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Bob
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Dit zijn Laura en Tom en hun 

vrienden. Laura heeft PDD-NOS, 

Tom heeft het syndroom van 

Asperger. Dat zijn allebei 

autisme spectrum stoornissen 

(ASS). Laura wil een spreekbeurt 

houden over autisme. Op het 

vriendennetwerk Balansbabbels 

praten Laura en Tom met hun 

ouders, de dokter, hun 

therapeut en de juf: wat is 

autisme eigenlijk? Zo krijgt 

Laura de informatie die ze 

nodig heeft voor haar 

spreekbeurt. 

In dit boekje lees je de babbels 

van Laura en Tom en hun 

vrienden. De informatie vind je 

terug in blokken. Achterin staan 

tips voor het maken van een 

spreekbeurt. Als je meer wilt 

weten over autisme, vind je op 

de laatste pagina’s tips om 

verder te lezen.

balans
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De psychiater is een dokter die 
verstand heeft van hoe de hersenen 
werken en hoe je je daardoor voelt 
of gedraagt. De kinderpsychiater 
weet extra veel van kinderen.

Autos = zelf. Autisme = in zichzelf 

gekeerd. Het wordt zo genoemd 

omdat mensen met autisme vooral 

veel moeite hebben om contact met 

anderen te maken. Ze wíllen vaak wel, 

maar ze weten niet hoe.

PDD-NOS is de afkorting van een 

moeilijke Engelse naam: 

Pervasive 

Developmental 

Disorder 

Not 

Otherwise 

Specifi ed. 

In het Nederlands betekent dat 

Pervasieve ontwikkelingsstoornissen - 

Niet anders omschreven. Deze naam 

ontstond voordat we wisten dat deze 

stoornis bij autisme hoorde.

Laura: Jet zegt, dat ik een spreekbeurt over 

autisme moet houden…

Jet: Ho ho, het moet niet. Maar ik dacht dat het 

een goed idee was. Zodat de kinderen in jouw 

klas weten, wat er met je aan de hand is.

Tessa: Huh? Heb jij dan autisme? Ik dacht dat je 

PPP-NOS had.

Laura: Ik heb PDD-NOS. Dat is een vorm van 

autisme. Toch Jet?

Jet: Ja, dat klopt. PDD-NOS is een stoornis binnen 

het autisme spectrum. Moeilijke woorden zijn dat, 

hè? 

Nona: Zo zie je maar, wat een goed idee het is om 

een spreekbeurt te houden. Als zelfs je beste 

vriendin het niet weet… Dan weten de kinderen 

in je nieuwe klas het zeker niet.

Laura: OK. Dan doe ik mijn spreekbeurt wel over 

autisme. Helpen jullie mij wel? Want ik weet er 

ook nog niet alles van.

Nona: Natuurlijk helpen wij jou! Vraag maar wat je 

weten wilt.

Laura: Hoe zit het dan met dat autisme spectrum?

Nona: Dokter Jaap, de kinderpsychiater, kan dat 

vast wel uitleggen!

ik kan heel goed pianospelen!
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Belangrijke kenmerken van autisme:

• moeite om contact met anderen te 

maken, anderen te begrijpen;

• moeite met taal en met het 

gebruiken van taal;

• moeite met dingen die je voelt, 

hoort, ziet en ruikt;

• moeite met veranderingen;

• gebrek aan fantasie, gericht op 

één interesse.

ASS = Autisme Spectrum 
Stoornissen. 
Dat zijn stoornissen met 
kenmerken van autisme. 

Klassiek autisme = (bijna) geen 
contact met andere mensen 
maken, (bijna) niet kunnen praten. 
Deze kinderen kunnen meestal 
niet naar een gewone school.

Dokter Jaap: Met stoornissen binnen het autisme 

spectrum bedoelen wij stoornissen die op elkaar 

lijken maar niet helemaal hetzelfde zijn. Net als bij 

een kleurenspectrum: verschillende kleuren die 

bij elkaar horen maar toch anders zijn.

Dokter Jaap: De drie belangrijkste stoornissen 

binnen het autistisch spectrum zijn klassiek 

autisme, PDD-NOS en het syndroom van Asperger

Tom: Asperger! Ha, dat heb ik!

Laura: Ha Tom, ben jij er ook? Heb je gezien dat ik 

mijn spreekbeurt over autisme doe? Dat was Jet 

haar idee.

Tom: Jij liever dan ik. Ik doe mijn spreekbeurt over 

lego. In groep 6 en groep 7 heb ik het ook over 

lego gedaan. 

Nona: Hartstikke goed, Tom. Maar nu hebben wij 

het over de spreekbeurt van Laura. Wat is autisme 

eigenlijk, dokter Jaap?

