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INLEIDING
Deze workshop kan je als VB, gewester of (groeps)leiding zelf geven. Het is wel handig om dan het een en 
ander over autismespectrumstoornis te weten. Neem daarom zeker eens een kijkje op chiro.be/autisme.

Autismespectrumstoornis (ASS) is voor veel mensen een bekend woord, maar wat houdt het allemaal 
in en vooral: hoe ga je ermee om in je Chirogroep? Meer kennis over ASS leidt tot meer begrip. Zo gaan 
kinderen met ASS er écht bij horen. Dat noemen we inclusie.

Doel
Leiding info bijbrengen over hoe je kan omgaan met een kind in je Chirogroep dat een 
autismespectrumstoornis heeft.

Timing
Ongeveer 1,5 uur

METHODE
Inleidend groepsgesprek     

Uitleg

Hierbij kan de begeleiding te weten 
komen wat en hoeveel de groep al weet 
over het onderwerp. Schrijf de vragen op 
een groot blad papier en laat de groep er 
woorden en/of zinnen bij schrijven die bij hen 
opkomen als ze de vraag lezen. Speel daarop 
in door bijvragen te stellen.

Mogelijke vragen:

• Waaraan denk je bij het woord ‘autisme’?
• Ken je iemand met een 

autismespectrumstoornis (ASS)?
• Als je iemand met ASS kent, hoe ga jij dan 

met hem of haar om?

Timing

Max. 10 min explorerend gesprek

Materiaal:

• Grote bladen papier + stiften
• Eventueel krijt als je buiten werkt
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Memory

Uitleg

Druk alle kaartjes (zie bijlagen) dubbelzijdig af. Knip ze uit en leg ze willekeurig met de tekst naar beneden 
op tafel. Om beurten mag er iemand twee kaartjes omdraaien. De bedoeling is om twee kaartjes met 
dezelfde kenmerken om te draaien. Er zijn rode, gele, blauwe en groene kaartjes. De kaartjes met dezelfde 
kenmerken op hebben dus ook altijd dezelfde kleur.

Als je twee dezelfde kaartjes hebt, mag je de informatie bij het kenmerk voorlezen aan de leidingsploeg en 
zijn de kaartjes voor jou.

Vanaf tien deelnemers deel je de groep het beste in tweeën, anders duurt het spel te lang en wordt het 
langdradig. Geef elk van beide groepen de helft van de kaartjes. Let er daarbij wel op dat je de stapel 
kaartjes niet gewoon in tweeën deelt: per deel heb je een gelijk aantal soorten kenmerken nodig, en per 
kenmerk moeten er telkens twee kaartjes zijn. We spelen door tot alle kaartjes per twee gevonden zijn. 
Degene met de meeste kaartjes wint.

 Rood = algemene kenmerken

 Geel = kenmerken in verband met sociale interactie

 Blauw = kenmerken in verband met communicatie

 Groen = kenmerken in verband met verbeelding

 Algemene kenmerken 

Doel

Kennismaken met de kenmerken van ASS

Ontwikkelingsstoornis

ASS is een 
ontwikkelingsstoornis. Dat 
betekent dat bij kinderen of 
adolescenten de normale 
ontwikkeling is belemmerd.

Spectrum

Sinds een aantal jaar 
worden enkele syndromen 
en stoornissen samen het 
autismespectrumstoornis 
genoemd.

ASS

ASS staat voor 
autismespectrumstoornis

Niet zichtbaar

ASS is niet zichtbaar aan de 
buitenkant. Dat kan vaak 
leiden tot heel wat onbegrip 
van anderen.

Prikkels verwerken

Mensen met ASS hebben het 
moeilijk om prikkels te verwerken 
(alles wat ze horen, zien, ruiken, 
voelen, enz.). Het kan soms even 
te veel informatie worden.

