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Met dit boek over de begeleiding en aanpak van kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) 
doet uitgeverij Pica haar logo alle eer aan: het geeft ouders en leerkrachten heel veel wind in de zeilen!
verzamelden immers gedurende twintig jaar de tips en de adviezen van ouders die een kind opvoedden met
en brachten deze samen in dit boek. Op deze manier 
dergelijk iemand te maken heeft. Niet enkel ouders, maar ook ieder ander, professioneel of niet, die met een kind 
of jongere met een ASS op weg gaat, zal zich ongetwijfeld veel rijker voelen na het lez

De tips en adviezen uit dit boek zijn samengebracht in verschillende thema's:

 thuis
 hygiëne
 buitenshuis
 medische aangelegenheden
 school en samenleving
 hulpmiddelen om de omgeving van het kind aan te passen

In totaal worden binnen deze thema's 54 situaties en 10 hulpmiddelen besproken. Elke situatie wordt op dezelfde 
manier aangepakt:

 de situatie wordt eerst verduidelijkt aan de hand van een concreet voorbeeld
 onder de titel Wat is hier gebeurd?
 onder de titel Mogelijke oplossingen

kunnen hebben op het (functioneren van) het kind of de jongere met ASS

De situaties die aan bod komen gaan van 
het functioneren tijdens de pauzes op school

De 10 verschillende hulpmiddelen worden in een eenvoudige taal toegelicht. Het zijn:

 directe instructie
 eerst-dan-uitspraken
 gedragsplannen
 hoofd- en deelroutines
 keuzeborden
 rollenspel
 scripts
 systemen van symbolen
 taakanalyse
 wachtdozen

Nogmaals, dit boek is een echte aanrader voor iedereen die in contact komt met jongeren met ASS. Zeker voor 
Vlaanderen, waar men de laatste jaren heel wat aandacht hee
kinderen en jongeren en de begeleiding ervan, komt dit boek op het juiste moment.
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Met dit boek over de begeleiding en aanpak van kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) 
haar logo alle eer aan: het geeft ouders en leerkrachten heel veel wind in de zeilen!

verzamelden immers gedurende twintig jaar de tips en de adviezen van ouders die een kind opvoedden met
dit boek. Op deze manier werd het een echte wegwijzer voor iedereen die met een 

dergelijk iemand te maken heeft. Niet enkel ouders, maar ook ieder ander, professioneel of niet, die met een kind 
ASS op weg gaat, zal zich ongetwijfeld veel rijker voelen na het lezen van dit boek

De tips en adviezen uit dit boek zijn samengebracht in verschillende thema's:

hulpmiddelen om de omgeving van het kind aan te passen

thema's 54 situaties en 10 hulpmiddelen besproken. Elke situatie wordt op dezelfde 

de situatie wordt eerst verduidelijkt aan de hand van een concreet voorbeeld
Wat is hier gebeurd? wordt geschetst op welke manier deze situatie in het ASS
Mogelijke oplossingen worden de tips en adviezen gegeven die een mogelijk gunstig effect 

kunnen hebben op het (functioneren van) het kind of de jongere met ASS

De situaties die aan bod komen gaan van angst voor het weer over het deelnemen aan 
pauzes op school.

De 10 verschillende hulpmiddelen worden in een eenvoudige taal toegelicht. Het zijn:

Nogmaals, dit boek is een echte aanrader voor iedereen die in contact komt met jongeren met ASS. Zeker voor 
Vlaanderen, waar men de laatste jaren heel wat aandacht heeft voor het vroegtijdig onderkennen van ASS bij 
kinderen en jongeren en de begeleiding ervan, komt dit boek op het juiste moment.
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Met dit boek over de begeleiding en aanpak van kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) 
haar logo alle eer aan: het geeft ouders en leerkrachten heel veel wind in de zeilen! De auteurs 

verzamelden immers gedurende twintig jaar de tips en de adviezen van ouders die een kind opvoedden met ASS 
werd het een echte wegwijzer voor iedereen die met een 

dergelijk iemand te maken heeft. Niet enkel ouders, maar ook ieder ander, professioneel of niet, die met een kind 
en van dit boek.

thema's 54 situaties en 10 hulpmiddelen besproken. Elke situatie wordt op dezelfde 

atie in het ASS-plaatje past
worden de tips en adviezen gegeven die een mogelijk gunstig effect 

over het deelnemen aan verjaardagsfeestjes naar 

Nogmaals, dit boek is een echte aanrader voor iedereen die in contact komt met jongeren met ASS. Zeker voor 
ft voor het vroegtijdig onderkennen van ASS bij 


