofdtelefoon opgezet en is hij alleen gaan kleuren.  In de 

gemeenschappelijke zaal staat een tafel met tekengerief.  Er zijn een paar andere kinderen die hem na een 

tijdje vervoegen.  Zij zijn een beetje aan het dollen met elkaar.  Ze kiezen kleurplaten uit, maar wisselen die 

dan weer, krabbelen in de stiftenbak en nemen stiften die Bas voor zich had liggen.  Deze lagen in volgorde.  

Hij had een regenboog in gedachten.  Bas voelt de spanning stijgen.  Elk geluid ketst op zijn lijf als hagel op je 

blote lichaam.  Hij is het overzicht ook kwijt.  De chaos op de tafel is nog maar een fractie van de chaos in zijn 

hoofd.  Alle zintuigelijke prikkels stapelen zich op (sensorische stress).  Een ander kind vraagt aan hem iets en 

hij ontploft vanbinnen.  Hij snauwt en roept naar de kinderen, geeft hen verwijten.  Hij doet nog erg zijn best 

en focust terug op zijn tekening, want hij voelde echt te drang om iemand te duwen. De andere kinderen vinden 

dat hij zomaar uit het niets is beginnen roepen en begrijpen er niets van.” 

 

Neem bijlage 3 pagina 58 ‘een breakout room/omgeving zou er als volgt kunnen uitzien’ en bijlage 4 pagina 

66  ‘Vb. afsprakenblad breakout room’  er even bij. 

 

Stel je voor dat er een aparte ruimte OF afgebakende zone is en waar er afspraken gemaakt zijn rond het 

gebruik ervan.   In dit geval had deze escalatie er misschien niet geweest en was er meer begrip tussen de 

kinderen onderling omdat men dan weet dat Bas een duidelijke keuze heeft gemaakt om heel even uit het 

rumoer te gaan. Uiteraard mogen ook andere kinderen gebruik maken van deze ruimte (de essentie is 

aanvoelen wat je op dat moment nodig hebt om het volgende stukje van de dag met plezier aan te gaan).  Ze 

weten dan ook de consequenties als je kiest voor die ruimte.   De begeleiding moet niet tussen komen om de 

situatie te ontmijnen en oordelen worden niet gevormd op basis van enkel het uiterlijk waarneembaar gedrag 

van Bas.  Hij is niet het kind dat snauwt, roept en anderen wil pijn doen. Het is nog steeds die behulpzame 

kerel, recht voor de raap en vriendenmaker die overprikkeld is van zich te smijten en nu nood heeft om te 

ontprikkelen.  Niemand besef, dat de manier waarop de andere kinderen het moment vervoegen olie op het 

vuur is.  Zij doen voor alle duidelijkheid niets mis, verre van.  Maar ze hebben beiden andere behoeften en 

noden te vervullen.   

Voorspelbaarheid en duidelijkheid brengen rust en verwachtingen worden ingelost door het naleven van 

afspraken.  Een breakout room/omgeving en afspraken komen daaraan tegemoet.  Ook dan hadden die 

kinderen kunnen samen kleuren met Bas maar op een andere manier.  Of hadden sommige kinderen misschien 

iets anders gekozen om wel ergens samen te kunnen dollen. 
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Concrete communicatie 

 

Concrete communicatie verheldert de betekenissen die een 

contextblind/(on)gevoelig brein niet spontaan uit de context 

weet af te leiden.  Deze gids geeft jullie hieromtrent heel wat 

praktische inspiratie.  Zoals eerder aangegeven kan deze gids 

niet alles omvattend zijn.  Wat voor het ene kind niet genoeg is, 

is voor het andere kind misschien net te veel.  De meerwaarde van de Viewer zit hem net in 

het afstemmen.  Stel in vraag of het duidelijk is en zie het visueel maken als iets wat informatie 

bij elkaar plakt.  Hierdoor moet het kind niet telkens opnieuw intern die puzzel voor zichzelf 

maken.  Hier zie je die link met centrale coherentie bijvoorbeeld. 

Concrete communicatie is niet iets wat we zomaar doen omdat je toevallig het etiket autisme 

hebt.  Het heeft als doel: 

➢ Stress   

➢ Flexibiliteit   

➢ Zelfstandigheid   

Concrete communicatie = begrijpelijk, positief geformuleerd, expliciet en beschikbaar op de 

juiste moment en juiste plaats.  Voldoende informatie, niet meer en niet minder.  De 

boodschap positief formuleren helpt de verbeelding meteen de invulling te geven. 

 

Voorbeelden van concrete communicatie 

Bijlage 4: “vb. breakout room afspraken” Pagina 66 

Bijlage 6: “vb. visuele ondersteuning dagplanning” Pagina 76 

In volgend kader wordt aan de hand van het voorbeeld van Lisa nogmaals aangetoond dat als 

wij concreter communiceren er minder misverstanden kunnen ontstaan.  Op pagina 13 vind 

je ook een ander voorbeeld van Lisa. 

 

Lisa het meisje dat blokkeerde bij de opdracht om de tuin op te ruimen.  Lisa in je midden hebben is zo fijn.  Het 

is dat behulpzame meisje dat er graag bij is.  Een beetje de kat uit de boom kijkend, maar zich toch graag in 

de groep mengt.  Af en toe kijken de begeleiders een beetje raar op.  Fronsen de wenkbrauwen, kunnen 

bepaalde situaties niet goed rijmen met hoe ze zich doorgaans gedraagt.  Het lijkt of ze op zo’n moment een 

beetje stoer wil doen ofzo.   
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Een voorbeeld:  Ze spelen een gezelschapsspel.  Lisa gooit de dobbelsteen telkens tot tegen het plafond.  Een 

beetje vervelend eigenlijk, want dan valt hij altijd wel ergens op de grond, onder een stoel of…  De begeleider 

had al eens gezegd: “Stop daarmee”.  Maar Lisa negeerde dat precies en telkens zij aan de beurt was, gooide 

ze toch tegen het plafond.   