Dokter Jaap: Mensen met autisme hebben drie 

soorten problemen: ze vinden het moeilijk om 

met anderen om te gaan, ze vinden het moeilijk 

om te communiceren en ze vinden het moeilijk 

om zich iets voor te stellen. 

Laura: En hoe komt het dan, dat ik en Tom dat 

hebben?

Syndroom van Asperger

Kinderen met het syndroom van 

Asperger hebben autistische 

kenmerken. Ze hebben een 

normale intelligentie of zijn 

soms zelfs erg slim.

Mopje

Muis en Olifant gaan naar de fi lm. Olifant zit voor Muis 

en Muis ziet niks. Na de pauze gaat Muis snel vooraan 

zitten. Ze draait zich om en zegt: Ha! Vervelend hè, 

als je niks ziet!
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Dokter Jaap: Daar ben je mee geboren. We weten 

nog niet precies hoe het komt, maar wel dat het 

erfelijk is. Daarom zie je vaak, dat binnen één 

familie meer mensen een stoornis binnen het 

spectrum hebben.

Tom: Mijn broertje heeft ook autisme. Maar die 

heeft het heel erg. Hij kan niet eens praten.

Dokter Jaap: Ja, dat zie je bij klassiek autisme wel 

vaker. Die kinderen zullen ook niet naar een 

gewone school gaan. Bij PDD-NOS zie je veel 

verschillen tussen de kinderen.

Tom: En met Asperger ben je hartstikke slim!

Dokter Jaap: Ja, dat kan. Maar voor jou zijn veel 

dingen ook wel heel moeilijk, toch?

Tom: Ja. Wat is er dan met onze hersenen?

Dokter Jaap: Er is iets mis met de prikkel- en 

informatieverwerking. Een prikkel is iets wat je 

ziet, hoort of ruikt. Prikkels en informatie komen 

als losse stukjes binnen en iemand met autisme 

vindt het moeilijk om daar één geheel van te 

maken. 

Jet: En dat maakt dat de wereld om je heen soms 

moeilijk te begrijpen is…

Nona: Daar kan je wel eens bang en verdrietig van 

worden, hè Laulau?

Autistische kenmerken zijn erfelijk. 

Als je PDD-NOS of Asperger hebt, is de 

kans erg groot dat één van je ouders, 

je ooms/tantes, nichtjes/neefj es of je 

broertjes/zusjes ook een stoornis in 

het autistisch spectrum hebben.

Doordat je niet begrijpt wat 

er om je heen gebeurt of 

wat het betekent, kun je 

bang en verdrietig worden. 

Bij iemand met autisme is de 

verwerking van prikkels en 

informatie in de hersenen anders 

dan bij andere mensen.

Iemand met autisme neemt 

losse details waar, kleine stukjes 

informatie. Hij vindt het moeilijk om 

van deze losse details één geheel te 

maken.

Daardoor is het vaak moeilijk om de 

wereld en de dingen om je heen te 

begrijpen.
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Er is geen onderzoek of bloedtest die 

aantoont dat je een stoornis in het 

autistisch spectrum hebt. De dokter 

(psychiater) stelt vragen aan jou en 

je ouders over jouw gedrag. Als je 

autistische kenmerken hebt en die 

ervoor zorgen dat je veel problemen 

hebt, krijg je de diagnose.

We denken dat ongeveer 1% van de 

mensen autisme heeft. Dat betekent 

één op de honderd. 

Steeds meer mensen krijgen de 

diagnose omdat meer over autisme 

bekend is. Soms hebben volwassen 

mensen al hun hele leven problemen 

en horen ze pas als ze al dertig of 

ouder zijn, dat het autisme is.
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Laura: Hoe weet je eigenlijk dat je autisme hebt? 

Neem je dan een foto van de hersenen, dokter 

Jaap?

Dokter Jaap: Nee, op een foto kunnen we het niet 

zien. We praten met de kinderen en met hun 

ouders. Als je veel kenmerken van autisme hebt 

en je hebt er last van, dan krijg je de diagnose. 

Laura: Hebben veel kinderen dat? En hebben 

grote mensen het ook?

Dokter Jaap: We denken ongeveer 1 op de 

honderd mensen. Steeds meer mensen krijgen de 

diagnose, omdat er meer over bekend is. Soms 

zijn mensen allang volwassen als ze begrijpen 

waar hun problemen vandaan komen.

Tom: Gaat het ook wel eens over? Dat iemand 

eerst autistisch was en later niet meer?

Dokter Jaap: Nee, dat kan niet. En er zijn geen 

medicijnen voor. Maar als je erg angstig of 

somber bent, kunnen we vaak wel helpen, 

bijvoorbeeld met medicijnen.

