Het autismepaspoort

De praktijk

Over kinderen met autisme is veel te vertellen. Zó veel, dat er dikke

Emma is een meisje met autisme van zeven jaar. Op ieder moment

dossiers ontstaan. In de praktijk blijken deze zo omvangrijk dat de

in de kring op school gaat het mis: ze loopt van haar stoel af, of krijgt

informatie die op de werkvloer nodig is, daar niet altijd aankomt. Het

ruzie met haar buren. Door dit gedrag heeft de leerkracht haar al een

autismepaspoort lost dit probleem op. Het autismepaspoort is een in-

paar keer straf gegeven. Uiteindelijk heeft ze met haar ouders gepraat

strument waarmee de individuele ondersteuningsbehoeften van een kind

en besloten om een beloningssysteem in te zetten. Nu blijft Emma

met autisme overzichtelijk, op één dubbelzijdig A4-document, in beeld

op haar stoel zitten. Want... ze wil heel graag iedere dag een sticker.

Hoe te bestellen

worden gebracht.
Ze laat op andere momenten echter veel meer agressief gedrag zien.
Emma is namelijk overgevoelig voor geluid en ze heeft er veel last van
als haar klasgenoten zo dicht bij haar zitten. Daarnaast begrijpt ze niet
hoe lang en waarom ze in de kring moet zitten en ze weet ook niet
wanneer ze aan de beurt is. Deze ervaringen geven Emma veel stress

Vul het aanvraagformulier in op www.autismepaspoort.nl. Met de

maar ze ondergaat ze ‘voor de sticker’. De stress vindt nu op een

toegestuurde inloggegevens kunt u eenvoudig het persoonlijke

ander moment een uitweg.

autismepaspoort maken. De kosten staan vermeld op de website.
Voor scholen geldt een staffelprijs. Na aanschaf kunt u anderen veilig
toegang geven tot het beveiligde deel van de website waar het paspoort in te zien en aan te passen is, zodat u samen tot één beeld van

Zo kan een leerkracht, hulpverlener of andere professional in één

een kind kunt komen. Kennis en ervaring over kinderen met autisme

oogopslag zien waarmee hij of zij rekening moet houden bij het

kunnen zo makkelijk worden gedeeld.

omgaan met het kind voor wie het autismepaspoort is gemaakt.

Wat staat er in het autismepaspoort?
In het autismepaspoort kunt u informatie invullen die gaat over de

Inzicht in deze individuele ondersteuningsbehoeften betekent dat:

ondersteuningsbehoeften op de volgende gebieden:
u inzicht heeft in ‘waar dat gedrag vandaan komt’
u hierdoor kunt inspelen op die oorzaak, en daarmee tot een

Wanneer deze leerkracht een autismepaspoort van Emma had gehad, had

werkelijke oplossing of verbetering komt

zij geweten van haar zintuiglijke overgevoeligheden, haar problemen

u preventief kunt handelen: u kunt bij voorbaat rekening

met het zien van een context en haar behoefte aan voorspelbaarheid.

houden met bepaalde gevoeligheden of eigenschappen

De leerkracht had dan preventief een oplossing kunnen bedenken.

een leerling minder stress zal ontwikkelen, omdat hij niet

Denk bijvoorbeeld aan: het aanbieden van een koptelefoon, een

over- of ondervraagd wordt

time-timer inzetten of een werkschema maken voor de kring, zodat

u deze informatie eenvoudig kunt delen met alle betrokkenen

Emma weet wanneer ze aan de beurt is.

•
•
•
•
•
•
•
•

Kenmerken van autisme (DSM5)
Zintuiglijke waarneming
Kenmerken van het denken (TOM, EF, CC)
Cognitieve ontwikkeling
Communicatie
Emotionele ontwikkeling
Protectieve factoren
Spanning en ontspanning

Nog even wat feiten
Het

autismepaspoort

wordt

aanbevolen

door

de

Nederlandse vereniging voor Autisme (NvA).
Het autismepaspoort is online in te vullen, te bekijken en
aan te passen.
www.autismepaspoort.nl biedt een beveiligde, persoonlijke
toegang en voldoet aan alle eisen die de Wet Bescherming
Persoonsgegevens stelt.
Het autismepaspoort kan ingevuld worden door een

Over Spectrumvisie

professional op school, bijvoorbeeld een intern begeleider,
een orthopedagoog of een (autisme)leerkracht.

Het autismepaspoort wordt uitgegeven door Spectrumvisie. Dit
bureau in autismevoorlichting- en begeleiding is opgericht door

Ouders kunnen het paspoort ook zelf aanvragen en invullen

Suzanne Agterberg. Zij is (cum laude afgestudeerd) autismespecialist,

waarbij de beste resultaten worden bereikt als ouders en

en heeft meer dan 20 jaar ervaring in het regulier en (voortgezet)

school hun kennis en ervaring delen en samen het paspoort

speciaal onderwijs, als leerkracht en intern begeleider. Zij schreef

invullen.

het boek ‘Autisme anders bekijken’. Vanuit Spectrumvisie kan zij met
u meekijken en u adviseren hoe het autismepaspoort zo effectief

In het autismepaspoort zit een test die de zintuiglijke

mogelijk in te zetten in uw praktijk.

waarneming heel precies in beeld brengt.

Ook verzorgt Spectrumvisie lezingen en workshops op maat

Het onderzoek dat aan de basis ligt van de ontwikkeling van

waardoor professionals ‘anders gaan kijken’ naar kinderen

het autismepaspoort won landelijke prijzen waaronder de

met autisme. De verdiepende cursus ‘Autisme anders bekijken’

NvA HanneMieke prijs en de Fontys Denk Groter prijs 2014.

behandelt alle thema’s van het paspoort en zorgt ervoor dat u weet
wat autisme kan betekenen, en belangrijker nog: wat dit betekent

Het autismepaspoort kan ook gebruikt worden in het

voor uw ondersteuning in de praktijk!

voortgezet/ hoger onderwijs of om ondersteuningsbehoeften

Kijk voor meer informatie op www.spectrumvisie.nl.

op het werk in beeld te brengen en over te dragen.

www.autismepaspoort.nl

‘Alle relevante informatie
over een kind met autisme
boven water’

