
Welkom! 
Jij hebt de weg naar de toolbox "studeren met autisme" gevonden. Een toolbox die jou
kan helpen bij je studie en stage. Je vindt hier informatie, opdrachten, werkvormen en
(digitale) tools die je kunt gebruiken om jezelf als professional beter te leren kennen. Wat
werkt voor jou goed? En hoe kun je de dingen die je lastig vindt het beste aanpakken. Zo
wordt studeren makkelijker, leuker en een stuk minder stressvol.
Door allereerst samen met je coach aan de slag te gaan met het formuleren van je eigen
leerdoelen, kies je samen de onderdelen uit de toolbox die hierbij aansluiten. 
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Welkom!
Welkom bij de korte introductie van deze toolbox. We gaan je hierin zo snel en goed mogelijk op weg

helpen om de toolbox te gebruiken. Hiervoor is het belangrijk dat je onderstaande teksten allemaal

doorleest en de tussentijdse vragen beantwoordt. 

De methode die we hier gebruiken helpt je om van jouw situatie en vraag/doel naar een antwoord of

oplossing te komen. Zo kun je steeds stappen blijven zetten waarbij de tools en begeleider je helpen

om deze stappen op een veilige en misschien zelfs leuke manier te zetten!

Ik hoor je denken, ''HOE DAN''? Ga daarvoor snel verder naar het volgende onderdeel. Veel succes en

plezier namens de ontwerpers van het designteam:

Ellen Laurenssen

Tom Molier

Irma van der Neut

Inge Broekmans

Corinne Krul

Jan Menting

Bart Verhallen
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Het gebruik van de toolbox
Het doel van deze toolbox is om inzicht te krijgen waar je goed in bent en te weten welke

hulpbronnen je gebruiken kunt om lastige taken op te pakken.

Met deze toolbox doorloop je een aantal stappen die nodig zijn om inzicht te krijgen in jouw kwaliteiten en

uitdagingen. Dit doe je zoals je in het plaatje hieronder ziet, helemaal vanuit 'jouw wereld'. Daardoor

ontdek je op welke manier je iets oplost en of de gekozen aanpak ook het beste bij jou past. Zo leer je

op jouw eigen manier om met lastige taken in je leven om te gaan en hoe je jouw kwaliteiten het best

kunt inzetten. 

 

Je gebruikt deze toolbox ook als er in je leven veranderingen zijn. 

Het kan gebeuren dat je door veranderingen dingen opnieuw in moet richten. Denk bijvoorbeeld aan

nieuwe roosters, de stap naar stage of een nieuwe klas. Met de toolbox ontwerp je nieuwe oplossingen

om daar mee om te gaan, zodat de verandering makkelijker, minder stressvol of leuker wordt. 

 

Doe je dit voor het eerst?  

Vraag dan je begeleider om samen de stappen door te nemen.



In het volgende onderdeel leggen we de stappen uit van dit proces.

Mijn situatie 

Hier omschrijf je kort waar je op dit moment in je leven mee bezig bent. Bijvoorbeeld: je

bent gestart met je studie, in je vrije tijd doe je aan gamen en afspreken met vrienden en je

woont bij je familie. Je gaat dan ook in op wat je leuk vindt om te doen, of met wie je graag

samen bent. Daarnaast omschrijf je wat je lastig vindt en graag verder zou willen

ontwikkelen of leren.
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Mijn focus 

Je bent iets tegen gekomen wat je heel leuk vindt of waar je goed in bent en deze kwaliteit

wil je verder onderzoeken om daar meer gebruik van de maken. Dit kan bijvoorbeeld

anderen helpen zijn, luisteren naar anderen of online gametoernooien hosten.  

Het kan ook zijn dat je steeds vast loopt op een zelfde onderdeel zoals bijvoorbeeld

plannen of presenteren. In beide gevallen omschrijf je de situatie: Waar gebeurt het? Met

wie? Wat voel je dan? Wat wil je bereiken? Wat gebeurt er dan?
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Mijn ideeën 

Je gaat ideeën verzamelen of bedenken die kunnen helpen om de kwaliteit/valkuil verder

te ontwikkelen. Je kunt dit op verschillende manieren aanpakken: 

- Verken deze toolbox en verzamel ideeën en tips die kunnen helpen. 