Jet: Als je ouders en de school je helpen om zo 

goed mogelijk met je autisme om te gaan, heb je 

wel minder problemen. En er zijn ook verschil-

lende soorten therapieën die je kunnen helpen.

Autisme gaat niet over

Er zijn geen medicijnen voor. 

Maar als je vaak bang bent of 

somber (depressief ) dan kun je 

wel met medicijnen geholpen 

worden. Je kunt ook leren om 

beter om te gaan met je 

problemen. Je ouders en school 

kunnen je daarbij helpen.

Gedicht van Hans Andreus:
Je bent zo mooi anders dan ik,

natuurlijk niet meer of minder maar

zo mooi anders,

ik zou je nooit

anders dan anders willen.

Zoek de 5 verschillen:
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Een psycholoog heeft verstand 

van menselijk gedrag. Sommige 

psychologen houden zich vooral 

bezig met het gedrag van 

kinderen. 

. . . even serieusPrikbord . . . 

Voor mensen met autisme is het 
moeilijk om te zien wat iemand 
anders voelt. Omdat hij het 
gezicht van de ander ziet als losse 
onderdelen (ogen, neus, mond) 
ziet hij niet of iemand bij-
voorbeeld verdrietig of blij is.
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Nona: Zoals de “Ik en de ander” groep, die jij 

begeleidt, toch Jet?

Tom: Ja! Daar ken ik Laura van.

Jet: Precies. Daar leren jullie om met andere 

mensen om te gaan. Want dat vinden kinderen 

met autisme vaak moeilijk. Een psycholoog, zoals 

ik, kan daarbij helpen.

Nona: Kinderen zonder autisme leren heel veel 

dingen vanzelf. Dat begint al als ze een baby’tje 

zijn. Als ze naar mamma lachen, lacht mamma 

terug. Dat is fi jn.

Jet: Voor kinderen met autisme gaat dat niet 

vanzelf. Ze vinden dat heel moeilijk. Ook als ze 

groter worden. Hoe laat je merken dat je met 

iemand wil spelen, of juist niet.

Nona: Hoe weet je of iemand anders vrolijk is, of 

verdriet heeft? Als je geen autisme hebt, zie je dat 

meestal gewoon. Maar voor iemand met autisme 

is dat moeilijk.

Tom: Ja, dat vind ik echt lastig. Als een clown in 

het circus valt, is dat grappig, toch? Maar als Oma 

struikelt, is het niet leuk.

Laura: Er zijn zoveel regels, ik kan ze echt niet 

allemaal onthouden. Dat je ‘tot ziens’ moet 

zeggen als je weggaat, de juf wéét toch wel dat ik 

morgen weer terugkom?

We hebben heel veel afspraken 

over hoe we met elkaar omgaan. 

Die afspraken kunnen anders zijn 

als je in een andere omgeving 

bent. Thuis kun je bijvoorbeeld 

zomaar wat te drinken pakken, 

als je op bezoek bent moet je dat 

eerst vragen. We noemen dat 

sociale regels. Voor mensen met 

autisme is het moeilijk om die 

regels te leren.

☺

Su
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Er zijn heel veel uitdrukkingen die 

een fi guurlijke betekenis hebben. 

“Houd je hoofd erbij” betekent: 

“Houd je aandacht erbij”. 

Het betekent niet dat je je hoofd 

dichter bij je boek moet houden. 

Mensen met autisme begrijpen vaak 

alleen de letterlijke betekenis.

Het is voor mensen met autisme ook 

moeilijk te begrijpen als iemand een 

grapje maakt. 

. . . even serieusPrikbord . . . 

Omdat kinderen met autisme 
“anders” zijn, worden ze soms 
gepest. Ze weten niet hoe ze 
moeten reageren en weten vaak 
ook niet dat ze het aan hun ouders 
of leerkracht moeten vertellen. 
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Tom: Ik vind het ook vaak moeilijk om met 

anderen te praten. De mensen zeggen ook zulke 

gekke dingen! Dan zeggen ze: ‘Houd je handen 

thuis.’ Hoe kan dat nou, als je op school zit? Dan 

zijn je handen toch ook op school?

Jet: Dat klopt. Dat is het verschil tussen een 

‘letterlijke’ en een ‘fi guurlijke’ betekenis van een 

woord of uitdrukking. 

Jet: Voor mensen met autisme is het moeilijk om 

dat te begrijpen. 

Laura: Ik snap het ook niet als iemand een grapje 

maakt. Mijn vorige juf zei altijd: “Nu even zere 

neus!” Dat snapte ik niet, mijn neus deed toch 

geen pijn?

