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Problemen in de sociale communicatie en interactie en ASS1 

 

Ongeacht of de leerling al dan niet een diagnose heeft van een 

autismespectrumstoornis is het in deze fase van belang dat er gericht wordt gehandeld. 

Daarom wordt binnen het ‘handelen en evalueren’ geopteerd om de aanpak niet louter 

vanuit de stoornis, maar vooral vanuit de specifieke onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften te omschrijven met de nadruk op het functioneren en 

welbevinden op school.  

De samenwerking tussen school, CLB, ouders, leerling en eventueel externe 

deskundigen is noodzakelijk om een gezamenlijk plan van aanpak te realiseren.  

 

Hierbij worden volgende vragen gesteld:  

 Waar heeft deze leerling met problemen in de sociale communicatie en interactie of 

deze leerling met een autismespectrumstoornis nood aan? 

 Wat gaat wel goed bij de leerling en/of zijn zaken die een positieve insteek kunnen 

zijn om de problemen aan te pakken2? 

 Welke ondersteuning en begeleiding kunnen we deze leerling, ouders, leerkracht 

aanbieden? 

 Wat willen en kunnen we bereiken? 

 

Elke leerling is uniek en elke gedragsproblematiek heeft zijn eigen uitingsvorm. 

Afstemming en maatwerk blijven dus belangrijk. 

 

1.1  Betrokkenen: rol en samenwerking 

 

1.1.1 School 

 

 Handelingsplan uitwerken 

De school kan maatregelen3 voorzien om tegemoet te komen aan de specifieke 

onderwijsbehoeften van de leerling4. Bij het in de praktijk omzetten van deze 

maatregelen is het aangewezen om een handelings- of begeleidingsplan5 te maken. 

Maatregelen vanuit de verhoogde zorg die effectief bleken, worden in dit 

handelingsplan behouden en verder toegepast. Het specifieke situeert zich niet enkel in 

de te gebruiken werkwijzen, maar ook in de duur, hoeveelheid en intensiteit ervan.  

                                                           
1
 Wat onder ‘Handelen en evalueren’ staat, zijn suggesties voor school, CLB en ouders. 

2
 Zie ook Poster ASS pluspunten: http://www.abimo-

uitgeverij.com/educatieve_uitgaven/index.php?doelgroep=zorg-in-het-
onderwijsenct=126enpg=detailenrid=916    
3
 Tal van voorbeelden van goede praktijk (ondermeer begeleidingsplannen en draaiboeken, zowel voor 

basisonderwijs als secundair) zie http://sticordibank.wikispaces.com/ en fiche autisme www.letop.be  
4
 Een boekje dat een algemene leidraad is in de begeleiding op maat van mensen met een 

autismespectrumstoornis: De Caluwe P., e.a., AliASS, Algemene Leidraad in 
Autismespectrumstoornissen, Politeia, Brussel, 2012 
5
 Zie ook Bijlage 15 en 16: Handelingsplan in het gewoon en buitengewoon onderwijs  

http://www.abimo-uitgeverij.com/educatieve_uitgaven/index.php?doelgroep=zorg-in-het-onderwijs&ct=126&pg=detail&rid=916
http://www.abimo-uitgeverij.com/educatieve_uitgaven/index.php?doelgroep=zorg-in-het-onderwijs&ct=126&pg=detail&rid=916
http://www.abimo-uitgeverij.com/educatieve_uitgaven/index.php?doelgroep=zorg-in-het-onderwijs&ct=126&pg=detail&rid=916
http://sticordibank.wikispaces.com/Praktijk
http://sticordibank.wikispaces.com/
http://www.letop.be/
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Het hele schoolgebeuren heeft invloed op deze leerling6: het leerproces, de leerkracht 

en de klasgenoten, maar ook de speelplaats, de andere leerlingen en leerkrachten, de 

sportzaal, het nemen van maaltijden op school, … Dit vraagt om een totaalbenadering. 

