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Beste mensen 
Graag willen wij jullie  uitnodigen voor het mini symposium:  
 

 
 

Past ASS in jouw klas? 
  
 
Wanneer   :     27 september,  15.00 uur - 19.00 uur 
Waar          :     Hotel van der  Valk;  Burgemeester  Rasterhofflaan 1,  8606 KZ , Sneek. 
Voor  wie  :     leerkrachten, IB ‘rs  en GGD medewerkers  binnen het Primair Onderwijs. 
 
 
Programma: 
15.00 - inloop met koffie/thee/cake 
15.30 - centrale opening door dagvoorzitter Yvonne  Zondervan,  Voorzitter NVA  afd.Friesland 
15.40 - plenaire presentatie  door Saskia Sliepenbeek 
16.30 - 1e workshop ronde   
17.20 - 2e workshop ronde, aansluitend  soep met brood. 
18.15 -plenaire presentatie  door Gijs Horvers 
19.00 - afsluiting 
 
 
 
Sprekers:  
 
Saskia Sliepenbeek 
Coördinator Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant 
In deze presentatie komt o.a. het volgende aanbod: 
-kijken naar gedrag van leerlingen met (mogelijk) ASS.                              
-hoe interpreteer je dit gedrag? 
-wat zegt het kind eigenlijk met zijn gedrag? 
-wat kun je doen voor deze leerlingen?  
-wat is de ondersteuningsbehoefte van deze kinderen?  
Deze presentatie wordt ondersteund met Videobeelden.        
 
 
Gijs Horvers 
Dé ervaringsdeskundige  autisme  
Gijs is autisme ambassadeur. Zijn missie is te streven naar een maatschappij waar autisme volledig geaccepteerd 
wordt. Hij vindt het daarom belangrijk dat de maatschappij een juist beeld krijgt van de diversiteit van autisme. 
Gijs is een enthousiaste  en veel gevraagde spreker op congressen. Ook is hij gastdocent bij onder andere de 
Radboud Universiteit en Saxion. 
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Naast de plenaire lezingen worden twee workshop rondes aangeboden. Je kunt aan één workshop per ronde 
deelnemen. Er is keuze uit de volgende  workshops :    
 
 
Als er eentje anders is… 
Hoe begeleiden we kinderen met autisme bij ons op school? 
Tijdens deze workshop willen we graag onze kennis delen en  voorbeelden van “good practice”  toe lichten. 
 
Belang van diagnostiek 

In deze workshop willen we de meerwaarde van diagnostiek bespreken. Wat is het verschil tussen een 
classificatie en een diagnose en hoe kan het helpen om de ondersteuningsbehoefte van kinderen met 
autisme op school in kaart te brengen? Wat kun je doen als er thuis bijvoorbeeld veel problemen 
worden ervaren maar het op school eigenlijk best goed lijkt te gaan?. 
 
Belevingsbaan Autisme 

Tijdens de workshop beleeft u een beetje wat kinderen met autisme dagelijks beleven. U ervaart iets 
van de overprikkeling en onderprikkeling die kan voorkomen vanwege de informatie 
verwerkingsproblematiek. Hoe ingewikkeld is het wanneer je slechts details ziet, maar geen groter 
geheel, emoties verkeerd interpreteert of geluid zo alles overheersend is dat eenvoudige vragen 
beantwoorden bemoeilijkt wordt. Kom en ervaar. 
 
Gedragstherapeutisch kijken en SGG schema's : 

Hoe kunnen we het gedrag wat kinderen met ASS in de klas laten zien beter begrijpen, en waar hebben 
we de mogelijkheid om bij te sturen?  
 Tijdens deze workshop komen onderstaande thema’s aan bod:   
-          Systematische leren observeren van gedrag.  
-          In kaart brengen en specifiek maken van gewenst en ongewenst gedrag.   
-          Welke functie heeft het gedrag in de klas?  
-          Wat betekent dit voor de ondersteuningsbehoefte van een kind ?  
-          Hoe kunnen we storend gedrag begeleiden, voorkomen en/of erop reageren? 
 
Een kijkje achter de voordeur 

Als ouder merk je iets in de ontwikkeling van je kind, maar je kunt je vinger er niet op leggen. Dit is vaak 
het begin van een lange zoektocht naar wat er aan de hand is. Een zoektocht die niet stopt als de 
diagnose autisme gesteld is. Een zoektocht in de opvoeding, in de begeleiding, in medicatie, school en 
vriendschappen. Wat betekent dit voor het kind met autisme en voor het gezin waar het kind in 
opgroeit? En wat betekent dit voor school?  Wat zijn keerpunten en wat zijn succesmomenten en nog 
belangrijker: 'Hoe kunnen wij deze successen stimuleren en vergroten?' 
 
Kosten deelname minisymposium  € 25,- 
 
Voor leerkrachten en intern begeleiders wordt accreditatie aangevraagd. 
 
Aanmelding kan via deze link:     
https://shop.ticketscript.com/channel/web2/start-order/rid/7BFJG6P8/language/nl 
 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Anja van Vliet    
Coördinator Autisme Netwerk Friesland 
Mail: a.vanviet@meefriesland.nl                                                                                                   
Tel: 06 3227 3119                                                                                                                          Samen staan we sterk!                                                                                                                                          
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