Tom: Als ik iets vind, zeg ik het gewoon. Toen de 

buurvrouw laatst een derde koekje nam, zei ik 

“Dat kunt u beter niet doen, u bent al zo dik.” 

Daar werd ze boos om…

Jet: Ja, dat vinden we niet aardig. Maar je bent 

wel altijd heel eerlijk, en dat is ook wat waard! 

Als jij zegt dat je iets mooi vindt, meen je dat 

ook echt.

Nona: Door al deze problemen vinden andere 

mensen het gedrag van iemand met autisme 

vaak heel raar... Daarom werd Laura op haar 

vorige school ook erg geplaagd.

“Nu eve
n 

   zere
 neus!”

“Houd je 

handen thui
s”

MMMmmmmkoekjes!
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Pictogrammen zijn plaatjes van 

dingen en begrippen. Voor mensen 

met autisme zijn ze vaak duidelijker 

dan woorden. 

Met behulp van pictogrammen kan 

je weergeven wat er op een dag 

gebeurt, of hoe je iets moet doen.
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Patty: Maar nu ben je bij ons en gaat het goed, 

hè Laura?

Laura: Ha juf Patty, ben jij er ook? Ja, bij jou in de 

klas gaat het goed.

Nona: Patty begrijpt wat Laura nodig heeft, dat is 

zó belangrijk! Weet je nog dat we met Patty de 

school hebben bekeken voordat je ging 

beginnen, Laura?

Laura: Ja, en toen heeft Patty mij een boekje 

meegegeven. Met het lesrooster in picto’s.

Tessa: Wat zijn picto’s?

Jet: Dat zijn pictogrammen. Plaatjes die een 

woord of activiteit uitbeelden. Dat is voor mensen 

met autisme makkelijker te begrijpen dan taal. 

Patty: Ken je de kinderen in de klas al een beetje, 

Laura?

Laura: Ja… een beetje. Ik vind het moeilijk om de 

gezichten te herkennen. Eerst had Diede steeds 

los haar en Jori een paardenstaart. En toen deden 

ze het andersom, toen haalde ik ze door elkaar.

Patty: De meisjes vinden het fi jn om je te helpen. 

Vanaf morgen komt Marije een tijdje naast je 

zitten. Dan leer je haar ook weer beter kennen! 

Zijn dit 
2 óf 4 

verschillende 
meisjes??

Voorbeeld: tandenpoetsen

Tandpasta 
op tandenborstel

Poetsen 

Klok 2 minuten

Spoelen

Tandenborstel afspoelen



Jarig: 2 maart

Lievelingsdier: dolfi jn

Lievelingskleur: lichtgrijs

Hobby: pianospelen

Vrienden:

dit is de Balansbabbel van:
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•••••••••

gebruikersnaam

wachtwoord

Een orthopedagoog heeft verstand 

van de opvoeding van kinderen, 

van hoe kinderen leren en van de 

speciale problemen die bij het 

opvoeden en het leren soms 

kunnen ontstaan.

. . . even serieusPrikbord . . . 

mijn moeder

mijn beste
vriendin

mijn speciale
oppas

de therapeut
van
‘Ik en de ander’

de kinder-
psychiater

die ken ik
van
‘Ik en de ander’

de juf van groep 7
op mijn 
nieuwe school
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Patty: In de lessen gaat het nu goed, hè Laura? Ik 

moet me wel goed aan het rooster houden. 

Anders raak jij in de war. En als we wat bijzonders 

doen gaat Abel mee.

Abel: Hé ik hoor mijn naam! Mag ik ook mee 

praten?

Laura: Waarom vraag je dat, je doet het al!

Nona: Laulau… dat klinkt niet aardig. Het is 

gewoon beleefd om even te vragen of je mee 

mag praten. Ha Abel! 

Laura: Oh sorry. Ik vind het echt leuk dat je er 

bent, Abel!

Tom: Wie is Abel?

Nona: Abel begeleidt Laura. Hij helpt haar om op 

woensdagmiddag en zaterdagmiddag haar 

huiswerk te maken en ook om leuke dingen te 

doen. We betalen dat vanuit het PGB.

Tom: Wat is PGB?

Nona: Wij krijgen geld waarmee we kunnen 

zorgen dat Laura dingen kan doen en leren die 

andere kinderen zonder hulp kunnen leren.

Abel: Ik studeer orthopedagogiek. Misschien ga ik 

later wel met mensen met autisme werken. Maar 

nu vind ik het hartstikke fi jn om Laura te helpen 

en ik verdien er ook wat mee.

PGB = Persoons Gebonden Budget. 

Dat is een bedrag dat je krijgt om 

te besteden aan bijvoorbeeld 

begeleiding, waardoor je dingen 

kunt doen die andere kinderen 

zonder begeleiding al kunnen.

