
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omgaan met autisme 

Hoe begrijp ik mijn jonge  
kind met autisme?  



 

 

 

 

 

   

Mijn kind is autistisch 

Wanneer je net hebt gehoord dat je 

kind autisme heeft, komt er veel op je 

af. Wat is autisme precies? Wat zie je 

bij je kind en hoe kan je je kind helpen? 

Wat betekent dit voor jou als ouder en 

voor jullie gezin?  

Voor wie? 

Ouders die nog niet zo lang geleden 

hebben gehoord dat hun kind (in de 

basisschoolleeftijd) autisme heeft.  

 

Kinderen met autisme verwerken informatie op een 

andere manier. Ze kunnen problemen hebben met 

teveel prikkels of ze zijn daar juist ongevoelig voor.  

Programma 

In elke bijeenkomst staat een thema 

centraal: 

 Algemene informatie over ASS 

 Herkenning 

 Opvoeding  

 Samen verder 

Er is aandacht voor wat je kind nodig 

heeft vanuit zijn of haar problematiek, 

maar er is ook aandacht voor jou als 

ouder. Hoe pak je situaties aan en hoe 

ga je bijvoorbeeld om met onbegrip uit 

je omgeving?  

Waar en wanneer? 

De cursus bestaat uit 4 ochtenden en 

er zijn geen kosten aan verbonden.  

Wat ga je leren? 

Ieder kind met autisme is anders. In 

deze cursus krijg je handvatten om het 

autisme van jouw kind beter te 

begrijpen. Uitleg wisselen we af met 

praktische oefeningen, beeldmateriaal 

en pedagogische adviezen. De theorie 

vertalen we altijd naar je eigen situatie 

thuis.  Door de uitwisseling met andere 

ouders doe je ideeën op om je kind nog 

beter te kunnen helpen.  

Meer informatie & aanmelden 

Heb je vragen? Dan kun je contact 

opnemen met CJG-coach Alida 

a.vanveelen@cjgkennemerland.nl of  

met CJG-coach Lianne Ferwerda via 

l.ferwerda@cjgkennemerland.nl       

Je kunt je aanmelden via: 

www.samenopgroeien.nu. 

Ook het taalgebruik en taalbegrip kan anders zijn en de 

manier waarop zij contact maken met anderen. Dat kan 

voor jou als ouder soms ingewikkeld zijn. 

Hoe begrijp ik mijn kind met autisme? 

Deze cursus heeft mij zoveel 

inzicht gegeven! 
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