Context

Wij leiden heel wat betekenissen 
van acties, woorden, enz. af uit de 
context. Kinderen met ASS kunnen 
prikkels moeilijker verwerken, 
waardoor ze de context niet zien. 
Ondersteun hen om de dingen in 
hun context te begrijpen.
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 Kenmerken op het vlak van sociale interactie 

Oogcontact

Sommige kinderen met 
ASS hebben moeite met 
oogcontact maken. Ze voelen 
zich daar ongemakkelijk bij.

Non-verbale communicatie

Als je ASS hebt, begrijp je 
moeilijk het non-verbale 
aspect van communicatie. 
Als een ander kindje 
bijvoorbeeld iemand met 
ASS negeert omdat hij boos 
is, heeft die dat zelden door.

Wederkerigheid

In een gesprek zullen ze altijd 
jouw vragen beantwoorden, 
maar ze snappen niet dat ze 
dingen terug moeten vragen 
om het gesprek gaande te 
houden.

Zelfstandig

Kinderen met ASS zijn heel zelfstandig. Ze vinden het niet erg 
om alleen te spelen of zelfstandig iets uit te voeren. Hier en daar 
hebben ze wel een beetje sturing nodig.

Rechtuit en eerlijk

Ze zullen altijd rechtuit 
en eerlijk zijn. Liegen en 
valsspelen staan niet in hun 
woordenboek.

Geven en nemen

In een relatie draait het 
vaak onbewust om geven 
en nemen. Kinderen met 
ASS begrijpen dat concept 
moeilijk, omdat dat wel 
verwacht wordt, maar nooit 
letterlijk wordt uitgesproken. 
Daardoor kunnen ze relaties 
en vriendschappen vaak 
moeilijk onderhouden.

Aanraking

Sommige kinderen kunnen 
moeilijk tegen (onverwachte) 
aanrakingen. Dat komt 
doordat er dan nog eens 
extra prikkels binnenkomen 
die ze moeten verwerken.

Gezichtsuitdrukkingen

Dat is ook een vorm van 
non-verbale communicatie. 
Ze gebruiken zelf heel zelden 
gezichtsuitdrukkingen. Dat 
betekent niet dat ze geen 
emoties hebben!

Gebaren

Kinderen met ASS hebben over 
het algemeen moeilijkheden 
met gebaren te begrijpen. Ze 
gebruiken ze zelf dan ook weinig.

Interesse sociaal contact

Ze tonen weinig interesse om een 
gesprek te starten, te spelen met 
andere kindjes, enz.

 Kenmerken op het vlak van communicatie 

Kwaliteit gesprek

Kinderen met ASS voeren 
niet minder gesprekken, 
maar de kwaliteit is wel 
minder.

Interesse gesprekspartner

Ze tonen weinig interesse 
in hun gesprekspartner. Ze 
vertellen vooral veel over 
zichzelf en vragen zelden iets 
aan de andere persoon.

Kennis

Kinderen met ASS hebben vaak een uitgebreide kennis over heel 
specifieke onderwerpen, zoals treinen, paarden, de ruimte, enz. 
Maak daar gebruik van!

Humor

Doordat ze de dingen anders 
verwerken, hebben ze vaak 
een apart gevoel voor humor.

Beurtrolneming

Ze vertellen vooral veel over 
zichzelf en laten de anderen 
niet aan het woord. Ze 
begrijpen niet dat mensen 
in een gesprek om beurten 
praten.

Ander taalbegrip

Ze begrijpen taal anders. Ze 
hebben moeilijkheden met 
sarcasme, uitdrukkingen, enz.

Aanwijzen

Kinderen met ASS die niet 
spreken, wijzen wel vaak dingen 
aan om hun noden en behoeften 
duidelijk te maken aan anderen.

Taal letterlijk nemen

Ze nemen vaak alles wat je zegt 
letterlijk. Vliegangst kunnen ze 
bijvoorbeeld interpreteren als 
‘angst voor een vlieg’.
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 Kenmerken op het vlak van verbeelding

Gebrekkige verbeelding

Ze kunnen zich dingen 
moeilijk inbeelden. Doen 
alsof een pop ziek is, 
bijvoorbeeld, is voor hen 
moeilijk om zich in in te 
leven.