Raadsel: 
welke woorden 

worden hier bedoeld?

Klokhuis

WCbril

Voetbal

hotdog



Jarig: 2 maart

Lievelingsdier: dolfi jn
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Hobby: pianospelen

Vrienden:
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Laura

laurabcde
OK

•••••••••

gebruikersnaam

wachtwoord

Voor mensen met autisme is 

het belangrijk dat dingen op 

een vaste tijd gebeuren, 

op een vaste plaats en op 

dezelfde manier. Dat noemen we 

‘structuur’. Als er geen structuur is, 

kan iemand met autisme erg in de war 

raken en boos of angstig reageren.

. . . even serieusPrikbord . . . 

mijn moeder

mijn beste
vriendin

mijn speciale
oppas

de therapeut
van
‘Ik en de ander’

de kinder-
psychiater

die ken ik
van
‘Ik en de ander’

de juf van groep 7
op mijn 
nieuwe school
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Nona: Het is voor Laura erg belangrijk dat zij van 

te voren weet wat er gaat gebeuren en hoe dat 

zal gaan. Abel helpt haar om duidelijk te maken 

hoe de dagen eruit zien.

Abel: Ja, dat doen we ook met picto’s. Ik laat zien 

wat we gaan doen, hoe lang we het gaan doen 

en wat erna komt.

Abel: En ik help ook met opruimen. Het is voor 

Laura ook belangrijk dat de dingen op een vaste 

plaats liggen.

Bob: Hallo! Ik ben de vader van Tom. Ik werk op de 

universiteit. Weet je dat er veel beroepen zijn 

waarbij het heel goed is als je heel veel structuur 

in je werk kunt aanbrengen?

Abel: Ja! Ik heb gehoord dat in technische 

beroepen vaker mensen met autistische 

kenmerken werken. Soms is het juist fi jn als je alle 

details ziet en heel precies kunt zijn.

Laura: Heeft Tom ook een speciale oppas?

Abel: Vraag dat maar aan Tom!



Jarig: 26 februari

Lievelingsdier: hond

Lievelingskleur: rood

Hobby: lego

Vrienden:

dit is de Balansbabbel van:

Tom

aztom12
OK

•••••••••

gebruikersnaam

wachtwoord

Therapie is een vorm van 

behandeling, die gericht is op 

verandering of verbetering. 

Er zijn heel veel verschillende 

soorten therapie:

• Speltherapie

• Sociale vaardigheden

• Muziektherapie

• Fysiotherapie

• Psychomotore therapie

• Logopedie

. . . even serieusPrikbord . . . 

Mensen met autisme 
concentreren zich vaak op 
één onderwerp. Ze kunnen daar 
dan ook heel erg goed in worden!

mijn vader

die ken ik 
van
‘Ik en de ander’

de therapeut
van
‘Ik en de ander’

die ken ik 
van het 
lego-forum
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Laura
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Laura: Allemaal lego op jouw 

Balansbabbelspagina! Cool! Heb jij ook een 

speciale oppas?

Tom: Nee. Bob is altijd bij mij.

Bob: Ja, ik ben thuis om voor de jongens te 

zorgen. We zijn nu op zoek naar een plek waar 

Floris kan wonen. Als we die gevonden hebben, 

ga ik misschien weer ’s ochtends op de 

universiteit werken.

Tom: Ik heb wel veel therapie. Meer dan jij, Laura! 

Ik ga naar “Ik en de ander” maar ook naar 

psychomotore therapie. 

Bob: Ja, net als veel andere kinderen met autisme 

heeft Tom problemen met bewegen. Tot hij acht 

jaar was, liep hij eigenlijk altijd op zijn tenen. En 

dat bedoel ik letterlijk!

Tom: Bewegen is stom. Ik zit veel liever op mijn 

kamer om met mijn lego te werken. Heb je mijn 

hoogbouwopduwkraan gezien? Kijk, hij is 

opgebouwd uit 723 stukjes lego. Eerst heb ik…

Bob: Het is een mooi apparaat, Tom. Jij wil het 

liefst alleen maar over lego praten, dat weet ik 

wel. Maar wij willen nu over autisme praten, 

voor Laura’s spreekbeurt. 

Veel kinderen met een vorm van 

autisme hebben problemen met 

bewegen. Ze zijn onhandig, 

krampachtig, of houterig in hun 

bewegingen. Sommige kinderen 

´fl adderen´met de handen of 

armen, springen bij opwinding, 

of lopen op hun tenen. 



