
 
 

 

 
Doelstelling: 
 

 
‘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’!  
Zeker bij meisjes blijft het autisme vaak nog meer verborgen.  
Door interne, maar zeker ook externe factoren.  
Hoe kunnen leerkrachten autisme bij meisjes eerder signaleren.  
En, nog belangrijker, hoe kunnen zij deze meisjes helpen ‘hun eigen 
weg te vinden’ mét hun autisme? 
  
In deze drie uur durende lezing neemt Suzanne de deelnemers mee 
in de onzichtbare wereld die autisme heet. De acht thema’s die op 
het Autisme paspoort 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 boeken ‘Autisme anders 
bekijken’ en het psycho-educatie boek ‘Vind je eigen weg met 
jouw autisme. 
Suzanne heeft niet alleen een zeer brede theoretische kennis, maar 
heeft ook 25 jaar onderwijservaring én is ervaringsdeskundige.  
Juist deze combinatie wordt door deelnemers als zeer prettig 
ervaren.  
 

Doelgroep: Groepsleerkrachten 1-8. Studenten Pabo binnen de scholen van 
S.P.O. Condor en SPOG, AC/IB-ers en directeuren.    
 

Aanbieder: Suzanne Agterberg-Rouwhorst, Spectrum visie 
 

Datum:    31-05-2023 
 

Tijd: 14.30-17.30 uur 
 

Locatie: Basisschool Op weg, Prinses Beatrixstraat 55 in Ooij 
 

Voorwaarden zijn: 
 

Er zijn geen specifieke voorwaarden voor het bijwonen van deze lezing. 

Studiebelasting: 
 

1 x 4 uur (inclusief reistijd) 

 

 Inschrijven 
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