 Logisch want de begeleider had al een paar keer gezegd dat ze zo hoog mogelijk moest gooien.  Lisa 

interpreteerde dit zeer letterlijk.  Zij dacht effectief zo hoog mogelijk gooien als je kan.  Tot tegen het plafond 

dus.  De begeleider bedoelde hier: “Probeer een zes te gooien.”  Achteraf werd ook duidelijk dat Lisa niet wist 

waarmee ze moest stoppen en had ze ook niet goed door tegen wie de begeleider dat zei. 

 Eigenlijk is dit een voorbeeld van Autistisch denken.  Ik zet het hier met de bedoeling jullie te doen loskomen 

van het typisch beeld van iemand met autisme.  Vaak denken mensen nog in karikaturen of linken ze 

éénzijdige voorbeelden die in de media verschijnen.  Het valt niet op, maar ze scant voortdurend de omgeving.   

Ze weet hoe ze zich moet aanpassen en zaken moet camoufleren. Het is echter ook een valkuil.   

 Stel je voor dat de omgeving van haar autisme, haar andere informatieverwerking, op de hoogte is en er op 

dat moment een belletje gaat rinkelen. In deze zin dus niet letterlijk.  Dan weten ze misschien dat ze sommige 

zaken wel heel letterlijk kan interpreteren omdat ze de juiste context niet linkt.  Dan zou er niet gedacht worden 

dat ze stoer wil doen of raar uit de hoek komt, maar dat Lisa de boodschap letterlijk heeft genomen.  In dit 

geval zou de begeleiding kunnen zeggen (positief en concreet formuleren): “Lisa bij de volgende beurt, gooi 

een keer je dobbelsteen voor je op tafel.  We hopen dat er zes bolletjes op de dobbelsteen verschijnen.”   

Achteraf gezien kon Lisa er zelf wel mee lachten.  Het zijn zo van die anekdotes die je bij blijven.  Voorbeelden 

die je makkelijk kan aanhalen om dat anders denken te duiden. 

 

 

 

 

Dubbelspoor 

 

Je hebt ondertussen al gemerkt dat deze kinderen door een andere 

manier van waarneming tot een andere betekenisverlening komen.  

Onze maatschappij is helaas niet altijd autismevriendelijk. 

Autismevriendelijkheid staat niet gelijk met altijd prikkelarm en 

uitdagingen vermijden, integendeel.  Autismevriendelijkheid 

betekent dat je afstemt.  Dat je mogelijkheden aanreikt bij het nemen van obstakels en 

overwinnen van uitdagingen.   
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Het is belangrijk om dit op twee sporen te doen.  Enerzijds door het aanpassen van de 

omgeving.  Anderzijds door het aanleren van vaardigheden aan het kind om bepaalde 

moeilijkheden het hoofd te bieden.   

De breakout-room is hier één voorbeeld van.  Enerzijds is er een aanpassing van de omgeving.  

Anderzijds compenseert het kind hier zelf het teveel aan prikkels.  Sommige kinderen voelen 

dit als vanzelf, bij anderen zal dit een aangeleerd proces zijn.  Welke lichaamssignalen zijn een 

indicator tot overprikkeling bijvoorbeeld. 

Valt het je op dat de letters van de AutismeCentraalMethodiek elkaar beïnvloeden en hoe die 

aansluit bij de (algemene) behoeften en noden van deze kinderen?  En dat door elk individu 

uniek te benaderen dit een andere dynamiek krijgt? 

De omgeving van mensen met autisme zit vol prikkels waaraan een autistisch brein moeilijker 

een betekenis kan geven.  Dat zorgt voor veel onrust.  Via concrete communicatie kunnen we 

duidelijk maken wat die prikkels inhouden, waardoor mensen met autisme beter kunnen 

functioneren en overleven in die chaotische omgeving.  

Wanneer je elementen uit deze gids gaat toepassen in de praktijk werk je op een 

dubbelspoor.  De omgeving richt zich op het verduidelijken van tijd, ruimte, activiteit, 

gedrag van omgeving, verwachtingen en gevolgen.  Het ondersteunt het kind in zijn 

vaardigheden die hij nog volop aan het ontwikkelen is.  Voor kinderen met autisme is het fijn 

dat er op dit vlak hen tegemoet getreden wordt.  De kilometers die ze daar niet moeten 

dichtfietsen kunnen ze echt goed gebruiken om ook te kunnen genieten. 

 

 

 

Eigenheid 

 

Eigenheid maakt dat we niet alles in standaardregels kunnen 

gieten.  Dus ook deze inspiratiegids met aanbevelingen en 

suggesties moeten in dat licht gelezen worden.  Een geluk dat het 

niet kan.  Want het zou voorbijgaan aan wat een individu uniek 

maakt.  Het zou ons doen afglijden naar een beheersmatig klimaat 

dat maakbaarheid nastreeft.  Laten we daar alsjeblieft heel ver van weg blijven.   
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Ik kan het niet genoeg benadrukken.  Deze gids biedt een kader en principes aan die jullie in 

staat stellen om jullie aanbod autivriendelijker te maken.  Veelal draait het om afstemmen.  

Corona heeft op dat vlak ook meerwaarde gebracht.  Kleinere groepen maken dat we meer 

‘echte’ verbinding kunnen maken en afstemmen op het individu.  We mogen hopen dat we 

uit deze moeilijke periode ook vruchten plukken. 

Eigenheid is veel omvattend.  Persoonlijkheid, sensorisch profiel, voorgeschiedenis, 

comorbiditeit, waarden en normen, intelligentie, interesses… Het zijn maar enkele 

voorbeelden die maken wie je als persoon bent.  Maar belangrijk is dat jullie blijven beseffen 

dat autisme het denken beïnvloedt.  Wat heb jij geïnterpreteerd en begrepen?  Logisch en 

vanzelfsprekend schrappen we uit ons woordenboek. 

Als je het kind echt wil ont-moeten, liggen daar pareltjes voor het rapen.  Focus op wat goed 

gaat en onderzoek hoe dat precies komt.  Het zijn aanknopingspunten om mooie dingen te 

ontdekken of invalswegen om (samen) grenzen te verleggen.    

 

Van Marieke weten we dat afscheid nemen moeilijk is.  Het tast haar zelfvertrouwen aan.  Ze is immers al 10 

jaar.  Overgangen, onduidelijkheid, kortom stress en daar de verwachtingen van de omgeving bij maakt dat ze 

in paniek kan geraken en blokkeert.   