Jarig: 26 februari

Lievelingsdier: hond

Lievelingskleur: rood

Hobby: lego

Vrienden:

dit is de Balansbabbel van:

Tom
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•••••••••

gebruikersnaam

wachtwoord

Als de mensen om je heen weten 

dat je een stoornis in het autistisch 

spectrum hebt, dan begrijpen ze 

waarom je soms anders reageert 

dan zij verwachten. Ze kunnen jou 

dan ook helpen om hen beter te 

begrijpen.

. . . even serieusPrikbord . . . 

Een autipas is een pasje dat je 
bij je draagt. Je kunt het aan 
andere mensen laten zien om 
duidelijk te maken dat je autisme 
hebt en wat dat is. Veel mensen 
met autisme vinden het lastig 
om dat zelf uit te leggen.

mijn vader

die ken ik 
van
‘Ik en de ander’

de therapeut
van
‘Ik en de ander’

die ken ik 
van het 
lego-forum
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Bob

Jet

Laura

Ted

babbels

Bob: Ik vind het een heel goed idee dat Laura haar 

spreekbeurt over autisme houdt! Wij hebben 

gemerkt hoe belangrijk het is dat mensen weten 

wat er aan de hand is.

Nona: Ja, je kunt aan onze kinderen niet zien dat 

ze bijzonder zijn. Maar als ze op een bijzondere 

manier reageren, kunnen mensen daar erg van 

schrikken.

Bob: Zeg dat wel. Tom kreeg vorige week nog een 

woedeaanval, omdat de speelgoedwinkel anders 

was ingericht.

Tom: Ja zeg. Ik dacht dat ze geen lego meer 

verkochten.

Bob: Ik snap wel dat je schrok. Maar de verkoper 

snapte niet, dat jij zo hard ging schreeuwen. Hij 

kent jou al zo lang en hij heeft nooit gemerkt dat 

er wat met je aan de hand was.

Jet: Misschien is het een goed idee dat jullie een 

autipas aanschaff en.

Tom: Wat is dat?

Jet: Dat is een kaartje, waarop staat wie je bent. 

Er wordt op uitgelegd wat autisme is en van 

welke problemen jij last hebt. Veel mensen met 

autisme vinden het lastig om dat zelf uit te 

leggen. 

Mensen met autisme kunnen 

soms heel heftig reageren. Dat 

komt doordat hun hersenen te 

veel prikkels krijgen of een te 

sterke prikkel.



Jarig: 2 maart

Lievelingsdier: dolfi jn

Lievelingskleur: lichtgrijs
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Vrienden:
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•••••••••

gebruikersnaam

wachtwoord

Doordat de prikkelverwerking 

bij mensen met autisme anders is, 

reageren zij vaak ook anders op 

allerlei soorten prikkels:

• aanraken

• geluiden

• temperatuur

• licht

. . . even serieusPrikbord . . . 

mijn moeder

mijn beste
vriendin

mijn speciale
oppas

de therapeut
van
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de kinder-
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‘Ik en de ander’
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Nona: Hé Laulau, dat is ook wel wat voor jou! Dan 

kan je daar ook opzetten, dat je het niet fi jn vindt 

als de mensen jou aanraken.

Jet: Dat vinden veel mensen met autisme 

vervelend. Dat heeft ook te maken met die 

gestoorde prikkelverwerking, waar dokter Jaap 

over vertelde. 

Laura: Komt het daar ook door dat ik niet van ijs 

houd? 

Dokter Jaap: Dat klopt. En ik denk, dat je het ook 

niet fi jn vindt om hete thee te drinken?

Nona: Nou en of ze dat niet fi jn vindt! Als ik niet 

genoeg koude melk bij de thee doe, weten we bij 

het ontbijt al dat het een slechte dag voor Laura 

wordt.

Laura: Weet je wat ik wel fi jn vind? Zwemmen! 

Maar niet in een druk zwembad. Ik heb mijn 

zwemdiploma gehaald op zondagochtend, 

voordat het zwembad openging.

Nona: Ja, dat was superfi jn. 

Voor mensen met autisme zijn 

plekken zoals een winkelcentrum, 

pretpark of zwembad vaak te druk: 

er zijn te veel geluiden en er is te 

veel te zien.

brrr...koud

of heet!

swoefff
..
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. . . even serieusPrikbord . . . 
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‘Ik en de ander’
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Voor iemand met autisme is 

vakantie niet altijd een feest. Alles 

is anders dan thuis en je weet vaak 

niet wat je te wachten staat. Een 

goede voorbereiding kan helpen.

Er zijn speciale kinderkampen voor 

kinderen met autisme. Daar wordt 

rekening gehouden met hun 

problemen. Zo kunnen ze in een 

veilige omgeving genieten van 

sport, spel en leeftijdgenootjes.

Nona: En als we van de zomer op Curaçao zijn, 

kan je weer zwemmen!

