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Autisme BelevingsCircuit door het hele land 
Zwolle. Eindhoven. Breda. De Bilt. Leeuwarden. Den Haag. 




 In het Autisme BelevingsCircuit laten we je de impact 
van autisme ervaren. Het circuit werkt als een eye-
opener en realiseert in korte tijd inzichten in hoe je 
autismevriendelijker kunt handelen.

 

 


Wat houdt het Autisme BelevingsCircuit in?

	 ◦	 Tijdens het officiële Autisme BelevingsCircuit van Autisme Centraal, krijg je 

10 of minder opdrachten die jou de ‘impact van autisme’ laten ervaren.

	 ◦	 Je ervaringen en reflecties leiden tot inzichten, ideeën en praktische 

handvatten, die je communicatie (met mensen met autisme) kunnen 
verbeteren.


	 ◦	 Reflecties en vragen bespreek je terplekke met de gecertificeerde ABC-
trainer en een van onze ervaringsdeskundige trainers met autisme.


Hoe vergroot je je competenties met behulp van deze training?

	 ◦	 Na het volgen van deze training heb je geleerd dat autisme zich bij ieder 

persoon anders uit en dat het kan variëren met de leeftijd, de dag en zelfs 
het uur. Ieder persoon met autisme is uniek.


	 ◦	 Je basiskennis over autisme is vergroot.

	 ◦	 Je bent in staat om enige informatie rondom autisme te herkennen, met 

behulp van het Autisme Informatieverwerkings Model.  
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	 ◦	 Je kennis en herkenning is vergroot aan de hand van de 
volgende verklaringsmodellen:


	      	    ◦	 Auticomm (overprikkelingsschema & Plan B)

	 ◦	 Autisme Centraal (Theory of Mind, Executieve Functies, Centrale 

Coherentie, Contextblindheid)

	 ◦	 Delfos (Regenboog van vertraagde en versnelde ontwikkelingen)

	 ◦	 Je ervaringen en reflecties leiden tot inzichten, ideeën en praktische 

handvatten, die je effectief kan inzetten om je communicatie (met mensen 
met autisme) te verbeteren.


	 ◦	 Je ervaart de impact van autisme en hebt geoefend om te leren kijken vanuit 
en persoon met een andere informatie verwerking. Je begrip en 
inlevingsvermogen in een persoon met autisme is verbreed en vergroot.


	 ◦	 Ieder persoon is uniek. Uiteraard kun je nooit echt de impact van een andere 
informatieverwerking ervaren. Je kunt je wel een voorstelling maken van wat 
een ander beleeft, en een belevingscircuit kan daarbij helpen. Maar die 
ervaring blijft een benadering (die wel zinvol is en een verschil kan maken in 
je omgang met mensen met autisme).


Kenmerken van deze training

	 ◦	 Wij communiceren open en praten laagdrempelig met je over autisme. Er is 

ruimte om ervaringen uit te wisselen, waarbij de hoofdlijn voor de groep in 
de gaten gehouden word.


	 ◦	 Wij vinden het essentieel om altijd te trainen in combinatie met een 
ervaringsdeskundige trainer. Een persoon met autisme vertelt uit eigen 
ervaring de meest treffende voorbeelden vanuit zijn/ haar autisme.


	 ◦	 We leren van elkaar, je eigen ervaringen, de ervaringsdeskundige trainer en 
de theorieën.


	 ◦	 Wij benaderen autisme, vanuit diverse verklaringsmodellen en erkennen dat 
we voorlopig nog lang niet alles weten en dus blijven ontdekken wat de 
impact is van autisme.


	 ◦	 De deelnemers hoeven geen eigen belevingen te delen en kunnen in privacy 
en stilte hun ervaring verwerken.
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	 ◦	 De deelnemers krijgen diverse informatie over autisme mee naar huis.

	 ◦	 De opdrachten die worden gedaan tijdens het Circuit zijn een onderdeel van 

het officiële Autisme Belevings Circuit van het 
kenniscentrum Autisme Centraal. Wij zijn hierin gecertificeerd en hebben een 
licentie ontvangen om dit te mogen aanbieden.


Trainers

	 ◦	 Autismetrainer Jasper Kok-Roosjen.

	 ◦	 Ervaringsdeskundige trainers, zoals Marc Beek, Marian Bruijnzeels, Max, 

Marian van der Brand, Jody Hens.


Voor wie?

	 ◦	 Voor iedereen die met mensen met autisme te maken heeft.

	 ◦	 Professionals uit de zorg, onderwijs (basis-, voortgezet en 

beroepsonderwijs), overheid (wijkteams) en het bedrijfsleven.

	 ◦	 Voor (groot)ouders en partners, die meer inzicht in en handvatten willen bij 

het samenleven met iemand met autisme.

	 ◦	 Mensen met autisme zijn ook welkom. Hierbij merken we wel op dat de 

opdrachten van het Circuit overprikkelend kunnen werken. De opzet van het 
Circuit is namelijk om gevoelens en reacties op te roepen, die in ongunstige 
omstandigheden bij mensen met autisme kunnen voorkomen.


	 

Eerdere opdrachtgevers zijn onder meer Nederlandse Vereniging van Autisme, 
Penitiaire inrichting Vught, UWV Doetinchem, RIBW Zwolle, AIC Barneveld, 
Gemeente Amstelveen, Openbare Basisschool Wonderwijs.
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Recensies:

Zorgprofessional:

“Een must voor zorg professionals. Deskundige uitleg door Jasper en een zeer 
vriendelijke ontvangst. De combinatie met collega trainer en ervaring deskundige 
maakt het speciaal. Aanrader!”

Zus van 11 jaar:

“Nu begrijp ik tenminste waarom mijn zus haar koptelefoon op heeft als ze naar 
school gaat.”

Vader:

“Ik wist al wel waarom hij altijd zo moe is. Na vanavond voel ik er ook nog begrip 
voor. Een waardevolle ervaring.”

Moeder:

“Ik zal ervoor waken om mijn dochter nog aan te spreken tijdens het doen van een 
opdracht. Je kunt maar één ding tegelijkertijd.”

Leraar:

“Wat een prestatie om al die prikkels uit de klas te verwerken. Ik kijk op nieuwe 
wijze naar de indeling van mijn klas, hier valt winst te behalen voor de kinderen met 
autisme.”

Trainer en adviseur van stichting Arta: 
Al even geleden heb ik bij jou de autisme ervaring gedaan, bij het CJG in 
Barneveld. Krachtig, interactief, pakkend en verrassend!


Investering:

	 ◦	 €37,50 per deelnemer.

	 ◦	 Het bedrag is een btw-vrije dienst, i.v.m. ons CRKBO certificaat.

	 ◦	 Korting mogelijk, voor particulieren, studenten, vrijwilligers en mensen 

zonder budget. 


mailto:info@ontdekautisme.nl
http://www.ontdekautisme.nl
mailto:info@ontdekautisme.nl
http://www.ontdekautisme.nl

