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Lezing 

Autisme Anders Bekijken 
Veel van de ondersteuningsbehoeften van kinderen met autisme zijn niet zichtbaar aan de buitenkant. Sterker 

nog; als je je blijft richten op gedrag wat je ziet, vind je vaak niet de aansluiting die je zoekt. Waarom doet een 

kind wat hij doet, wat levert dat gedrag hem of haar op? Die vragen horen bij ‘Autisme anders bekijken’!  

Omschrijving:  
In een 1 of 2 uur durende, interactieve lezing neemt Suzanne Agterberg-Rouwhorst de deelnemers mee in de onzichtba-

re wereld die autisme heet. De acht thema’s die op het autismepaspoort staan komen allemaal aan bod. Dit zijn de 

wérkelijke oorzaken van gedrag van kinderen met autisme. Pas als je deze (h)erkent, en dáár je gedrag (en de  

omgeving) op aanpast, kun je pASSend onderwijs (of zorg) bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld over de emotionele  

ontwikkeling, de zintuiglijke waarneming en de manier van communiceren.  

 

Aan de hand van herkenbare en vaak confronterende voorbeelden worden de deelnemers gestimuleerd om onder de 

waterspiegel te kijken bij de benadering van deze kinderen. De acht ondersteuningsbehoeften die worden behandeld 

zijn voortgekomen uit Suzanne’s (prijswinnend) master-onderzoek en worden uitgebreid beschreven in haar boek 

‘Autisme anders bekijken’ waarvan u een gratis exemplaar ontvangt.  

De lezing Autisme Anders Bekijken is gevalideerd door Registerleraar.nl onder activiteitennummer iUUFs5cZNq en omvat 

2 registeruren. De lezing wordt vaak uitgebreid met één (of meerdere) beschikbare workshops van Spectrumvisie.  

Waar: 
Bijeenkomsten worden op uw eigen locatie verzorgd. In overleg 

kan er ook uitgeweken worden naar een beschikbare  

ruimte in Utrecht.  

Aantal deelnemers:  
De lezing wordt gegeven aan groepen van 10 tot  

50 personen 

Informatie: 
Wilt u meer informatie over deze lezing? Stuur een bericht  

naar mail@spectrumvisie.nl  

 

 

 

Voor wie: 
- leerkrachten BO/SO/VO/VSO 

- intern begeleiders 

- logopedisten 

- orthopedagogen 

- vakleerkrachten 

- ambulant begeleiders 

- zorgmedewerkers 

- ouders en/of betrokkenen 

http://www.spectrumvisie.nl/index.php/informatie-2/autisme-anders-bekijken/
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