- Ga op onderzoek uit, vraag mensen om je heen, lees online tips, zoek filmpjes of; 

- Bedenk eens wat voor jou kan werken (jij kent jezelf het best!). 

Deze ideeën verzamel je, je schrijft ze op of je maakt een mindmap en zet erbij wat de voor

en nadelen zijn van de ideeën. Het ene plan zal waarschijnlijk beter bij je passen dan het

ander.
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Mijn ding 

Je hebt een lijst met opties om jouw kwaliteit of valkuil verder te onderzoeken en

ontwikkelen. Met die ideeën kun je aan de slag. Kies nu 1 optie uit die je gaat toepassen.

Daarmee ga je experimenteren, om te kijken of het werkt voor jou. 

Zorg dat je het plan goed uitwerkt: 

- Wat ga je doen? Hoe? Wie of wat heb je erbij nodig? En op welke momenten?
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Mijn test 

Dan ga je testen. Je gaat je plan in werking zetten en kijken wat het je oplevert. Stel dat je

plan was om je kwaliteit 'anderen helpen' meer op school in te zetten. Dan kan het zijn dat

je er achter bent gekomen dat je meer vrienden maakt, en dat anderen jou ook willen

helpen als jij hulp nodig hebt. Dit zijn resultaten die je opschrijft voor jezelf. Check dus

tussendoor: 

- Wat is er anders als ik het plan volg? 

- Wat doet dat met mij?
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Mijn inzicht 

Dan kom je uiteindelijk tot jouw inzicht. Het heeft je iets opgeleverd, maar nu is de vraag:

is dat wat ik wil? Wanneer dit zo is, dan is het doel behaald en kun je vooraan bij stap 1

beginnen met een nieuw vraagstuk.  

Niet behaald wat je wilde? Dat is geen probleem, je hebt namelijk nog meer opties om uit

te proberen. Je kunt dan je resultaten meenemen naar stap 3 om te kijken wat je nu wilt

proberen. Of bij stap 1 als je erachter bent dat je eigenlijk een andere vraag had.  

 

Jouw pad 

Belangrijk is dat het jouw proces blijft, jouw onderzoek en jouw groei. Daarbij kun je

mensen en ideeën om je heen gebruiken die jou helpen om de stappen te doorlopen.

Succes!
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SUBMIT

 

Veranderingen zijn voor mij:

Bouwen aan de toekomst.. 
Met deze toolbox, de begeleiding en jouw inzet &
creativiteit maken we het een succes!

Vaak ingewikkeld en vermoeiend.

Prima, zolang ik de tijd krijg om het te verwerken.

Vreselijk!

Een kans om te groeien.



Talenten
Iedereen heeft talenten, dingen waar hij in uitblinkt. Ook mensen met ASS, juist mensen met ASS. Het is

goed om te weten wat jouw eigen talenten zijn, te zien welke positieve eigenschappen je hebt. Daarom

starten we dit traject altijd met het in kaart brengen van jouw talenten. Kijk maar eens naar het

overzicht hieronder en omcirkel eens welke talenten jij hebt. Uiteraard zijn er nog veel meer, vul ze aan

met de talenten die je zelf ontdekt of herkent bij jezelf. 

Vind je het lastig om zomaar jouw talenten te benoemen? Dan is het misschien handig om gebruik te

maken van de vragenlijst naar eigenschappen en kwaliteiten van Annelies Spek. Samen met jouw

begeleider kun je na het invullen van de lijst, de scores berekenen en bekijken op welke vlakken jij het

meeste talent hebt. 

Vragenlijst naar eigenschappen en kwaliteiten

Handleiding en scoringsmal

https://www.anneliesspek.nl/wp-content/uploads/2020/02/Vragenlijst-naar-eigenschappen-en-kwaliteiten_4.pdf
https://www.anneliesspek.nl/kwaliteiten-vragenlijst/


Daarnaast kun je samen met je begeleider het kwaliteitenspel spelen. Vaak is dit wel op school

aanwezig. Met dit spel komen jouw kwaliteiten ook goed naar voren. 

Competentieprofiel

Het is prettig om de uitgewerkte onderdelen van deze toolbox te bewaren. Ook wil je vast eens inzien

hoe je bent gegroeid en waar je nog verder in wilt groeien. Daarom verzamel je de resultaten en

inzichten in een competentieprofiel. Hier bouw je eigenlijk een handleiding voor jezelf en anderen. Daar

kun je altijd in kijken om terug te zien wat voor jou in eerdere situaties goed heeft gewerkt. Bespreek

samen met je begeleider de vorm waarin jij dit profiel het best kunt opstellen.