Inzicht in de sociaal-emotionele ontwikkelingsfasen maakt dat je dit gedrag in het juiste perspectief kan zien 

en je verwachtingen kan bijstellen.  Je stemt af op de persoon zijn noden en behoeften van dat moment.  Zo is 

het perfect mogelijk dat een kind met autisme van 10 jaar onder stress terugvalt in zijn ontwikkelingsfase.  

 Je benadert dat kind niet als een kleuter, maar op dat moment wel als een 10-jarige met de noden en 

behoeften van een 2,5-jarige die voor het eerst naar de kleuterschool gaat.  Van die 2,5-jarige verwacht je toch 

ook niet dat hij de schoolpoort binnenwandelt, op commando vraagt om te stoppen met wenen, niet flauw te 

doen, verder gaat zonder extra knuffel, zichzelf reguleert…  Je zorgt voor voldoende veiligheid en houvast zodat 

er vertrouwen kan groeien in de omgeving en in zichzelf.  Een kind in paniek kan niet groeien.  We moeten hen 

de juiste voedingsstoffen geven. 

 Daal die berg even mee af en ga samen weer naar boven.  Stel je verwachtingen bij.  Kunnen ~ aankunnen.  

Het is het echt niet waard om je kind die berg te zien afdonderen.  Om daar dan EHBO te moeten toedienen.  

Sommige littekens blijven.  Vertrouwen kan maar groeien in een veilige omgeving en met de juiste uitrusting.  

Het is dan dat we de top bereiken. 
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Functionaliteit 

 

Wanneer het leven chaos en stress meebrengt, stoppen we onze 

kostbare energie best in zinvolle dingen.  Met name activiteiten waar 

je iets uit leert, die generaliseerbaar zijn en aan aanpassingen die echt 

bijdragen tot groei.  Dat werkt motiverend.   

Deze inspiratiegids moet meerwaarde creëren voor kinderen met 

autisme, alsook voor jullie.  Het moet dus functioneel zijn.  De 

bedoeling is immers dat de inspanningen die jullie en de persoon met 

autisme leveren nuttig zijn en bijdragen aan een kwaliteitsvol leven.   

Bij functionaliteit denken we aan 3 zaken.  Het zijn als het ware vitamines voor groei.   

➢ Autonomie 

➢ Competentie 

➢ Verbondenheid 

Waar heeft het kind en/of zijn omgeving het meest behoefte aan?  Afhankelijk daarvan legt 

men accenten.   

 

Voorbeelden:  

Zo wordt door middel van deze gids en deelname aan het dagkamp, voor kind x  tijdens de vakantie ingezet op 

verbondenheid tussen leeftijdsgenootjes. 

Voor een ander kind kan door middel van visualisatie autonomie het doel zijn.  Door visualisatie is hij minder 

afhankelijk van de begeleiding. 

 

Succesvol kunnen deelnemen aan een dagkamp-werking kan zijn autonomie voeden, 

aansluiten bij zijn competenties en het gevoel geven verbonden te zijn met zichzelf en de 

anderen.  
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BEKNOPTE CHECKLIST / AFVINKLIJST          Bijlage 2 

 

 

VIEWER 

o Ingevuld 

o Doorgenomen met collega’s en gecommuniceerd 

o Bewust van de ondersteuningsnoden en hoe hiernaar te handelen 

o Afgedrukt en beschikbaar gemaakt voor de begeleiding 

o … 

 

KIND 

o Komt op verkenning:  

neen / ja  Wanneer: …./…./….  Uur:        :      

o Locatie en omgeving verkend 

o Programma overlopen 

o Visualisatie nodig: 

neen / ja  Wie maakt deze:   

o Vaste plaats voor spullen (indien nodig merken) : 

neen / ja  Waar:   

o Zijn er extra aandachtspunten?   

neen / ja  Zie:   

 

ACCOMMODATIE 

o Breakout-room / plaats gebruiksklaar 

o Visualisaties op zijn plaats 

o Alle lokalen doorlopen:  functioneel en startklaar 
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ONTHAAL 

o Laatste afstemming met collega’s 

o Alles klaar VOOR het startuur van het ochtendonthaal 

o Persoon aangesteld om kind(eren) met autisme op te vangen 

neen / ja  Wie:                

o Visualisaties aanwezig 

o Het doorstroomsysteem na aanmelding voor ouders en kind is duidelijk aangegeven of 

wordt gecommuniceerd 

o … 

 

ACTIVITEITEN 

o Bewust van de aandacht die nodig is bij overgangen  

begin/einde workshops, pauzes, einde dag… 

o Algemene afspraken en afspraken m.b.t. breakout-room / plaats wordt met iedereen 

gecommuniceerd  

o Inhoud van de workshop is duidelijk en concreet 

wie, wat, hoe, waar, hoe lang... 

o Time Timer aanwezig 

o … 

 

PAUZES 

o Info uit Viewer.  Zijn er verwachtingen naar de begeleiding toe? 

neen / ja  Wie neemt dit op:   

 

o Tijd visualiseren (Time Timer) ? 

o … 
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EINDE VAN DE DAG 

o Duidelijk afronden 

o Bevragen hoe de dag voor hem geweest is en wat we nog beter kunnen afstemmen 

o Communiceer met de ouder(s) 

o Evaluatie van de dag met collega’s en hoe ieder x heeft ervaren, geïnterpreteerd. Tips? 

o … 

 

OPTREDEN/TOONMOMENT 

o Doet x mee:  

neen / ja / weet het nog niet zeker  

Alternatief: neen / ja  Welk alternatief: 

o Alternatieve rol is heel concreet gemaakt? 

o Belangrijke mogelijke (on)voorspelbare prikkels zijn gecommuniceerd?  (vb. licht- en 

geluidseffecten) 

neen / ja  Wat?   

o Persoonlijke visualisatie nodig:  

neen / ja  Wie maakt deze :  

o Begeleider aangeduid voor extra ondersteuning   

Neen / ja Begeleider      

houdt een extra oogje in het zeil of begeleidt x persoonlijk. 

o … 

 

ANDERE SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN / NIET VERGETEN 

o … 

o   

o  
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EEN BREAKOUT-ROOM / OMGEVING ZOU ER ALS VOLGT KUNNEN 

UITZIEN             Bijlage 3 

 

 

Waarom 

Waarom is die breakout room/omgeving nodig?  Grofweg kunnen we dat tweeledig 

opsplitsen.  Namelijk rekening houden met het autistisch denken enerzijds en onze visie op 

samenleven anderzijds.  Het één kan niet zonder het ander willen we naar een inclusieve 

samenleving evolueren waar we afwijkingen van de zogezegde norm gaan bekijken als iets 

wat erbij hoort, als een deel van de samenleving.   