 

Omdat de schoolse omgeving, waar specifieke gedragingen en vaardigheden geleerd 

kunnen worden, een belangrijke bron is voor evolutie, is de keuze van de juiste vorm 

van onderwijs voor de leerling met (een vermoeden van) een autismespectrumstoornis 

essentieel. De keuze van de school, de klas en het organiseren van extra begeleiding 

staan hierin centraal7. Het is belangrijk te vermelden dat de leerling met een 

autismespectrumstoornis die met leeftijdgenoten zonder een autismespectrumstoornis 

omgaat meer sociale interacties en minder probleemgedrag vertoont.  

 

Zowel in het basisonderwijs als op het niveau van secundair onderwijs gaat bijzondere 

aandacht uit naar:  

- een persoonlijke mentor die deze leerling gedurende verschillende schooljaren 

heen kan ondersteunen (mentorschap); 

- het pedagogische schoolklimaat en de horizontale en verticale samenhang van 

de pedagogische aanpak. In het secundair onderwijs is er nood aan onderlinge 

pedagogische afstemming vanwege het relatief grote aantal leerkrachten; 

- de veiligheid en de duidelijkheid van de sociale omgeving door bijvoorbeeld met 

buddy’s8 te werken: 

- het overzicht en de voorspelbaarheid van de omgeving door bijvoorbeeld met 

flexibele dagplanners, kalenders, agenda’s, weekroosters te werken; 

- overzichtelijk leermateriaal; 

- de begeleiding van individuele keuzes bijvoorbeeld in vrije tijdsituaties; 

- de organisatie van het huiswerk; 

- het bevorderen van zelfstandigheid bij het leren plannen. 

 

De richtlijnen over de voorwaarden waaraan een goede begeleiding van een leerling 

met een autismespectrumstoornis dient te voldoen, zijn slechts in grote lijnen 

geformuleerd9. Als uitgangspunt van het handelingsplan worden evenwel steeds 

specifieke problemen als uitgangspunt genomen10. 

 

 

 

 

                                                           
6
 Zie Diagnostisch materiaal: Autismekijkwijzer en Autismespecifieke kwaliteitsevaluatie 

7
 Verhulst F., Leerboek Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Van Gorcum, Assen, 2008, blz. 74 

8
 Zie 2.1.2. Leerling en medeleerling, werken met een buddy 

9
 Bregman en Gerdtz, 1997; Howlin, 1998; Van der Gaag en Berckelaer-Onnes, 2000 in: De Haan, E.,  

Dolman C. en Hansen A., Directieve therapie bij kinderen en adolescenten, Bohn Stafleu Van  
Loghum, 2001, blz. 34 
10

 De Haan, E., Dolman C. en Hansen A., Directieve therapie bij kinderen en adolescenten, Bohn Stafleu 
van Loghum, Houten, 2001, blz. 34 
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Voorbeeld van een handelingsplan
11

: 

 

Stap 1: Bepaal het doelgedrag 

Executieve functie
12

: Responsinhibitie, emotieregulatie 

Specifiek doelgedrag: de leerling geeft op een rustige manier en zonder driftig te worden aan wanneer hij 

iets niet kan of niet wil.  

 

Stap 2: Interventie 

Welke steun vanuit de omgeving kan het doelgedrag helpen bereiken? 

- er zijn duidelijke afspraken over welk gedrag gewenst wordt wanneer een leerling hulp wil vragen, 

weergegeven in een visuele ondersteuningsplan; 

- er zijn duidelijk afspraken over welk gedrag gewenst wordt wanneer de leerling iets niet wil, 

weergegeven in een visueel ondersteuningsplan. 

 

Welke specifieke vaardigheden wordt aangeleerd, wie doet dat en welke benadering wordt 

daarvoor gekozen? 

Vaardigheden: voorkomen van driftig worden, het rustig blijven bij probleemsituaties en op een gepaste 

manier hulp vragen. 

Wie leert de vaardigheden aan? De leerkracht(en), zorgteam en de leerling zelf. 

