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WAT IS ‘AUTISME OP JE BORD’?



Autisme Op Je Bord 
Zoals bij het groeien en 
bloeien van een boom 
of een bloem, is ook 
bij het autisme juist 
hetgeen zich onder 
de oppervlakte bevindt 
van oorzakelijk belang.

Of je nu een persoon met 
autisme bent of als ouder, begeleider, part-
ner, manager, op een andere manier met 
autisme te maken hebt, dan is Autisme Op 
Je Bord waarschijnlijk iets voor jou!  

Je zult het maar ‘op je bord krijgen’ au-
tisme. De literatuur omtrent het autisme 
heb je al uitvoerig bestudeerd, of je kijkt 
er als een berg tegenop om deze te moe-
ten doorspitten. Je bent een OEN (open, 
eerlijk en nieuwsgierig), of bereid om deze 
te worden en zoekt naar handvatten die je 
kunnen helpen om te begrijpen wat het au-
tisme voor jou of de ander inhoudt. 

Autisme Op Je Bord nodigt je uit om op 
speelse wijze met de ander in gesprek te 
gaan.

Vaak wordt er in de dagelijkse praktijk bij 
het begeleiden van een persoon met autis-
me, bewust of onbewust, vertrokken van-
uit het gedrag dat de persoon vertoont. Het 
oorzakelijke belang van het gedrag, de be-
hoefte die de persoon met het gedrag voor 
zichzelf probeert te bewerkstelligen, wordt 
dikwijls niet erkend. Ondersteuning bij au-
tisme vraagt dan ook om een systemische 
benadering. Nog té vaak is er uitsluitend 
oog voor de wijze waarop het autisme zich 
voor deze persoon uit in zijn of haar gedrag. 
 

Autisme Op Je Bord geeft 
kader aan de wijze waar-
op het autisme spectrum 
wordt benaderd. Deze 
werkvorm begeleidt je bij 
het formuleren (of creë-
ren?) van een beeldvor-

ming waarin óók het oorza-
kelijke belang en de autisme specifieke 

domeinen zijn opgenomen.  Door met zo-
genaamde domeinen te werken ontstaat 
er duidelijkheid voor alle betrokkenen met 
betrekking tot de voortgang van het hulp-
verleningsproces. 

Het samenspel tussen de coach-kaarten 
en het bord leidt ertoe dat er op interac-
tieve wijze een diepdoordringend beeld 
wordt gevormd van de manier waarop het 
autisme voor de persoon in kwestie zich 
uit en welke positieve intenties hieraan 
ten grondslag kunnen liggen. 
 
Het begeleiden van mensen met autisme 
en hun directe omgeving is specialisten-
werk. Je kunt het vergelijken met een am-
bacht; iets dat vaak specifieke vaardighe-
den vereist.
Wil je het begeleiden van mensen met 
autisme als ambacht goed (blijven) uit-
voeren, is het noodzakelijk dat je zelf de 
regie en verantwoordelijkheid neemt over 
je kennisontwikkeling rondom autisme. 

Wat is Autisme Op Je Bord?
‘Autisme Op Je Bord’ is een interactief 
middel (of interactieve werkvorm) dat je 
in staat stelt om je kennis van autisme 
verder te ontplooien. Daarnaast kun je 
deze werkvorm als intervisiemethode of 
psycho-educatiemiddel inzetten. 



‘Autisme Op Je Bord’ helpt het spectrum 
van autisme verder te ontdekken, is doel-
gericht, maakt nieuwsgierig, biedt struc-
tuur, geeft inzicht en stimuleert op punten 
waar dat zinvol is.

Wat levert het mij op?
‘Autisme Op Je Bord’ biedt jou als begelei-
der de juiste handvatten  om met de doel-
groep zelf en direct betrokkenen in gesprek 
te gaan over wat de diepdoordringendheid 
van het autisme precies inhoudt. Hoe kan 
ik vanuit het kijken naar gedrag ontdekken 
welke onderliggende oorzaken aan datzelf-
de gedrag ten grondslag liggen?

Wat nog meer?
• De gesprekken zijn spannend en boei-

end;
• Je leert elkaar op een andere, diepere 

manier kennen;
• Er komt bewustwording en verhelde-

ring;
• Er is minder getob over gedrag;
• Gevoelens en emoties krijgen de juiste 

plek;
• Betrokkenen voelen zich niet meer zo 

alleen staan in hoe ze de wereld erva-
ren;

• Jullie weten elkaar eerder te vinden 
voor de juiste interactie;

• Er ontstaat een verandering in de com-
municatie tussen de deelnemers van 
Autisme Op Je Bord (dieper doorvragen 
en minder ‘oordelen’);

• Er ontstaat efficiënter en prettiger com-
municeren;

• Er ontstaat meer gelijkwaardigheid;
• Er is meer daadkracht en besluitvaardig-

heid, hierdoor komt meer tijd voor re-
flectie;

• Er ontstaat helderheid in wat je eigen 
perceptie en interpretatie is. 

Cursus
Aan het educatieve materiaal Autisme 
Op Je Bord is een tweedaagse cursus 
verbonden. In de cursus word je het 
goed gebruik van Autisme Op Je 
Bord aangeleerd. Daarnaast ver-
beteren we je kennis rondom au-
tisme en oefen je met relevante 
coachtechnieken. 

Kijk op www.extrass.nl voor het meest actuele 
accreditatie overzicht.



Prijzen
Kijk op www.extrass.nl voor de meest ac-
tuele prijzen. 

Neem ook eens een kijkje op onze website 
voor het online aanbod of andere produc-
ten zoals Ontdek Jezelf Op Je Bord en Be-
gaafdheid Op Je Bord. 

Incompany Cursussen
Wilt u de gehele afdeling of een groep 
binnen uw organisatie bijscholen op een 
specifiek onderwerp? Hiervoor verzorgen 
wij naast open inschrijving cursussen, ook 
incompany cursussen waarbij met de spe-
cifieke wensen van u en uw organisatie re-
kening kan worden gehouden. 

Onze incompany bijeenkomsten zijn maat-
werk en afgestemd op het aantal mede-
werkers en behoefte van uw afdeling of 
organisatie. En dus afgestemd op uw bud-
get. 

De incompany cursussen worden in over-
leg qua inhoud en organisatie geheel afge-
stemd op uw specifieke wensen.  Op basis 
van een voorgesprek met de opdrachtge-
ver en/of enkele medewerkers, stellen we 
in overleg met de docent de precieze in-
houd van de cursus en het lesprogramma 
samen. Ingebrachte voorbeelden uit de 
dagelijkse praktijk kunnen direct meege-
nomen worden in het cursusprogramma 
en maken een cursus nog meer ‘op maat’. 
 
Contact
Extrass Opleidingen
C-Mill
Jan Campertstraat 5
6416SG  Heerlen, Nederland

Telefoon  06 51848214/ 06 14566602 
Mail info@extrass.nl 
Website www.extrass.nl 
Bankrelatie NL71RABO0334892538
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