Laura: Met dolfi jnen kan je daar zwemmen. Dat 

wil ik heel graag. Mamma en ik maken een 

fotoboek over Curaçao.

Nona: Dat hebben we vorig jaar ook over het Lake 

District gedaan, voordat we gingen. Maar eerst 

wou je niet, hè, Laulau.

Laura: Nee… jij had het steeds over Engeland. 

En ik durfde niet naar een enge land…

Bob: Als wij een goede woonplek voor Floris 

hebben gevonden, kunnen we dit jaar ook wel 

op vakantie. Lijkt je dat wat, Tom?

Tom: Nou… Kunnen we niet gewoon 

thuisblijven?

Bob: Wat dacht je van Denemarken?

Tom: Yes! Legoland!

Jet: Nou Laura, heb je zo genoeg informatie voor 

je spreekbeurt? 

Laura: Ja, dat denk ik wel. Bedankt allemaal!

Zoek de volgende woorden:

AUTISME, SPECIAAL, ASPERGER, LEGO, 
AUTIPAS, PGB, EERLIJK, GRAP, BELEEFD, 
PESTEN.

S I B S Y S E Y B T

P G A U T I S M E E

P E S T E N W L L I

A Y P X G R A P E E

U L E G O A O C E F

T H R M I A S W F G

I F G C E F R L D P

P E E R L I J K H T

A P R M V M E A L R

S N F Y D O T H O S

Groeten uit
Curaçao!



29

1

2

3

4

5

6

28

babbels balansbabbels  themapagina

Hoe maak ik een spreekbeurt?

Kies een onderwerp
Neem een onderwerp waar je al veel van weet (je hobby of je huisdier) of iets waar je 

veel van zou willen weten (een vakantieland of het werk van één van je ouders). 

Zoek informatie over het onderwerp
Stel vragen aan iemand in je omgeving, zoek thuis of op school naar boeken of 

tijdschriften. Je kunt ook naar de bibliotheek. En je gaat natuurlijk op zoek op 

internet!

Maak een opzet
Je mag 10 minuten praten (of 5 of 15, vraag dat aan de leerkracht!). Dus je moet ook 

binnen je onderwerp kiezen waar je over wilt praten. Je kunt kernwoorden 

opschrijven, of vragen die je wilt beantwoorden. Schrijf eerst alles op wat je bedenkt 

en ga dan kiezen.

Schrijf op wat je wilt zeggen
Je mag je spreekbeurt niet voorlezen. Maar het is wel handig als je weet wat je wilt 

vertellen en als je goede zinnen maakt. Schrijf op, wat je wilt gaan vertellen. Je hoeft 

niet op spelling te letten en je schrijft het op zoals je het zegt. Zorg voor 

‘geheugensteuntjes’: kernwoorden of kaartjes met de verschillende onderwerpen.

Zoek dingen die je wilt laten zien
Je kunt op het bord schrijven of een PowerPoint presentatie maken. Je kunt aan het 

einde van je spreekbeurt ook een paar vragen aan de klas stellen. Het is leuk om iets 

te laten zien of rondgaan in de klas. Doe dat aan het einde van je spreekbeurt, want 

de kinderen luisteren niet meer zo goed naar jou als ze aan het bekijken zijn.

Oefen!
Het is belangrijk om te oefenen, zodat je tijdens je spreekbeurt niet steeds op je 

papier hoeft te kijken. En zodat je weet hoe lang je spreekbeurt ongeveer duurt en 

hoe hard en langzaam je moet praten om duidelijk te zijn. Het mooiste is als je publiek 

hebt bij het oefenen.

 Zoeken in de bibliotheek
Ga naar de openbare bibliotheek in de buurt. Daar kan je 
boeken zoeken en bekijken. Om iets mee naar huis te 
nemen, moet je lid worden. Voor kinderen tot 18 jaar is 
dat gratis. In de bibliotheek werken mensen die jou 
graag willen helpen om informatie te zoeken.

Zoeken op internet
Op internet is over alle onderwerpen informatie te 
vinden. Wees voorzichtig: niet alles wat op internet staat 
is waar! Als je nog niet veel op internet gezocht hebt, 
zoek dan eerst naar tips voor het zoeken! 

Woordspinnen
Voor het maken van je opzet kun je een woordspin 
gebruiken. Schrijf je onderwerp in het midden en 
kernwoorden erom heen. Kies wat je wel wilt bespreken 
en wat niet.

Een powerpoint maken
PowerPoint is een programma waarmee je dia’s kunt 
maken voor de beamer of het digibord. Je kunt er 
moeilijke woorden, rijtjes of plaatjes op zetten. 
Geen hele zinnen of verhaaltjes. Zorg dat je de dia’s 
niet te vol maakt en dat je er niet te veel maakt.