Werkwijze: 

- de leerling zoekt samen met de leerkracht een gepaste tekening of pictogram voor het ‘help me’- en 

het ‘ik wil niet’-kaartje; 

- de leerling wordt geleerd op welke signalen hij moet letten die een driftbui aankondigen; 

- de leerling wordt geleerd het ‘help me’- of ‘ik wil niet’-kaartje te tonen aan de leerkracht in plaats van 

driftig te worden. 

 

Welke beloningen kunnen de leerling motiveren om de vaardigheden te oefenen? 

- de leerling wordt geprezen indien hij het kaartje gebruikt i.p.v. driftig te worden; 

- het welbevinden van de leerling verhoogt na het uitvoeren van (tussenstappen van) het doelgedrag; 

- de leerling merkt dat de algemene sfeer verbetert. 

- de situatie is duidelijker voor de leerling, waardoor hij rustiger wordt. 

 

 GON-begeleiding13 

Voor leerlingen bij wie een diagnose ASS gesteld werd, kan GON-begeleiding 

aangewezen zijn. GON-begeleiding kan pas aangevraagd en opgestart worden na een 

handelingsgericht diagnostisch traject waarbij de onderwijs- en opvoedingsbehoeften 

van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van de school en de ouders 

aangetoond en in kaart werden gebracht. Het GON-pakket is bedoeld om aan de 

geïntegreerde leerling en/of aan de gewone school hulp te verstrekken vanuit een 

onderwijskundig en/of paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en/of 

orthopedagogisch perspectief. In overleg met alle partners kan dit pakket op een 

flexibele wijze worden aangewend, in functie van de specifieke onderwijsbehoeften van 

de GON-leerling en/of de graad van expertise van de school voor gewoon onderwijs.  

                                                           
11

 Dit handelingsplan geldt enkel een illustratie.  
12

 Zie Bijlage 12: Executieve functies 
13

 Zie ook visietekst GON - http://www.g-o.be/Net_eMagazineHome/Uploads/Documenten/GON-130502-
Visietekst%20Internetten%20CLB-versie%202013.pdf 

http://www.g-o.be/Net_eMagazineHome/Uploads/Documenten/GON-130502-Visietekst%20Internetten%20CLB-versie%202013.pdf
http://www.g-o.be/Net_eMagazineHome/Uploads/Documenten/GON-130502-Visietekst%20Internetten%20CLB-versie%202013.pdf
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GON-leerlingen lopen school in het regulier onderwijs en een aantal uren per week 

krijgen ze ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs. GON-begeleiding voor 

een autismespectrumstoornis kan aangevraagd worden voor het kleuter-, het lager, 

secundair en hoger onderwijs buiten de universiteit. Deze voorziening is meestal 

beperkt tot twee schooljaren per niveau.  

GON-begeleiding biedt ondersteuning aan de leerling, de ouders en het auti-

team/schoolteam.  

 

 Overgang naar het secundair onderwijs14 

Het is belangrijk dat op de basisschool een aantal initiatieven wordt genomen die ertoe 

bijdragen dat een leerling met een autismespectrumstoornis de overgang naar het 

secundair onderwijs goed voorbereid kan maken. Het zorgteam en CLB, al dan niet 

ondersteund door een GON-leerkracht spelen hierin een belangrijke rol omdat zij de 

zorg hebben voor:  

- het aansturen en ondersteunen van de leerkrachten zesde leerjaar;  

- de samenwerking met ouders;  

- het aanreiken van stappenplannen aan de leerling waarmee deze, met 

ondersteuning van hun ouders en leerkrachten, zichzelf kunnen voorbereiden op de 

overgang van de basisschool naar het secundair onderwijs; 

- het voeren van gesprekken (met ondersteuning met visuele hulpmiddelen en/of 

schoolbezoek) met leerlingen en hun ouders over secundair onderwijs. 

 

De school, ouders, CLB en leerling bespreken het perspectief van de leerling. De 

centrale vragen hierbij zijn: 

- wie is deze leerling? 

- wat kan deze leerling? 

- wat wil deze leerling? 