Die afwijkingen (in de breedst mogelijke zin) of die andere manier van informatie verwerken 

(hetzij hier bij autisme) mag wel een naam krijgen, een etiket.  Niet in de zin van hokjes 

denken, labelen en categoriseren.  Maar in de zin van kennis over diversiteit en hoe hier best 

mee om te gaan.  En dat is in alle opzichten altijd een tweerichtingsverkeer.  Begrip voor 

elkaar maar ook begrip voor andere noden, behoeften, recht op (hulp)middelen, 

ondersteuning…  Staan we allen niet graag met gelijke middelen aan de start?  En dan hebben 

we het niet over hetzelfde paar loopschoenen.   

 

Hoe willen we dat er naar ons gekeken wordt en hoe willen we dat anderen met ons omgaan?  

Hoe willen we dat er naar onze kinderen gekeken wordt en hoe willen we dat de omgeving 

daar mee omgaat?  We willen dat kinderen in verbinding staan met hun unieke zelf.  Mogen 

zijn.  Op die manier toon je dat het ok is om te VOELEN en dat ze hier ZELF gepast NAAR 

MOGEN HANDELEN.  Eigenlijk is dat toch vanzelfsprekend, niet?  Helaas zijn wij dat niet 

gewoon in onze samenleving.  We kijken, spiegelen en passen ons aan de (on)geschreven 

verwachtingen aan.  Ook dat is iets wat kinderen moeten leren of intuïtief (terug) moeten 

gaan aanvoelen.  Een vaardigheid die wij ook nodig hebben in het leven.  Er is echter een 

belangrijke maar.   
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Als aanpassingen, compensatiestrategieën, het camoufleren zoveel energie vragen van 

kinderen met autisme, dan zijn ze aan het over-leven en wordt ook dit een uitputtingsslag.  

Wat als wij onze mindset veranderen en loskomen van zogezegde geplogenheden, out of 

the box denken, vertragen, worden we dan niet automatisch verdraagzamer?  Kijken we 

dan niet meer met respect en gelijkwaardigheid naar elkaar?  Want ook jij wordt dan als 

individu benaderd met eigen noden en behoeften. 

 

Samen zoeken naar wat werkt en rekening houden met de context van dat moment creëert 

verbondenheid.  Het is onze taak om kinderen met die blik op te voeden.  Ook jullie kunnen 

daar een steentje aan bijdragen.   

 

Vanaf de leeftijd van 6 jaar zijn de dagkampen doorgaans zo georganiseerd dat je enkel voor 

ganse dagen kan inschrijven.  Voor een groot deel van de kinderen met autisme is dat te lang.  

Voornamelijk omdat het format niet op hen is afgestemd.  Te grote groepen, weinig 

voorspelbaarheid, drukke pauzes, veel input, volledig groepsgericht, geen op of 

ontladingsmomenten…  De kleinere bubbelwerkig als gevolg van corona heeft hier wel een 

positieve bijdrage geleverd.  Misschien hebben jullie dat ook ondervonden? 

 

Herinner je nog vooraan in deze gids: “Ken je dat gevoel… ?”  Ouders schrijven hun kind vaak 

niet in of krijgen een kind thuis waar ’s avonds de bom barst of waar er een gans weekend 

gecompenseerd dient te worden.  Met minimale bijdragen kunnen jullie als dagkamp-

werking hier een enorm verschil maken.  Hierdoor moeten we niet meer spreken van: “Nore 

kan dat niet.”  “Dat gaat niet voor Bram, hij ligt altijd in conflict met de begeleiding en de 

kinderen.”  Zij kunnen dat ook.  Zij kunnen dat wel als wij, als omgeving, bereid zijn om hen 

toe te laten dat zij in hun noden en behoeften mogen voorzien.  Begint het op deze manier 

al een beetje logisch te klinken?   

Een breakout room kan hieraan bijdragen.   
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Hoe begin je eraan? 

Is er extra plaats of niet?  Waar creëer je toch ruimte zonder op andere vlakken in te boeten 

zodat het nog altijd een meerwaarde vormt voor iedereen?   

Een gescheiden ruimte of afgebakende zone?  Misschien is het wel een zone waar iemand net 

meer en andere prikkels wil ervaren om te op- of ontladen om zo terug die innerlijke basisrust 

te bekomen.  Een  breakout room/omgeving is dan een betere benaming dan een prikkelarme 

ruimte.    

Helaas ben je altijd afhankelijk van de ruimte waarover je beschikt.  Maar er is veel mogelijk.  

En als we rekening houden met enkele basisprincipes, is dat al een stap in de goede richting 

en zal dat op zich al een meerwaarde betekenen. 

 

Basis 

Kinderen zouden over de mogelijkheid moeten beschikken om naar eigen aanvoelen zich van 

prikkels te ontdoen of net andere prikkels op te zoeken.  Soms is het nodig dat iemand anders 

ze preventief verwijdert indien ze dit zelf niet kunnen reguleren.   

Een plaatsje om je ‘fysiek’ even terug te trekken.  Een zetel of zitzak is altijd fijn.  Bij 

plaatsgebrek of weinig stockageruimte mag je al eens creatief uit de hoek komen.  Denk aan 

podiumstukjes, kasten, (ikea)turnmatjes, doelen, lakens en draad, …  waar je een zone mee 

kan afbakenen of verhoogjes creëren die zo gezellige zitplekjes worden.  Of duurzaam 

materiaal dat je elk jaar opnieuw kan gebruiken.    Maak van deze (afgebakende of aparte) 

ruimte een rustige, serene gezellige plaats.    Enkele kussens en dekentjes en voor de kleinsten 

een paar knuffels die zorgen voor geborgenheid.  