Onderscheid fictie en realiteit

Ze vinden het moeilijk om te 
onderscheiden wat echt is 
en wat niet. Dat komt vooral 
doordat ze alles letterlijk 
nemen, zeker als jong kind.

Detail

Ze hebben oog voor detail 
en zullen sneller en vaker 
veranderingen opmerken.

Verdieping in onderwerpen

Als een onderwerp hen boeit, gaan ze er voor de volle honderd procent 
voor. Iets is pas afgewerkt als het perfect is!

Fantasie

Een gebrekkige verbeelding 
betekent niet dat ze geen 
fantasie hebben. Ze hebben 
een zeer levendige en rijke 
fantasie.

Andere kijk

Kinderen met ASS hebben 
vaak een andere kijk op de 
dingen. Dat kan zorgen voor 
nieuwe inzichten en ideeën 
waar jij misschien nog niet 
aan gedacht had.

In het daar en nu

Kinderen met ASS leven in het hier 
en nu. Vooruitdenken is moeilijk, 
daarom hebben ze vaak een 
overzicht nodig van de dingen die 
gaan komen.

Verveling

Ze zullen zich zelden vervelen. Ze 
kunnen zich goed amuseren in 
hun eentje en kunnen geboeid 
worden door de meest ongewone 
dingen.

Belangrijke opmerking!

Weet dat niet alle kenmerken bij elk 
kind met ASS voorkomen en ook niet even 
intens bij iedereen, want elk kind is natuurlijk 
uniek.

Timing

Max. 30 min om het spel te spelen en alle 
kenmerken te overlopen.

Materiaal

• Uitgeknipte memorykaartjes uit de bijlagen
• De kenmerkenlijst uit de bijlagen
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Materialen/spelletjes in de omgeving van jullie lokalen

Timing

Max. 10 min om elk voorwerp of 
activiteit te bespreken

Uitleg

Je krijgt enkele afbeeldingen te zien. Dat zijn 
voorwerpen of activiteiten die voorkomen tij-
dens een Chiroactiviteit. Elke afbeelding kan 
een positieve en negatieve kant hebben voor 
iemand met ASS.

Per afbeelding bespreek je in groep of de 
prent positief bevonden wordt door leden met 
ASS of dat het eerder een moeilijk voorwerp 
of spel is. Je kan daarna ook nog zelf probe-
ren dingen te bedenken waar iemand met ASS 
moeite mee zou hebben, en dat bespreken 
met de leiding.

Materiaal

Foto’s in de bijlagen

Een fluitje
Een fluitje kan zowel positief als negatief be-
vonden worden. Als je op onregelmatige tijd-
stippen en zonder reden op het fluitje blaast, 
creëer je overbodige prikkels die mogelijk 
moeilijk te verwerken zijn voor leden met ASS. 
Zet je het fluitje echter bewust en beperkt in 
(bijvoorbeeld als stopsignaal), dan biedt dat 
veel duidelijkheid en structuur en zorgt het 
voor een positieve prikkel.

Een spel: Dikke Bertha
Dikke Bertha is voor bepaalde leden met ASS 
een moeilijk spel doordat er veel fysiek contact 
bij komt kijken. Niet elk kind met ASS heeft 
moeite met fysiek contact, maar het is wel een 
vaak voorkomend kenmerk. Merk je dat er in 
je groep kinderen zijn die daar moeite mee 
hebben? Denk dan na over hoe je je spel kan 
aanpassen om het fysiek contact te beperken.

Verkleedkleren
Kinderen met autisme weten soms niet goed 
hoe ze zich moeten gedragen. Daardoor heb-
ben ze het soms nog extra moeilijk om iemand 
anders te zijn en zich in te leven in de rol van 
iemand anders. Doordat ze zich moeten verk-
leden en gedragen als iemand anders kunnen 
ze stress ervaren.

Vrije momenten
Kinderen met autisme zijn vaak nogal passief 
in sociale situaties. Ze nemen meestal geen 
initiatief tot contact, maar kunnen er wel op 
reageren. Hou daar dus rekening mee als je 
je leden alleen laat spelen op kamp of op een 
Chirozondag.

