Als leren je lief is

Begeleiding van kinderen
met een vorm van autisme
gebaseerd op “Ik ben speciaal”
Kinderen bij wie de diagnose ASS (een stoornis in het autistisch spectrum) wordt gesteld, vinden het
vaak lastig om deze informatie goed te verwerken. Wat betekent autisme voor hen, hoe kunnen ze met
hun autisme omgaan en hoe leggen ze aan andere kinderen uit wat autisme is? Natuurlijk doen ouders
moeite om dit soort vragen te beantwoorden, maar zij merken vaak dat dit moeilijk is. Zij kunnen slecht
vat krijgen op wat er zich binnenin hun kind afspeelt. De CED-Groep heeft een speciaal programma voor
deze kinderen. Dit programma helpt hen om de stoornis een plek te geven in hun dagelijkse leven.

Voor wie?
Het programma is bedoeld voor kinderen die al enigszins beseffen dat ze anders zijn dan andere kinderen
en graag meer over zichzelf willen leren.
Om aan het programma mee te doen, moet het kind aan de volgende voorwaarden voldoen:
• bij het kind is de diagnose ASS gesteld
• het kind is tussen 9 en 12 jaar (groep 6 t/m 8)
• het kind zit op een gewone basisschool
• het kind is gemotiveerd om meer te weten te komen over autisme; voor kinderen die het nog (heel)
moeilijk hebben met de diagnose autisme, is dit programma minder geschikt
• de ouders zijn in staat en gemotiveerd om het kind te ondersteunen bij het programma
• het kind moet de Nederlandse taal voldoende beheersen
• als het kind medicatie gebruikt, moet deze goed zijn ingesteld.

Inhoud programma
Het programma dat de CED-Groep aanbiedt, is gebaseerd op het programma ‘Ik ben speciaal’, dat is
ontworpen door Peter Vermeulen (pedagoog en autismedeskundige). Het programma sluit goed aan bij de
manier waarop kinderen met autisme informatie verwerken. Het zorgt ervoor dat kinderen zichzelf en hun
autisme beter gaan kennen. Zij krijgen meer zelfkennis en bouwen een positiever zelfbeeld op.
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In het programma “Ik ben speciaal” komen verschillende onderwerpen aan bod, bijvoorbeeld het lichaam,
het karakter, sterke en minder sterke kanten en wat het inhoudt om autisme te hebben.
Het programma zorgt ervoor dat het kind:
• ontdekt wat autisme voor hem of haar betekent
• zelf oplossingen bedenkt om beter met autisme om te gaan
• zelf manieren vindt om aan anderen uit te leggen wat autisme inhoudt
In het programma ligt de nadruk op doen. Het is dus geen praatprogramma, maar het kind gaat praktisch
en concreet aan de slag - sámen met de behandelaar.

z.o.z.

“Nu snap ik waarom andere kinderen mij soms niet goed begrijpen en
kan ik ze uitleggen hoe dat komt.”
Paul, leerling met PDD-NOS uit groep 7

Uitvoering programma
Het programma richt zich niet alleen op het kind; de ouders en de school zijn er ook nauw bij betrokken.
Daarom begint het altijd met twee intakegesprekken, met de ouders en de school. Hierin geeft de
behandelaar uitleg over het programma en wordt de voorgeschiedenis van het kind besproken.
Na de twee intakegesprekken start het kind met het programma. Dat bestaat uit negen bijeenkomsten van
een uur. Dit aantal hangt samen met de tijd die nodig is om een goede werkrelatie op te bouwen en met de
omvang van het programma. De behandelaar zorgt er stap voor stap voor dat het kind zijn of haar stoornis
kan bevatten en begrijpen.
Als het nodig is, zoekt de behandelaar tussentijds contact met de ouders of met de school.
Het programma wordt altijd afgesloten met een eindgesprek met de ouders, de school en de behandelaar.
Hierin krijgen school en ouders op maat gesneden adviezen ten aanzien van de begeleiding van het kind.
Dat gesprek vindt plaats op de school van het kind.

“De spreekbeurt die hij na afloop van het programma voor de klas heeft
gehouden, was erg verhelderend voor de andere kinderen.”
Yvonne, leerkracht groep 8

Werkmap
Bij het programma hoort een speciale werkmap, waarin het kind werkt. Bij elke bijeenkomst stopt de
behandelaar er een aantal nieuwe werkbladen in en begeleidt het kind bij het maken van deze bladen.
Met sommige werkbladen moet het kind thuis aan de slag. Voor het succes van het programma is het
belangrijk dat de ouders het kind zoveel mogelijk thuis ondersteunen.

Kosten
Op aanvraag.

Informatie en aanmelding
Wilt u meer weten over dit speciale programma voor kinderen met ASS? Neem contact op met
Hanke Geurts, h.geurts@cedgroep.nl
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