Daarnaast kan een tafel en stoelen met kleurplaten en leesboekjes de mogelijkheid geven om 

op een rustige plaats je ‘mentaal’ te ontladen.  Alternatief voor tafel en stoelen zijn hier 

misschien ook kleine tafeltjes of blokken/podiumstukjes waar ze op de knieën aan kunnen 

zitten.   
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Noot aan de ouders:  Denk er aan je kinderen zelf iets mee te geven als daar nood aan is.  Voor 

velen zal ontprikkelen aan de orde zijn.  Voor anderen zullen er andere prikkels moeten 

worden toegediend om tot rust te komen. Als ouder kan je hier ook een bijdrage aan leveren 

gezien dit vaak heel specifiek is. 

 

Let wel: Niet elk kind met autisme heeft graag dat anderen aan hun persoonlijke spullen zitten 

en kiest er expliciet voor om bijvoorbeeld zijn stiften niet te delen. Dit kan allerlei redenen 

hebben die voor hem gegrond zijn waardoor dit ook weer extra prikkels meebrengt.  En die 

extra zorgen daaromtrent is net hetgeen we niet willen in die break-out.  Dit heeft in 

oorsprong dus niets te maken met niet willen delen of egoïsme.  Als organisatie voorzie je ook 

spullen voor deze ruimte die iedereen mag gebruiken.  Deze moeten dan wel met iedereen 

gedeeld worden.  Dit wordt opgenomen in het afsprakenblad. 

 

 

Praktisch, aankleding, suggesties 

 

 Plaats of hang een kapstok.  De persoonlijke hoofdtelefoon van X kan hier hangen.  

Iemand zijn hoofdtelefoon of oordoppen vergeten?  Een goedkope hoofdtelefoon van 

de doe-het-zelver is nooit verloren.  Hij kan standaard op deze plaats ter beschikking 

zijn. 

 Werk met bijvoorbeeld eenvoudige bakken. 1 voor enkele dekens en knuffels, 1 voor 

leesboekjes, 1 voor tekengerief, …  Label die bakken met tekst en foto/prent.  Eén voor 

de persoonlijke spullen/dekens.  Laat ouders persoonlijke spullen labelen en in een 

apart zakje steken zodat deze samen blijven en niet gemengd worden in de 

persoonlijke bak met spullen. 

 Maak afspraken omtrent onderhoud of wassen van dekentjes/knuffels, onderhoud 

matten.  Gebruik neutrale waspoeders of geen al te sterke geur.   
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 Uit jullie voorbereiding en het overlopen van de Viewers moet duidelijk zijn of er 

mogelijks conflict kan optreden in die breakout-room vanwege uiteenlopende 

behoeften.  Wees creatief en zoek een oplossing.  Die oplossingen liggen vaker binnen 

handbereik dan je denkt.  Als ouders/kind deze Viewer hebben ingevuld, zul je daar 

zeker tips vinden omtrent het ont- en opladen van hun batterij.   

 

Een voorbeeld: 

Nore 11 jaar heeft zich volledig uitgeleefd tijdens de balspelen en dikke Bertha.  Ze kan hier enorm 

van genieten, maar het vraagt veel van haar.  Het is pauze.   

Ze wil in stilte even bekomen, want haar hoofd zit vol.  Alles gonst na en staat precies in repeat.  Ook 

de lichamelijke aanrakingen zijn nog steeds voelbaar alsook de verschillende lijfgeuren aanwezig.  Het 

hangt en zit nog overal in haar lijf.  Het is niet iets wat een buitenstaander ziet.  Maar het is er wel.  

Nora weet wat ze nodig heeft.  Niet elk kind weet dit reeds op die leeftijd.  Even zonder lawaai, 

aanrakingen, geuren en visuele flitsen.    Er zijn nog 2 kinderen in de breakout-room tijdens de pauze.  

Iemand heeft een zakje met koekjes.  Het gekraak van dat aluminium zakje en het gesmikkel is heel 

intens.  Nore  heeft haar hoofdtelefoon opgezet.  Niet moeten nadenken hoe te reageren en 

verantwoording te moeten afleggen aan anderen brengt rust.  Het afsprakenblad rond het gebruik 

van deze ruimte is duidelijk.  Plekje onder een deken of gewoon even kleuren. De breakout is echt 

ontladen van alle prikkels en terug opladen om met de volgende activiteit terug mee te doen.   

 

Bram heeft net keiveel inspanning gedaan om zich tijdens die balspelen en dikke Betha in te houden.  

Hij kent namelijk zijn kracht niet.    In de Viewer had de begeleiding hierover iets gelezen.   

Het heeft te maken met proprioceptie.  Bram weet niet wat zacht is en wat hard aanvoelt en al zeker 

niet voor de anderen.  Het heeft te maken met het drukgevoel dat je spieren aanvoelen.  Thuis 

hanteren ze hiervoor een scoreschaal.  Die wordt ook gebruikt bij het geven van een knuffel.  Bram 

weet dit goed te hanteren.   

10 is megahard/pijnlijk. 1 is bijna niet voelbaar.  Tijdens de balspelen en het opheffen bij dikke Bertha 

heeft de begeleiding een paar keer Bram moeten toespreken als hij wat te hard gooide of te 

hardhandig iemand aanliep en ophief.  Ze zeiden dan: “Bram, dit was een 9, volgende keer naar een 

vier.”  Tijdens de pauze heeft Bram geen nood aan de breakout-room.  Hij heeft nood aan een keer 

stevig een bal naar de goal te trappen, zonder remming.  Ook het op en aflopen op zo’n smalle 

tuinverhogingen/stiggeltjes waar hij geconcentreerd zijn evenwicht kan zoeken, helpt hem om terug 

ontspannen in zijn lichaam te komen. 
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Richtlijnen/afspraken binnen de Breakout-room / omgeving      

 

Bespreek deze zeker aan het begin van het kamp met de ganse groep.  We gaan ervan uit dat 

dit een meerwaarde zou kunnen zijn voor zowel kinderen met als zonder autisme.  De 

breakout room is een andere (afgebakende) plaats dan de ontspanningsruimte waar gegeten 

of geknutseld wordt. 