 

Voor de leerling met ASS gaat het dan vooral om: 

- de leermogelijkheden in het algemeen en factoren die de ontwikkeling van de 

leerling gunstig kunnen beïnvloeden, zoals motivatie en zelfvertrouwen, 

doorzettingsvermogen en een ondersteunende thuissituatie.  

- de specifieke ondersteuning waarop de leerling kan (blijven) rekenen, met name 

gericht op: 

o het voorspelbaar maken van de organisatie en werkwijze in het secundair 

onderwijs;  

o de veranderingen in de communicatie in het secundair onderwijs (ten 

opzichte van het basisonderwijs);  

o de sociale en emotionele vaardigheden die worden verwacht in het 

secundair onderwijs (vooral ook in relatie tot de pubertijdperiode en de 

leerlingencultuur in het secundair onderwijs);  

                                                           
14

 Gebaseerd op http://www.overgangpovo.nl/Algemeen/Supplementen/Autisme 

http://www.overgangpovo.nl/Algemeen/Supplementen/Autisme
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o de mate van zelfstandigheid die wordt verwacht in het secundair 

onderwijs. 

De uitkomst van het gesprek wordt vastgelegd in de beschrijving van het 

toekomstperspectief.  

 

De basisschool geeft de nodige informatie over de leerling met een 

autismespectrumstoornis via bijvoorbeeld een Baso-fiche mee met de ouders. De 

ouders kunnen deze informatie doorgeven aan de school voor secundair onderwijs bij 

de inschrijving. De school voor secundair onderwijs kan contact opnemen met de 

basisschool en het begeleidende CLB om zich verder te informeren over de 

begeleiding van deze leerling mits toestemming van de ouders en/of de leerling. 

 

 Overgang naar een andere onderwijsvorm15 

Wanneer een leerling door het CLB wordt doorverwezen naar het buitengewoon 

onderwijs en de ouders dit advies opvolgen, wordt gezocht naar een school voor 

buitengewoon onderwijs van het geadviseerde type en/of opleidingsvorm. Voor een 

leerling met een autismespectrumstoornis is een school met een schoolintern auti-team 

en een passende auti-werking meestal aangewezen. 

 

1.1.2 Leerling en medeleerlingen 

Een leerling met ASS heeft het recht om zo goed mogelijk geïnformeerd en betrokken 

te worden over het doel en de invulling van adviezen: Wat wordt er van mij verwacht? 

Waarom? Wat gaat er gebeuren? Hoe gedraag ik me? ... Duidelijkheid brengen is die 

informatie, ook visueel, aanbieden die het antwoord biedt op de vele vragen die de 

leerling zich stelt. 

 

Het is een hulp als we een soort handleiding aanbieden die het schoolse gebeuren 

verduidelijkt en verheldert.  

Omdat er aanwijzingen zijn dat een leerling met een autismespectrumstoornis in 

algemene zin beter gaat functioneren wanneer hij beter gaat communiceren, wordt er 

aanbevolen om het verbeteren van de communicatie – indien nodig - als eerste 

behandeldoel te kiezen en dit zo vroeg mogelijk16. 

 

Medeleerlingen kunnen actief betrokken worden in de aanpak (bijvoorbeeld 

buddysysteem). Het is eveneens aangewezen om goed voorbereid17 en met inspraak 

en toelating van alle betrokkenen aan de klas uit te leggen wat een 

autismespectrumstoornis is en hoe dit zich manifesteert bij deze leerling en welke 

specifieke maatregelen deze leerling krijgt.  