Toneeltje
Kinderen met ASS vinden het moeilijk om zich in te beel-
den dat ze een andere persoon zijn. Ze kunnen zich moei-
lijk inleven in de gedachten en gevoelens van anderen. Ook 
vinden ze het moeilijk om naar een toneeltje te kijken. Ze 
kunnen zich moeilijk inbeelden waarom die ene leider of 
leidster zich nu voordoet als iemand anders. Daardoor kun-
nen ze ook extra stress ervaren bij het maken of volgen van 
een toneeltje.

Een planning
Planningen zijn meestal positief voor leden met ASS. 
Een vaak voorkomend kenmerk bij kinderen met ASS is 
de behoefte aan duidelijkheid en structuur. Zo kunnen 
ze meer orde creëren in hun overvloed aan prikkels. Op 
voorhand aan je leden meedelen wat hen te wachten 
staat, biedt veel structuur en werkt dus erg bevorderend. 
Pas wel op: als je je planning last minute verandert, 
moet je dat ook op een duidelijke manier meedelen en 
uitleggen hoe dat komt. Verander niet zomaar je plan-
ning zonder iets te zeggen. Dat kan voor onrust zorgen.
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Timing

Max. 20 min om per twee of drie en daarna 
in groep enkele situaties te bespreken.

Uitleg

Hieronder volgen enkele voorbeelden van 
concrete situaties. Lees die voor aan de 
groep of projecteer ze als dat mogelijk is. 
Laat de deelnemers per twee of drie kort elke 
stelling overlopen die jou interessant lijkt, en 
bespreek daarna in groep. De ‘oplossingen’ 
zijn maar richtlijnen. Als jij merkt dat iets 
anders beter werkt, kan en mag je dat zeker 
doen!

Materiaal

• Bijlagen

Concrete situaties

1
Je bent een spel aan het spelen. Voor 
Tim wordt het allemaal even te veel. 
Hij loopt plotseling weg van het spel 
om zich af te zonderen. Hoe reageer 
je daarop en wat doe jij als leiding?

Tips om aan te vullen: Laat hem even 
rustig en alleen bekomen. Hij ervaart 
een overvloed aan prikkels waardoor 
hij eventjes op zichzelf moet zijn, om 
alle prikkels te kunnen verwerken. 
Hou hem wel goed in de gaten als 
het erger wordt. Na een tijdje kan je 
bij hem gaan checken of alles oké 
is en of hij weer verder wil en kan 
meedoen. Het is ook handig om 
op voorhand een rustig plekje af te 
spreken waar hij altijd naartoe kan 
als het hem te veel wordt, zodat je 
weet waar hij zit.

2
Ouders komen naar jou met de 
boodschap dat Margot ASS heeft en 
dat ze het moeilijk heeft met drukte. 
Ze raakt heel gestresseerd door 
situaties waar veel mensen bij elkaar 
zijn. Hoe reageer je daarop naar 
de ouders toe en wat kan je doen 
om de Chirowerking voor haar zo 
aangenaam mogelijk te maken?

Tips om aan te vullen: Vraag wat de 
ouders doen in drukke situaties en 
hoe zij dat meestal aanpakken. Je 
kan hun tips in je werking misschien 
ook toepassen. Toets af waar Margot 
zich het beste bij voelt in bepaalde 
situaties en probeer je werking 
daarop af te stemmen. Zo kan je een 
rustig plekje afspreken met Margot 
waar ze naartoe kan als ze te veel 
stress ervaart in een drukke situatie. 
Je kan ook samen met Margot wat 
afstand nemen van de drukte.

3
Je speelt met je groep een spel. 
Tijdens het spel voeg je een extra 
instructie of spelregel toe. Daardoor 
wordt Thomas onrustig. Je weet dat 
hij ASS heeft. Hoe reageer je en wat 
doe je concreet om hem te helpen?