 

 Ze mag door iedereen gebruikt worden mits je de richtlijnen volgt. 

 Maximaal 5 kinderen bij elkaar (afhankelijk van de ruimte uiteraard) 

Indien je merkt dat die plaats zo gegeerd is en ook veelvuldig gebruikt, kan je opteren 

voor 2 afgebakende zones.  Dit is organisatorisch helaas niet altijd mogelijk.  Meer 

mensen, meer praatjes (ook al is het fluisteren en rustig bezighouden) kan dan door 

de grootte van de groep niet meer voldoende zijn voor diegene(n) die echt nood 

hebben aan een moment van stilte.  Die 2e zone kan echt een zone zijn waar niet 

gepraat wordt.  Het kind in kwestie kiest hier dan ook bewust om voor korte termijn 

geen interactie te willen met anderen.  Dit betekent niet dat het kind zich slecht voelt 

of zich voor de rest van de tijd wil afsluiten!  Het is een kind dat geleerd heeft te 

luisteren naar de signalen van zijn lichaam en hier gepast mee kan omgaan.  

Als het enkel gaat om echte overprikkeling, kan een moment van 10 minuten zonder 

taal en interactie al voldoende zijn.  Ook dit is weer afhankelijk van de persoon. 

Indien de nood er is en toch een  2e zone niet haalbaar is, zal je als begeleiding de 

situatie moeten inschatten en bijsturen.   

o Afspraak van 10 minuten echte stilte in die ruimte 

o (Verplicht) oordoppen of hoofdtelefoon op 

o Er kan bijvoorbeeld ook gewerkt worden met een soort van stilte-picto.  

Als iemand deze kaart trekt binnen de ruimte, is de afspraak dat het er 

stil is. 

o … 
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 In stilte bezighouden of rusten.  Praten is niet verboden.  Fluisterende functionele 

praatjes kan, maar overdrijf hier niet!  Het is geen keuvelgroepje.  

 

 Een prikkelarme (gezellige) plaats is geen allegaartje van rommel.  Opgeruimd staat 

netjes, creëert ruimte en rust. 

 

 Neem in je afsprakenblad volgende zin op die kinderen aan elkaar kunnen vragen:  

“… stoort het als ik … doe?” 

Neen = geen probleem 

Ja = is een alternatief mogelijk wat voor beiden ok is?  OF Vraag aan de begeleiding om 

mee te zoeken hoe beide behoeften kunnen ingevuld worden.   

 

 Een pictogram geeft duidelijkheid over welke spullen waar dienen opgeruimd te 

worden.  Het kind in kwestie ruimt de spullen ook terug op en legt ze terug op zijn 

plaats.  (zie vb.) 

 

Opmerking:  Er wordt vaak gesproken over een prikkelarme plaats in de context van mensen 

met autisme.  Binnen de meeste dagkamp activiteiten zal dit zeker een meerwaarde hebben 

voor die kinderen die er af en toe nood aan hebben gezien het programma en de grootte van 

de groep al veel input geven.  Maar het is niet zo dat dit absoluut is en dit altijd samengaat 

met autisme.  Ik wil dit toch even vermelden omdat het niet de bedoeling is een éénzijdig 

beeld op te hangen.  Het belangrijkste is dat kinderen de mogelijkheid moeten kunnen 

hebben om zich van prikkels te ontdoen of net andere prikkels op te zoeken.  Zelfgekozen 

prikkels in zelfgekozen hoeveelheid kan ook zorgen dat die basisrust terug gegarandeerd 

wordt.  Uitgangspunt is: “Wat heeft de persoon op dat moment nodig?”   
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In bijlage 4 vind je een voorbeeld van gevisualiseerde afspraken m.b.t. de breakout room. 

Let wel op!   Dit is maar een mogelijk voorbeeld.  Visualiseren is maar 

een meerwaarde en voordeel als de prenten juist geïnterpreteerd 

worden.  Het belangrijkste is om visualisatie samen te overlopen.  

Jouw interpretatie is niet die van een ander!  In deze context  is dat niet mogelijk, maar 

visualiseren is heel persoonlijk.  Soms is het beter om de picto’s weg te laten als je niet over 

de juiste prent beschikt.  Of je kan een kopie maken en het kind er zelf symbolen laten naast 

tekenen als hij dat belangrijk vindt. 
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         VB. BREAKOUT ROOM AFSPRAKEN  

 

                                                                                                             Bijlage 4 

 

 

  maximum 5 personen 

 

Alle spullen mogen gebruikt worden door iedereen.  Persoonlijke 

spullen worden enkel gebruikt door de persoon van wie ze zijn. 

 

 

    Het is hier rustig.  Zachtjes praten mag. OF 

Als iemand “de kaart: stilte” trekt, heeft dit voorrang.  Dan is de afspraak 

dat er gezwegen wordt 

 

Ik kan hier ontspannen door bijvoorbeeld te rusten, lezen, 

tekenen/kleuren of … 

 

Wil men iets anders doen, dan vraagt men aan de andere persoon in de 

breakout room: “Stoort het dat ik… ?” 

Indien het niet stoort: geen probleem. 

Indien het wel stoort:  Is een alternatief mogelijk wat voor beiden ok is?  

OF Vraag aan de begeleiding om mee te zoeken hoe beide behoeften 

kunnen ingevuld worden.   

 

Als je klaar bent, ruim je spullen dan netjes op in de daarvoor 

voorziene bakken.  
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VIEWER              Bijlage 5 

 

 

 

 

Door deze Viewer in te vullen, leer je mij een beetje beter kennen: wie 

ik ben, wat ik graag doe, goed kan, waar ik het wat moeilijker mee heb, 

kwetsbaarheden, interesses en tips hoe je mij hierin kan ondersteunen. 

Het document is zo opgesteld dat het kind vertelt (of de ouder vanuit 

de beleving van het kind) 

Het document is nooit volledig.  Het moet op die manier ingevuld worden met oog op 

mogelijk relevant voor dit specifiek dagkamp. 

