
Cursus 

Autisme Anders Bekijken 
®  

Deze unieke cursus bestaat uit vijf intensieve en praktisch toepasbare bijeenkomsten van elk ruim 2,5 uur.  

Alle thema’s uit het Autismepaspoort  en het boek ‘Autisme anders bekijken’ worden uitgebreid behandeld.  

De cursus Autisme Anders Bekijken is gevalideerd door Registerleraar.nl en omvat 27 registeruren. De cursus  

wordt door de cursisten beoordeeld met een 8,9!  

Het doel: 

Na het volgen van deze cursus hebben deelnemers een grondige basis gelegd om in omgang én benadering van  

kinderen met autisme verder te kijken dan uiterlijk gedrag en hun handelen aan te passen op de ondersteuningsbehoeften 

van individuele kinderen met ASS. Ook hebben zij ervaring opgedaan met het invullen van een autismepaspoort en hier-

van de vertaling te maken naar praktische aanpassingen in de praktijk. 

Inhoud: 

In deze cursus worden alle thema’s uit het Autismepaspoort 

en het boek ‘Autisme anders bekijken’ behandeld. Autisme 

anders bekijken betekent verder kijken dan de diagnose 

autisme en op zoek gaan naar individuele oorzaken van 

gedrag. Deze cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van elk  

2,5 uur. Onderwerpen die aan bod komen zijn: 

 

- autisme in de DSM5 

- zintuiglijke waarneming 

- kenmerken van het denken 

- communicatie 

- cognitieve ontwikkeling 

- protectieve factoren 

- spanning en ontspanning 

- emotionele ontwikkeling 

- het autismepaspoort 

 

 

 

Waar: 

Bijeenkomsten worden gegeven op locatie in Utrecht.  

Indien gewenst is teamscholing (meer dan 5 personen)  

op eigen locatie ook mogelijk.  

 

 

 

 

 

Voor wie: 

- leerkrachten BO/SO/VO/VSO 

- intern begeleiders 

- orthopedagogen 

- vakleerkrachten 

- ambulant begeleiders 

- zorgmedewerkers 

Inclusief: 

- het boek ‘Autisme anders bekijken’  

- het (begeleid) invullen en gebruiken van een 

  digitaal zintuiglijk profiel en een autismepaspoort           

 

 

Suzanne Agterberg-Rouwhorst geeft vanuit haar 

bureau ‘Spectrumvisie’ lezingen en trainingen in  

Nederland en België. Zij heeft meer dan 20 jaar 

ervaring in zowel regulier als (voortgezet) onderwijs 

als leerkracht, IB en als autismespecialist. Zij bege-

leidt schoolteams in het aanpassen van ondersteu-

ning aan kinderen met autisme en participeert in 

diverse kennisnetwerken en expertgroepen rond-

om autisme. Suzanne schreef het boek ‘Autisme 

anders bekijken’ en heeft met haar onderzoek 

‘Autisme een andere wereld’ haar studie Master 

SEN cum laude afgerond en een tweetal presti-

gieuze prijzen gewonnen.  

Na dit onderzoek ontwikkel-

de zij het Autismepaspoort, 

een product dat de individu-

ele ondersteuningsbehoefte, 

maar ook de kwaliteiten en  

aanknopingspunten om  

ontspanning en interesses 

van kinderen met ASS aan te 

spreken in beeld brengt. Kijk 

voor meer informatie op ww.spectrumvisie.nl en 

www.autismepaspoort.nl.  

Over de trainer: 

Inschrijven, data en kosten: 

Alle relevante informatie over individuele inschrijving 

vind je op www.spectrumvisie.nl. Voor teamscholing 

gelden lagere tarieven. Stuur een mail naar 

mail@spectrumvisie.nl en u ontvangt een  

informatiepakket. 



“Om een leerling met ASS onderwijs op maat te kun-

nen bieden, is het eigenlijk een must om deze cursus 

te volgen! Suzanne, ik vind dat je met ontzettend veel 

enthousiasme en passie deze cursus hebt gegeven!”  

Yvonne Norbart - St. Vincentiusschool in Volendam 

“Ik wist al veel over autisme, maar door de theoretische onderbouwing 

vanuit de cursus durf ik daar nu zelf ook in te geloven! De tips die je krijgt zijn 

zó praktisch en bruikbaar dat we ze gelijk in hebben kunnen zetten in de 

klas. Voor iedereen die met kinderen met autisme te maken heeft zou ik 

willen zeggen: Gewoon doen, volgen deze cursus!” 

Esther Pelgrom - KIEM in Dordrecht 

“Het belangrijkste inzicht dat ik heb opgedaan, is dat we 

iemand met autisme niet moeten willen veranderen, maar 

de omgeving en mijn eigen kijk en handelen aan moeten 

passen op de aanwezige ondersteuningsbehoefte.”  

Jessica van Riet  - ZML-VSO De Meerklank in Zeist 

“Het belangrijkste inzicht dat ik opgedaan heb is dat er bij onze kinderen onder de oppervlakte veel meer speelt dan je ziet, 

en dat één druppel het kind te veel kan zijn. Het is voor mij dus belangrijk eerder signalen op te pikken om dit te voorkomen.  

Ik vond het erg prettig dat Suzanne veel praktijkervaring heeft en ook dat wij de cursus met het hele team deden, waardoor 

we veel praktijkvoorbeelden konden delen. De cursus is erg afwisselend door de vele filmpjes, werkvormen en verhalen.”   

Siska Hakenkruger - KIEM in Dordrecht 

www.spectrumvisie.nl 