Op het bord schrijven
Als je op het bord wilt schrijven kan je dat het beste doen 
voordat je aan je spreekbeurt begint. Schrijf niet te klein 
en schrijf niet te veel op.

           Tip: Vragen?Geef rustig antwoord, ook als je het al in je spreekbeurt verteld hebt. En als je 
het niet weet, zeg je dat gewoon. Je kunt 
het altijd opzoeken en de volgende dag 
vertellen.

Tip: kijk naar de kinderen én 

naar de leerkracht! 

Kijk niet steeds naar je papieren, 

het bord of de PowerPoint. 

   Tip: tegen de zenuwenBedenk: zenuwachtig zijn voor een spreekbeurt is heel gewoon!• Zorg dat je goed voorbereid  en uitgerust bent.
• Veel oefenen!
• Trek kleren aan waar je  je prettig in voelt.

Tip: maak je een werkstuk?

Je kunt de informatie uit dit boekje 

gebruiken. Kijk voor ‘Hoe maak ik 

een werkstuk” op www.balanskids.nl



TiPS!

Tijdschrift

Balans Kids is het leukste 

blad voor en door kinderen 

van 6 tot 14 jaar met een 

leer- of gedragsprobleem. 

Het verschijnt 9 keer per jaar. 

Boeken

Mijn broertje is autistisch. Over Tibo, die zich vaak schaamt voor zijn broertje met autisme, 

totdat de juf de kinderen leert dat alle kinderen kansen moeten krijgen. Geschreven door 

J. Moore-Mallinos (Uitgeverij Bakermat). Voor kinderen tot 6 jaar

Stijn is anders. Over Stijn en zijn zusje Kaat, die ontdekt waarom Stijn niet op zijn kop krijgt 

als hij ‘stout’ is. Voor kinderen vanaf ca 7 jaar. Geschreven door Marleen Vanvuchelen 

(uitgeverij Terra-Lannoo).

De wereld van Luuk. Over Luuk, die autistisch is. Voor kinderen van ongeveer 6 tot 10 jaar. 

Geschreven door Martine Delfos (uitgeverij Nino).

Jikke Pikke komt er wel. Over Jikke, die het syndroom van Asperger heeft. Voor kinderen 

vanaf ca. 8 jaar. Geschreven door Renée Veenstra (uitgeverij Epo).

Ben jij anders? Voorlichtingsboek voor kinderen van ongeveer 8 – 12 jaar met ADHD of een 

contactstoornis, om samen met een volwassene te lezen. Geschreven door Yvonne Gerrits 

Douma (uitgeverij SWP).

Altijd weer wat! Over de tienjarige tweeling Jessica en Julian. Julian komt door zijn autisme 

regelmatig in de problemen en Jessica vindt dat niet altijd leuk. Geschreven door Florine 

Puts (uitgeverij Pica) 

Heibel in mijn hoofd. Over Maarten, die er gewoon uitziet maar de hele dag het gevoel 

heeft dat hij moet vechten tegen boosheid en angst. Voor kinderen vanaf 10 jaar. 

Geschreven door Guurtje Leguijt (uitgeverij Callenbach).

Internet

www.balansdigitaal.nl 

Via de site van Landelijke Oudervereniging Balans 

kom je op de site van Balans Kids. Daar vind je 

informatie over autisme. Bij “links over stoornissen” 

vind je internet-pagina’s over autisme en bij “links over thema’s” vind je links naar andere 

sites, bijvoorbeeld over het maken van een spreekbeurt.

Zelf maken

Mijn Plakboek van Ellen Luteijn, Hans Nieuwenstein en Harry van Nielen (uitgeverij Pica).

Dit plakboek is een werkmap met losse bladen, waarmee je jezelf aan anderen kunt laten 

zien, zodat zij jou beter begrijpen en je kunnen ondersteunen. Mijn Plakboek is voor 

kinderen en jongeren vanaf ongeveer 8 jaar (tot ca. 16 jaar).

Ik en autisme. Werkboek met opdrachten, tips en spelletjes. Voor kinderen vanaf ca. 10 jaar. 

Geschreven door Nathalie van Kordelaar en Mirjam Zwaan, m.m.v. Martine Delfos (uitgeve-

rij Nino)

Weet jij wat autisme is? Een doe-boek voor kinderen vanaf 8 jaar die een vriendje/vriendin-

netje hebben met een stoornis uit het autisme spectrum. Geschreven door Elle Sabin 

(uitgeverij Pica)
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Als je nog meer wilt lezen over autisme, 
voor je spreekbeurt of werkstuk of omdat 
je het gewoon graag wilt weten, hier wat tips:
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