Geïnspireerd op ‘wegwijzer’ van website Participate 

 

MIJN NETWERK EN IK 

 

Ik 

Mijn naam is  

Ik ben geboren op  

Mijn netwerk 

Mijn mama is     GSM nr.  

Mijn papa is     GSM nr.  

Mijn zus(sen)     ook op dit dagkamp? ja/nee 

Mijn broer(s)     ook op dit dagkamp? Ja/nee 

 

Woon 

Ik woon in  

 

Naam Foto 
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MIJN GEZONDHEID 

 

Dit moet je zeker weten 

 

 

Contactgegevens hiervoor (ouders/huisarts) 

 

 

Medicijnen die ik moet krijgen 

Medicatie Wanneer Hoe (helpen of zelfst.) 

 
 

  

 
 

  

 

 

Als ik last heb van…/ 
ziek ben / allergie 

Zie je dat zo aan mij Kan je mij zo helpen 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

Nog belangrijk te melden: 
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MIJN COMMUNICATIE 

Mijn manier van communiceren loopt soms een beetje anders.  Hieronder vind je 

verduidelijking en tips zodat we elkaar goed kunnen begrijpen. 

 

Als je mij iets wil zeggen, let dan op het 
volgende 

Zo lukt het goed 

  
 

  
 

  

Als ik mij zo uit Bedoel ik dit 

  
 

  
 

  
 

 

 

SOCIALE OMGANG 

Je vindt hier mijn voorkeuren in sociale omgang.  De wijze waarop ik doorgaans contact 

neem en hoe je dit kan interpreteren.  Hoe jij met mij contact kan maken en hoe bepaalde 

omstandigheden invloed kunnen hebben op mijn houding in sociale omgang. 

 

Ik ken volgende vriend(inn)en bij dit 
dagkamp 

Zij betekenen voor mij 
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VERVOLG SOCIALE OMGANG 

 

Ik maak op deze manier contact met 
anderen 

Dat betekent 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Op deze manier kan jij met mij het best 
contact maken 

Opmerkingen 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Aanrakingen, oogcontact, samenspel Opmerkingen 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

Ik wil nog dit vermelden Opmerkingen 
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ZELFSTANDIGHEID 

Ik zou graag hebben dat je mij een beetje ondersteunt bij het volgende: 

 

Ik kan / ik kan niet Opmerkingen 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 

 

VAARDIGHEDEN 

Vaardigheden die ik heel goed kan of net niet en die het vermelden waard zijn zodat 

verwachtingen kunnen bijgesteld worden en indien nodig gepaste ondersteuning kan 

geboden worden. 

 

Ik kan / ik kan niet Opmerkingen 
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ETEN EN DRINKEN 

Iedereen heeft zijn voorkeuren en gewoontes, maar soms zijn er zaken die net iets specialer 

zijn en vaak heeft dat een reden.   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

RITUELEN EN GEWOONTES 

Mijn rituelen en gewoontes kunnen in eerste instantie misschien een beetje vreemd lijken, 

maar eigenlijk zijn het bezigheden die mij rust geven of om stress te reduceren of een teken 

zijn dat… 

 

Ritueel / gewoonte Zo reageer je erop 
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SPANNING / BANG ZIJN 

 

Ik ben bang van Zo reageer je er op 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

MIJN STERKTES 
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DEZE DAGKAMP-WERKING VOORZIET EEN BREAKOUT RUIMTE.  HIER KAN MEN TOT RUST 

KOMEN OPLADEN EN/OF ONTLADEN (MAX. 5 PERS. IN DIE RUIMTE).   

ONDERSTAANDE 2 KADERS KUNNEN MOGELIJK TIPS GEVEN OM NA INSPANNING TERUG 

TOT BASISRUST TE KOMEN  

 

ONTSPANNING / GENIETEN 

 

Ik kan ontspannen en genieten van Opmerkingen 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ZINTUIGELIJK 

 

Ik ben onder- of overgevoelig voor 
+ mogelijke triggers 

Zo kan je mij helpen 
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Kruis aan wat voor jou van toepassing is.  Je kan meerdere bolletjes aankruisen: 

 

Indien deze dagkamp-werking aan het einde een optreden of toonmoment voorziet, wil ik 

o Niet meedoen. 

o Ik weet het nog niet.  Vraag het mij later nog eens 

o Ik wil een opdracht achter de schermen. 

o Ik wil wel maar durf niet.  Ik heb meer informatie nodig. 

 

Ik wil graag een afspraak maken om op voorhand een keer langs te komen 

o Ja. 

o Neen, niet nodig. 

o Het is voldoende om de eerste ochtend wegwijs te maken.  

 

Ik heb nood aan visuele ondersteuning / planning 

o Niet nodig. 

o Ja, graag.  Doormailen naar volgend adres:  __________________________________   

o Wij maken deze visuele planning zelf a.d.h.v. jullie programma. 

o Het zou fijn zijn als de organisatie een visuele planning voorziet. 

 

Tijdens de pauzes: 

o Kan ik mij zelfstandig bezighouden.  Ik kan zelf kiezen wat ik doe. 

o Weet ik niet goed wat doen.  Ik kan moeilijk keuzes maken.   

o Blijf ik graag in de buurt van mijn vrienden. 

o Blijf ik graag in de buurt van de begeleiding. 

o Wil ik aansluiten bij andere kinderen, maar ik weet niet goed hoe. 

