
Basistraining: Begrip voor autisme. 
        … het is niet altijd wat het lijkt … 

Ben jij leraar, hulpverlener, leraar, arts, collega, familie of mantelzorger van 
iemand met autisme? Heb je diverse onbeantwoorde vragen? Zou je je beter 
willen kunnen inleven? Wil je je basiskennis vergroten ?  Herken je de zoektocht 
tussen voorstructuren en loslaten? Zou je je eigen visie en kennis willen 
vergroten? Zoek je handvatten voor een prettige communicatie? 

Meld je dan aan voor deze basistraining 
Wat kun je leren en ervaren n.a.v. deze basistraining? 
 ◦ Je vergroot je basiskennis over autisme. 
 ◦ Je bent in staat om enige informatie rondom autisme te vertellen aan een 

ander, met behulp van het Autisme Informatieverwerkings Model.  Je 
kunt per gebied 1 of meer praktisch voorbeeld noemen. 

 ◦ Je kennis en herkenning is vergroot aan de hand van de theorieën van 
verschillende Autismeverklaringsmodellen: 

            ◦ Auticomm (overprikkelingsschema & Plan B) 
 ◦ Autisme Centraal (Theory of Mind, Executieve Functies, Centrale 

Coherentie, Contextblindheid) 
 ◦ Delfos (Regenboog van vertraagde en versnelde ontwikkelingen) 
 ◦ Je bent geïntroduceerd en hebt enige kennis van het Autisme-Kompas. 

Met behulp van dit Autisme-Kompas ben je in staat om de ander uit te 
leggen dat onbegrepen gedrag altijd het gevolg is van een onzichtbare 
oorzaak. Je bent in staat om met behulp van het Autisme-Kompas een 
eerste vooronderzoek te doen, zodat je de eerste voorzichtige hypothese 
kan stellen rondom de oorzaak/oorzaken van het gedrag. 

 ◦ Je zult ervaren dat je meer grip voelt op jouw vragen rondom autisme. En 
bent op de hoogte waar je goede professionals en kennis kunt vinden om 
aansluiting te bieden op de verborgen hulpvraag achter het gedrag. 
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 ◦ N.a.v. de basistraining ben je je bewuster van jezelf in relatie tot de ander 
met of zonder autisme. 

 ◦ 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. 

 ◦ N.a.v. de basistraining is je blik verruimd en (h)erken je de diversiteit die 
er is in onze samenleving. Wij wensen je zowel persoonlijk, in je werk en 
 in maatschappij voordeel toe met dit inzicht. 

 ◦ Je bent ervan doordrongen 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 hebt de impact van autisme ervaren en hebt geoefend om te leren 
kijken vanuit een 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. De ervaring blijft een benadering, die wel zinvol is en een verschil 
kan maken in je omgang met mensen met autisme. 

Details: 
 ◦ Compleet dagprogramma in een ontspannen sfeer. Er zijn geen 

rollenspellen en je hoeft niets te delen met de groep wat je zelf niet wilt. 
Je komt voor je zelf en je eigen ontwikkeling. 

 ◦ We bieden praktische voorbeelden, zijn flexibel en professioneel. We 
treden je met open houding laagdrempelig tegemoet. 

 ◦ Kleine en overzichtelijke groep. 
 ◦ We leren van elkaar, de ervaringsdeskundige, de ervaringen en de goed 

onderbouwde theorie. 
 ◦ We gaan vooral doelgericht aan de slag! 
 ◦ De trainers houden de tijdslijn in de gaten. 
 ◦ Vragen worden kort beantwoord. 
 ◦ Interacties tussen groepsleden en individuele vragen worden beperkt tot 

de pauzes en korte casusbesprekingen. Het betreft namelijk een 
basistraining die zo breed als mogelijk moet aansluiten bij de 
verschillende deelnemers. 

 ◦ Theorie wordt afgewisseld met voorbeelden uit de praktijk (theorie, 
praktijk en ervaring). 



 ◦ Certificaat van deelname voor deelnemers die vanuit hun professie 
deelnemen (inclusief accreditatie, zie verderop meer informatie). 

Trainers: 
 ◦ Jasper Kok-Roosjen: Autismecoach, adviseur en gecertificeerde Autisme 

Belevingscircuit-trainer. 
 ◦ Elke basistraining krijgt Jasper ondersteuning van minimaal één 

ervaringsdeskundige trainer. Deze trainers hebben autisme en zijn 
daarnaast ervaren in het geven van trainingen over autisme. 

 ◦ Jasper heeft de regie op het programma. De ervaringsdeskundige 
trainer(s) vullen de kennisoverdracht door Jasper aan en verzorgen een 
creatief ingevuld deel van de training, waardoor deelnemers reflecteren 
op de opgedane kennis.  

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, verzorgers, broertjes, zusjes en partner. 
 ◦ Mensen met autisme zijn uiteraard ook welkom, we overleggen samen, 

leren van elkaar en delen verhalen. 
  
Let op: Overprikkeling is mogelijk tijdens de basistraining 
 ◦ Delen van de training kunnen overprikkelend werken. Het onderdeel 

Belevingscircuit heeft namelijk als opzet om gevoelens en reacties op te 
roepen,  die in ongunstige omstandigheden bij mensen met autisme 
kunnen voorkomen. 

 ◦ Het is altijd mogelijk om aan te geven als je even rust wilt, je mag ons ook 
vooraf hiervoor een seintje geven, zodat we je kunnen ondersteunen om 
vervelende overprikkeling te voorkomen. 