 

                                                           
15

 Zie Bijlage 16: Werken met een handelingsplan in het buitengewoon onderwijs 
16

 Whetherby e.a., 1997 in: De Haan, E., Dolman C. en Hansen A., Directieve therapie bij kinderen en 
adolescenten, Bohn Stafleu van Loghum, Houten, 2001, blz. 38 
17

 Toestemming leerling – ouders, gepaste methodiek, gepaste les en inhoudelijke voorbereiding 
klasgesprek en follow-up. 
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 Werken met een buddysysteem  

Medeleerlingen kunnen actief betrokken worden in de aanpak. Een buddysysteem kan 

helpen om deze leerling te beschermen tegen andere leerlingen. Een beurtrol voorkomt 

dat die taak op de schouders van één enkele leerling rust. Een goede buddy kan niet 

enkel een leerling met een stoornis in het autismespectrum verdedigen tegen 

bijvoorbeeld mogelijke pesterijen, maar kan tevens zijn tolk zijn, samen met hem een 

spel beginnen waaraan anderen kunnen deelnemen en zelfs helpen bij het uitvoeren 

van schoolse taken18. Een buddy kan tevens de bovengemelde voorbeeldfunctie 

opnemen. Deze taken lukken makkelijker wanneer de buddy's door de leerkracht 

gestimuleerd, geholpen en vooral gewaardeerd worden. Een extra beloning kan het 

buddy zijn aantrekkelijk maken.  

Een buddysysteem alleen biedt echter meestal onvoldoende bescherming. Zeker op de 

speelplaats, in de eetzaal en in de schoolgangen zal het voor een aantal leerlingen met 

autisme noodzakelijk zijn om extra toezicht in te schakelen.  

 

1.1.3 Ouders 

Ouders worden zo actief mogelijk betrokken bij het zorgtraject van de leerling met (een 

vermoeden van) een autismespectrumstoornis. Er wordt gestreefd naar afstemming 

van de initiatieven op school en de ondersteuningsmogelijkheden van de ouders. Hun 

ervaring met de omgang met hun kind is een belangrijke bron van informatie voor de 

school. Zij kennen de signalen van hun kind het beste. Een goede samenwerking met 

ouders kan crisissen voorkomen.  

 

Omdat bij de leerling met een autismespectrumstoornis het vermogen tot generaliseren 

beperkt of zelfs afwezig is, dienen vaardigheden in de context verworven te worden. De 

aanpak in de eigen leefsituatie heeft het meeste succes en roept het minste weerstand 

op19. Voor opvoedingsondersteuning kunnen de ouders en andere gezinsleden beroep 

doen op bijvoorbeeld een thuisbegeleidingsdienst gespecialiseerd in ’autisme’20. Voor 

gezinnen met een kind of jongere met een autismespectrumstoornis kan nodig zijn om 

samen met de ouders een aanpak te ontwikkelen om gedragsproblemen zoals 

driftbuien of slaapproblemen te verhelpen21.  

 

1.1.4 CLB 

Het CLB-team ondersteunt de school door bijvoorbeeld: 

- mee te helpen bij het opstellen van het handelingsplan; 

- bijkomende deskundigheid over autismespectrumstoornis te verwerven; 

- het zorgteam ideeën aan te reiken om positieve 

eigenschappen/vaardigheden/interesses te versterken; 

- informatie over autismespectrumstoornis te verstrekken aan de school; 
                                                           
18

 Vermeulen, P., Voor alle duidelijkheid, leerlingen met autisme in het gewoon onderwijs, EPO, 
Antwerpen, 2002 
19

 De Haan, E., Dolman C. en Hansen A., Directieve therapie bij kinderen en adolescenten, Bohn Stafleu 
van Loghum, Houten, 2001, blz. 37 
20

 Voor meer informatie: zie websites vermeld bij ‘Psycho-educatie’ 
21

 Zie ook Diagnostisch materiaal: Beter Samen 
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- samen te werken met het schoolextern netwerk rond de leerling; 

- … 

 

In de aanpak van de leerling met een (vermoeden van een) autismespectrumstoornis 

kan de CLB-medewerker een kortdurende begeleiding22 opstarten ter ondersteuning 

van de aanpak van het zorgteam op school en de ouders thuis.  

Deze kortdurende begeleiding kan bestaan uit ‘psycho-educatie’, interventies op 

sociaal gebied bijvoorbeeld het leggen van contact met andere kinderen/jongeren met 

een autismespectrumstoornis, praktische en emotionele ondersteuning door middel 

van counseling, sociale vaardigheidstraining, … 

 

Eveneens betrekt de CLB-medewerker, in de mate van het mogelijke, de ouders bij de 

begeleiding. 