Tips om aan te vullen: Vraag duidelijk 
waarom hij daar onrustig van 
wordt en wat hij nodig heeft om 
weer rustig te worden. Leg telkens 
duidelijk uit wat de nieuwe instructie 
of spelregel is en vraag ook zeker 
of hij het goed begrepen heeft. Als 
blijkt dat hij het echt moeilijk heeft 
met de nieuwe regel kan je die 
eventueel weer schrappen. Het kan 
ook nuttig zijn om aan Thomas uit te 
leggen dat er spelregels bij komen 
tijdens het spel.

Situaties
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4
Lisa praat nauwelijks of niet met 
andere kinderen en vertoont redelijk 
vlakke emoties. Je merkt dat ze 
daardoor weinig vriendjes heeft, 
maar toch komt ze elke zondag naar 
de Chiro. Hoe ga je daar als leiding 
mee om?

Tips om aan te vullen: 
Sommige kinderen met een 
autismespectrumstoornis 
ervaren moeilijkheden bij sociale 
situaties en interacties. Die zijn 
namelijk vaak onduidelijk en 
onvoorspelbaar. Vrienden maken en 
die vriendschappen onderhouden, is 
daardoor soms heel moeilijk. Probeer 
Lisa daarin te ondersteunen door 
voor haar een vertrouwenspersoon 
te zijn bij wie ze terechtkan.

7
Maarten heeft ASS en heeft een 
boek gelezen over de ruimte. Dat 
interesseerde hem zo sterk dat hij 
alle informatie onthouden heeft. 
Hij is er heel enthousiast over. Jullie 
gaan met je groep een stadsspel 
spelen en Maarten is zo enthousiast 
dat hij tegen alle voorbijgangers 
uitgebreid uitlegt wat hij gelezen 
heeft. Daardoor wordt de groep 
telkens opgehouden of blijft 
Maarten soms onopgemerkt achter. 
Hoe ga je daarmee om?

Tips om aan te vullen: Maarten gaat 
vrij hard op in zijn eigen wereldje. 
Dat is oké, zolang hij daar geen 
andere mensen mee stoort. Laat 
hem vooral verder gaan in zijn 
interesse voor de ruimte, maar hou 
hem beter in de gaten door hem 
bijvoorbeeld met iemand samen te 
zetten die hij kent en die hem wat in 
de gaten kan houden.

5
Een spel dat vandaag op de planning 
staat, is ‘ontrouwe echtgenoot’. 
Terwijl je het spel uitlegt aan je 
groep wordt Levi heel zenuwachtig 
als hij hoort dat er veel fysiek contact 
bij komt kijken. Als de uitleg voorbij 
is, komt Levi naar jou en zegt hij dat 
hij buikpijn heeft. Het lijkt een smoes 
te zijn want jij weet als leiding heel 
goed wat de echte reden is: Levi 
heeft namelijk ASS. Hoe reageer je 
op die situatie?

Tips om aan te vullen: Je accepteert 
zijn houding en vraagt wat de echte 
reden is dat hij opeens buikpijn 
heeft. Je benadrukt dat het oké is dat 
hij zich ongemakkelijk voelt als hij 
liever niet meedoet met het spel.

8
De kinderen zijn vrij aan het spelen 
op een plein. Jij wilt de kinderen 
weer bij elkaar krijgen door op een 
fluitje te blazen. Het geluid klinkt 
heel luid over het plein. Sarah heeft 
ASS en is gevoelig voor geluid. Het 
geluid van het fluitje prikkelt haar 
op een negatieve manier. Ze raakt 
in paniek. Hoe zou jij haar kunnen 
kalmeren?

Tips om aan te vullen: Neem Sarah 
even apart naar een ruimte met 
minder geluid zodat ze wat rust 
vindt, en leg uit waarom er op het 
fluitje geblazen werd.

6
Er zijn twee kinderen in jouw groep 
met ASS, Salima en Jonas. Zij gaan 
enkel met elkaar om en praten 
niet tegen de andere kinderen. 
Dat komt doordat zij minder 
communicatieproblemen hebben 
met elkaar dan met anderen. 
Jij wil toch duidelijk maken dat 
samenspelen belangrijk is. Hoe pak 
je dat aan?