 

WAT IK NOG WIL ZEGGEN: 
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VB. VISUELE ONDERSTEUNING DAGPLANNING        Bijlage 6 

 

 

 

 

wat doen 

 

 

 

met wie 

 

waar 

 

08:30 

 

 

 

aanmelden 

 

 

 

inkomhal 

 

08:30 

09:00 

 

 

 

start kampdag 

Joke 

 

 

Grote zaal 

 

09:00 

10:00 

 

 

 

dans 

Jos 

 

 

podium 

 

10:00 

10:15 

 

 

 

pauze 

Joke 

 

 

buiten  

 

 

10:15 

11:15 

 

 

 

activiteit met 

animator  

Joke 

 

buitenplein 

 

 

11:15 

12:00 

 

 

groepsopdracht: 

materiaal 

verzamelen 

voor crea nm 

Marie 

 

 

buiten 
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wat doen 

  

met wie 

 

waar 

 

12:00 

12:45 

 

 

 

Eten 

 

Toezicht door 

alle begeleiders 

 

Buiten of grote 

zaal 

 

12:45 

14:30 

 

 

Crea opdracht 

met verzameld 

materiaal van 

vm 

Marie 

 

 

Crealokaal 

 

14:30 

14:45 

 

 

 

pauze 

Marie 

 

 

Buiten of grote 

zaal 

 

14:45 

15:45 

 

 

 

Workshop: 

Leren skaten 

Dries en Ken 

 

 

 

 

15:45 

16:00 

 

 

 

Einde kampdag 

Joke 

 

 

 

16:00 

 

 

 

 

Afmelden en 

naar huis 

 

 

 

 

 

 

 

Noot: fictieve foto’s pixababy 
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Belangrijk: 

Dit is maar één voorbeeld van hoe een dagschema er zou kunnen uit zien.  Foto’s van de 

begeleiding kunnen toegevoegd worden als men hierover beschikt.  Indien deze dagplanning 

voor meerdere personen wordt gebruikt of algemeen wordt opgehangen let dan altijd op de 

interpretatie die het kind eraan geeft als je een algemeen schema maakt. 

Er zijn nog massa’s voorbeelden die tegemoet komen aan individuele noden.  Maar ik beperk 

mij hier tot één, dat voor Anna.  Een soort (basis)ontwerp waarvan men kan vertrekken.   

Te veel info, te weinig info?  Ouders zijn het vaak gewoon om planningen te personaliseren.  

Als iets onduidelijkheid creëert, vraag hulp.  Maar vraag ook zeker hoe het kind dit heeft 

begrepen.  Je krijgt een beeld van zijn manier van denken.  Vraag hoe het voor hem dan wel 

duidelijk kan. 

Op de volgende pagina zie je een foto van hoe een algemene dagplanning persoonlijk gebruikt 

kan worden. 
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Anna 9 jaar heeft een heuptasje aan, haar planning op zak.  Ze doorstreept het uur van de activiteit die voorbij 

is.  Andere mogelijkheden: 

• Als de planning ophangt, kan je ook een wasknijper gebruiken die het NU aanduidt.  Telkens een 

activiteit klaar is verschuift die wasknijper naar onderen.  Op die manier genieten een heleboel andere 

kinderen ook mee van die visuele voorspelbaarheid. 

• Werk je met losse picto’s (magneet bord of klittenband) dan kan je gebruik maken van een 

zelfgemaakte klaardoos.  Bijvoorbeeld: proper plastic botervlootje, leuke washi-tape errond of lege 

honingpot.  Gleufje in het deksel ter grootte van de picto en klaar voor gebruik.  Na elke activiteit kan 

die picto weg.   

Anna heeft ervoor gekozen om de pauzes een kleurtje te geven.  Dit geeft voor haar meer overzicht.  

Er is een workshop verplaatst.  Anna was best wel ongerust of de verplaatste workshop dan wel effectief nog 

zou kunnen doorgaan.  Een staking is altijd onvoorspelbaar.  We hebben haar gerust kunnen stellen.  Dries en 

Ken hadden ons beloofd dat ze een plan B zouden voorzien als de NMBS nog zou staken.  De ouders van Ken 

hebben hun agenda vrijgemaakt om de jongens te vervoeren zodat de workshop zeker kan doorgaan.  Voor 

Anna was dit voldoende om te horen.   

Mama had ’s ochtends gezegd dat papa haar zou komen ophalen en dat ze op de terugweg nog even langs de 

bakker moeten.  Voor Anna prima nu ze dit weet.  A la minute dit melden na een vermoeiende kampdag vindt 

Anna niet zo fijn.  Op deze manier werkt dit prima zo 
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Laat je niet afschrikken door de hoeveelheid aan info.  Als organisator van een dagkamp-

werking hebben jullie heel veel werk gestoken in de voorbereiding.  Jullie hebben dus reeds 

een programma voorhanden.  Er is ongetwijfeld iemand in jullie midden die dit kan 

visualiseren.  Sclera (gratis website) is hier heel toegankelijk.  Er zijn ook heel veel ouders die 

die het programma van hun kind zelf willen personaliseren.  En op latere leeftijd kunnen ze 

hier zelf mee aan de slag.   
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NOG EEN DUWTJE IN 

DE RUG 
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NOG EEN DUWTJE IN DE RUG 

 

Een laatste pagina, een laatste woord, een laatste duwtje in de rug.  Geen afsluiter maar een 

begin.   

Het vraagt heel wat om echt te durven en te mogen zijn, om te vragen wat je nodig hebt.  Dat 

is hart(d) werken.  Ik heb een brandend verlangen, op maatschappelijk vlak, naar een andere 

kijk op mensen en hun functioneren.  Jullie hebben voor je een heel praktische, bruikbare tool 

in handen om jullie dagkamp-werking autivriendelijk te maken.  Het belangrijkste hierin is, 

jezelf als tool.  Ik moet mensen niet overtuigen van mijn visie.  Ik wil inspiratie bieden en kennis 

en ervaringen delen.  Na het lezen van deze inspiratiegids, ligt de vraag voor: “Waartoe ben jij 

nu bereidt?  Wat houd je tegen om er mee aan de slag te gaan?  Waar zou je nog tegenaan 

lopen?  Wat weerhoud je of wat mis je nog?” 

 

Ken je dat gevoel… 

het moment dat je met hart en ziel je betoog hebt gehouden.  Wanneer je iets hebt uitgelegd 

aan een ander maar je niet weet of het op die manier is aangekomen zoals je bedoelde.  De 

angst dat nuance vergeten wordt.  Dat je overtuigt bent van iets, maar niet goed weet hoe 

anderen te triggeren om gangbare zaken in vraag te durven stellen.  En dan dat keerpunt waar 

enthousiasme, overtuiging en gedrevenheid de bovenhand neemt en zegt: “Ok, nu gaan we 

ervoor.” 

 

Ik zie jou, ik hoor jou, ik ken het gevoel en ik kijk uit naar jouw feedback 

Iris 

irisvankerckhoven@gmail.com 

 

 

 