 

1.1.5 Samenwerken met externe partners 

De school, CLB en ouders werken samen met externen. Zo krijgt men de nodige steun 

van mensen buiten de school. Ze kunnen een MDO of leerlingoverleg bijwonen23. 

Externe deskundigen24 hebben een ondersteunende en inspirerende functie.  

 

Externe deskundigen kunnen zijn: 

- een diagnoseteam dat kan meewerken aan de handelingsplanning;  

- een thuisbegeleidingsdienst, die helpt bij de afstemming tussen thuis- en 

schoolcontext;  

- een behandelende psychotherapeut25; 

- een revalidatiecentrum; 

- behandelingscentrum autisme; 

- een centrum geestelijke gezondheidszorg; 

- kinderpsychiater; 

- oudergroepen; 

- …  

 

Websites met relevante informatie over autismespectrumstoornis (ouderverenigingen, 

zelfhulpgroepen, …) zijn (update links juni 2017): 

- www.autismecentraal.com 

- www.autismevlaanderen.be 

                                                           
22

 Zie BVR: Operationele doelstellingen CLB - Kernopdracht 
23

 Vermeulen P., Voor alle duidelijkheid. Leerlingen met autisme in het gewoon onderwijs, EPO, 
Antwerpen, 2002 
24

 http://www.nji.nl/DossierDownloads/WATWERKT_AUTISME.PDF  
25

 De psychotherapeut dient te beschikken over een diploma menswetenschappen (minstens niveau 
hoger onderwijs) en een diploma van een aanvullende en wetenschappelijk onderbouwde opleiding 
psychotherapie van minstens drie jaar georganiseerd door een door de overheid erkende 
onderwijsinstelling of door een vormingsinstelling die toegang geeft tot het lidmaatschap van een 
koepelvereniging voor psychotherapeuten in België, die psychotherapeuten verenigt van meer dan één 
onderwijs- of vormingsinstelling. Psychotherapeuten werkend binnen een multidisciplinaire setting of 
groepspraktijk verdienen de voorkeur. 

http://www.autismecentraal.com/
http://www.autismevlaanderen.be/
http://www.nji.nl/DossierDownloads/WATWERKT_AUTISME.PDF
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- www.autisme.nl 

- www.stijn.be/index.php?locatie-LSA 

- www.auctores.be 

- www.autsider.net 

- www.broersenzussen.be  

- www.Wai-pass.be 

- www.participate-autisme.be/nl/ 

 

1.2 Globale evaluatie en cyclisch verloop 

 

De timing van deze evaluatie wordt sterk bepaald door de aard van de gekozen 

adviezen en de complexiteit van de problemen. De globale evaluatie vindt minstens 

één keer per schooljaar plaats.  

De schoolinterne en -externe interventies worden beoordeeld evenals de resultaten 

van het eerdere diagnostische traject. Het handelingsplan wordt op kortere termijnen 

geëvalueerd. 

 

 

Volgende aspecten keren terug: 

- (gewijzigde) mogelijkheden en beperkingen bij de leerling; 

- (gewijzigde) positieve en risicofactoren in gezin, klas, school; 

- (gewijzigde) opvoeding-, onderwijs- en ondersteuningsbehoeften; 

- huidige pedagogische vraagstelling(en) van het kind. 

 

De hardnekkigheid en/of ernst van de problematiek kunnen voor het CLB-team een 

signaal zijn dat het doet overwegen het HGD-traject terug op te starten en eventueel 

een of meerdere onderkennende en/of (comorbide) classificerende hypothese(s) te 

heroverwegen.  

 

 

 

 

 

 

http://www.autisme.nl/
http://www.stijn.be/index.php?locatie-LSA
http://www.auctores.be/
http://www.autsider.net/
http://www.wai-pass.be/
http://www.participate-autisme.be/nl/