Tips om aan te vullen: Je gaat een 
gesprekje aan met Salima en Jonas. 
Je legt hen uit dat je het goed vindt 
dat ze zo goed met elkaar kunnen 
opschieten, maar dat het ook leuk 
zou zijn als ze meer met de groep 
meespelen en communiceren. Chiro 
draait uiteindelijk toch om samen 
spelen.
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Timing

Max. 10 min om hierover na te denken

Pas wel op

Er zijn geen juiste of foute antwoorden. Die 
checklist zal heel algemeen zijn en ook niet 

afgestemd op elk kind met ASS, maar als er rekening 
wordt gehouden met de voornaamste kenmerken, 
betekent dat al heel veel.

Laat de spelers nadenken over de 
laatste activiteit die ze in de Chiro 
gespeeld hebben.

• In hoeverre was die autismeproof?
• Wat zouden ze aanpassen?
• Wat zouden ze behouden en wat zouden 

ze niet meer doen?

Laat hen dat per twee of drie bespreken. 
Neem daarna een blad papier en maak 
samen met de hele groep jullie persoonlijke 
ASS-checklist. Lijst kort op waar je bij het 
maken van je activiteiten rekening mee 
moet houden. Zo kan je daar tijdens andere 
activiteiten naar teruggrijpen.

Materiaal

• Een grote poster of blad papier als checklist

Checklist

Feedback
Vraag kort feedback over hoe de workshop geweest is en wat er beter kan.
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BIJLAGEN
Memorykaartjes

 Algemene kenmerken 

ONTWIKKELINGSSTOORNIS

SPECTRUM

ASS

NIET ZICHTBAAR

PRIKKELS VERWERKEN CONTEXT
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 Algemene kenmerken 

ONTWIKKELINGSSTOORNIS

SPECTRUM

ASS

NIET ZICHTBAAR

PRIKKELS VERWERKEN CONTEXT
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OOGCONTACT AANRAKING

 Kenmerken in verband met sociale interactie

NON-VERBALE COMMUNICATIEGEBAREN

GEZICHTSUITDRUKKINGEN INTERESSE SOCIAAL CONTACT
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WEDERKERIGHEID RECHTUIT EN EERLIJK

 Kenmerken in verband met sociale interactie

GEVEN EN NEMEN ZELFSTANDIG
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OOGCONTACT AANRAKING

 Kenmerken in verband met sociale interactie

NON-VERBALE COMMUNICATIEGEBAREN

GEZICHTSUITDRUKKINGEN INTERESSE SOCIAAL CONTACT
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WEDERKERIGHEID RECHTUIT EN EERLIJK

 Kenmerken in verband met sociale interactie

GEVEN EN NEMEN ZELFSTANDIG



16

KWALITEIT GESPREK

KENNIS

BEURTROLNEMING

HUMOR

ANDER TAALBEGRIP TAAL LETTERLIJK NEMEN

 Kenmerken in verband met communicatie

INTERESSE GESPREKSPARTNERAANWIJZEN
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KWALITEIT GESPREK

KENNIS

BEURTROLNEMING

HUMOR

ANDER TAALBEGRIP TAAL LETTERLIJK NEMEN

 Kenmerken in verband met communicatie

INTERESSE GESPREKSPARTNERAANWIJZEN
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GEBREKKIGE VERBEELDING

DETAIL

FANTASIE

VERDIEPING ONDERWERPEN

ANDERE KIJK VERVELING

 Kenmerken in verband met verbeelding

IN HET HIER EN NU ONDERSCHEID FICTIE 
EN REALITEIT
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GEBREKKIGE VERBEELDING

DETAIL

FANTASIE

VERDIEPING ONDERWERPEN

ANDERE KIJK VERVELING

 Kenmerken in verband met verbeelding

IN HET HIER EN NU ONDERSCHEID FICTIE 
EN REALITEIT
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Afbeeldingen

Dikke Bertha

Fluitje
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Planning

Verkleden
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Toneeltje

Vrije momenten
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