Accreditaties 

 ◦ Goedgekeurd door de accreditatiecommissie van Register Leraar (6 
registratie uren). 

 ◦ Goedgekeurd door de accreditatiecommissie van de Stichting 
Kwaliteitsregister Jeugd (4,5 uur) 

 ◦ Accreditatieverzoek voor andere commissies is in afstemming en op 
verzoek mogelijk. 

http://www.ontdekautisme.nl/overons


Reacties van onze deelnemers: 
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!” 
Moeder: 
“Ik wilde je even nogmaals bedanken voor gisteren. Wij hebben er veel van 
geleerd en ik ben nu ook overtuigt door jullie dat ik op de goede weg zit om 
mijn zoon naar een school te laten gaan voor kinderen met asperger. Ik vind dit 
ook een hele, leuke en leerzame dag voor leerkrachten.” 
Leerkracht: 
“Ik wil je nog even laten weten dat die training me ontzettend aan het 
nadenken heeft gezet. Écht heel goed man! En ook die wandeling erbij maakte 
het af. Bedankt!” 
Partner: 
“Hartelijk dank voor de zeer leerzame en interessante belevenis gisteren. Ik heb 
veel nieuwe inzichten gekregen, waardoor ik mijn partner beter begrijp en 
(hopelijk) beter kan ondersteunen. Groepjes!” 
Lees meer recensies over het Autisme Belevings Circuit via deze link en over de 
wandeling via deze link. 
Lees meer recensies over oprichter van Ontdek Autisme en trainer Jasper Kok-
Roosjen via deze link. 
  
  
Programma (activiteiten, werkvormen): 

Tijdsbesteding vooraf: 
 ◦ Bij aanmelding krijg je informatie toegestuurd, met filmpjes, blogs en 

samenvattingen van de verklaringsmodellen, het Autisme informatie 
verwerkingsmodel en  Autisme-Kompas. . 

 ◦ Tijdsbesteding om dit door te nemen: 1 tot 2 uur. 
 ◦ Hiernaast neem je een casus mee met een korte vraag, die je graag 

beantwoord zou willen zien. 
 ◦ Deze casus schrijf je uit met korte aantekeningen n.a.v. 6 vragen die we je 

toesturen. 
 ◦ Tijdsbesteding: 1 uur. 

http://www.watvindik.nl/reviews/autisme-belevings-circuit-professionals
http://www.watvindik.nl/reviews/autisme-belevings-wandeling
https://nl.linkedin.com/in/jasperkok


Basistraining (09:00-17.00): 
 ◦ 08.45 – 09.00 Inloop. 
 ◦ Ruimte voor kopje koffie, thee. 
 ◦ 09.00 – 10.30 (luisteren) 
 ◦ Start. training. Uitleg verklaringsmodellen, Autisme informatie 

verwerkingsmodel en  Autisme-Kompas. 
 ◦ Wat doe je? Luisteren, oefeningen en bespreken. 
 ◦ 10.30- 11.00 
 ◦ Pauze. 
 ◦ Mogelijkheid tot bespreken van persoonlijke vragen bij de trainers. 
 ◦ 11.00 – 12.15 (beleven) 
  Keuzeactiviteit 1: 
  Autisme Belevingscircuit + terugkoppeling naar theorie. Tien opdrachten, 

die je een andere informatieverwerking laten beleven.  
Keuzeactiviteit 2 (optie voor mensen die het Autisme Belevingscircuit 
reeds gevolgd hebben):  
Interactief ervaringsverhaal vanuit de ervaringsdeskundige over de 
beleving vanuit autisme bekeken. 

 ◦ 12.15 – 13.00 
 ◦ Gezamenlijke lunch met broodjes, sapjes, melk, fruit, koffie en thee. 
 ◦ Mogelijkheid om jezelf terug te trekken in prikkelarme ruimtes (in Zwolle, 

in andere steden in overleg). 
 ◦ 13.00 – 14.30 (denken/ reflecteren)  
 ◦ Creatief ingevuld deel met reflectie als doel. Hierbij gebruiken we bij 

voorkeur de Autisme Belevingswandeling,. Deze is echter vervangbaar 
door een alternatief creatieve reflecterende activiteit. Als er een 
alternatief wordt aangeboden, ontvangt u hierover voorafgaand aan de 
training bericht. 

 ◦ 14.30 – 14.45 
 ◦ Pauze 
 ◦ 14,45 – 16.15 (toepassen in de praktijk)   
 ◦ Toepassen van het Autisme-Kompas op je eigen ingebrachte casus. 
 ◦ Oefenen van Autisme-Kompas, stellen van eerste voorzichtige hypothese 

en verkort actieplan. 
 ◦ 16.15 – 16.30 Pauze. 
 ◦ 16.30- 16.45 Evalueren en doelstellingen bepalen voor de komende tijd. 
 ◦ 16.45 – 17.00 Centrale afsluiting + uitreiken certificaten. 



Investering 

 ◦ De basistraining vraagt een investering van €135,- per deelnemer. 
 ◦ De training is inclusief: 
 ◦ Koffie, water, thee en uitgebreide lunch. 
 ◦ Het Autisme-Kompas (handboek) + stift 
 ◦ Certificaat van deelname (accreditaties SKJ en Registerleraar 

goedgekeurd). 
 ◦ Omdat wij het belangrijk vinden dat ook particuliere deelnemers gebruik 

moeten kunnen maken van de training, bieden wij hen een 
kortingsmogelijkheid aan. Bij gebruikmaking van de korting ontvangt de 
deelnemer geen certificaat van deelname.