INVOEGEN LINK FORMAT COMPETENTIEPROFIEL - FORMS

C O NT I NU E

 Sla alles wat je hebt gemaakt goed op in je competentieprofiel. Het is heel
waardevol en handig om terug te zien wat voor jou werkt!



Dromen en doelen
''Wat wil je later worden? Wat is je droombaan?'' Mooie en ook lastige vragen die mogelijk al vaker

voorbij zijn gekomen. Maar hoe kom je erachter wat dit voor jou is en betekent? En hoe ga je naar deze

dromen en doelen toe werken? Daar gaan we in dit onderdeel verder op in.  

Om je op weg te helpen staat het onderwerp dromen en doelen opgedeeld in drie onderdelen:

Kennis en inzicht - helpt je bij het begrijpen van deze thema's.

Toepassing - oefeningen en opdrachten om vanuit jouw dromen realistische doelen te stellen en

jezelf te blijven motiveren. 

Tools ter ondersteuning - (digitale) hulpmiddelen die je kunnen helpen om je doelen na streven. 

Kennis en inzicht
Dromen  

''Je moet je dromen najagen'', dat is wat mensen vaak zeggen. Maar wat droom je dan eigenlijk, en hoe

jaag je een droom na? Vaak is er een verschil tussen wat op de lange termijn goed voor je is en wat op

de korte termijn comfortabel of zelfs verdovend is. Denk bijvoorbeeld aan de volgende tegenstellingen,

herkenbaar..?

Ik wil een boek geschreven hebben maar ik wil nu op de bank liggen

ik wil een me fit en gezond voelen maar ik wil nu een zak chips eten
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Ik wil mijn diploma halen maar ik wil nu gamen

Naar dromen toe werken is dus niet altijd de makkelijkste of veiligste keuze. Maar je maakt het

makkelijker door te weten waar je naartoe werkt. 

Doelen 

Wanneer je in beeld hebt wat jouw droom is/dromen zijn, kun je de stapjes kleiner maken naar

haalbare doelen. Deze doelen zijn tussenstappen die uiteindelijk naar je droom leiden. Niet alle dromen

komen uit, maar door een duidelijke route uit te stippelen komt die droom veel dichterbij! 

 

 

Begin met het eind voor ogen.

Stephen R. Covey



Voorbeeld: van droom naar doel

Stel je droom is: 'Ik wil ooit een roadtrip door Europa maken'. 

Wat zouden dan doelen kunnen zijn?



Start met de vraag: Wat heb ik nodig?

1. Rijbewijs, om rond te kunnen rijden.

2. Geld, om de reis en het rijbewijs te betalen.

3. Grotere talenkennis, om mijzelf te kunnen uiten in het buitenland.

Step 1



Stel je doelen

Dan kunnen de doelen die daaraan gekoppeld zijn: 

1. Binnen 2 jaar mijn rijbewijs halen. 

2. Binnen 3 jaar mijn opleiding halen. 

3. In mijn vrijetijd minstens 1uur per week besteden aan een andere taal leren.

Step 2



Stap voor stap

Zie je hoe de droom ineens veel dichterbij komt? Je kunt die doelen nog verder uitwerken

als je wilt, bijvoorbeeld door nog kleinere doelen te maken om je rijbewijs te halen.

Wanneer wil ik starten met theorie? Wanneer ga ik sparen voor de lessen? Etc.

Step 3



Toepassing
Schrijf 5 dingen op die je gedaan wilt hebben als je 90 bent. Bijvoorbeeld als ik 90 ben heb ik:

1. Een eigen inkomen verdiend 

2. Een gezin gesticht 

Probeer het nu zelf!

Volg nu de stappen van droom naar doel voor jouw eigen droom. 

- Wat levert het je op? 

- Wat neem je hieruit mee (wat heb je geleerd)? 

- Noteer de uitkomsten in de competentieprofiel.



3. In het buitenland gewoond 

4. Meegedaan aan een online gametoernooi 

5. Een huisdier verzorgd

Als je deze dromen hebt ingevuld, kies je er 1 uit om verder uit te werken hieronder. Kies er een waar je

het meest blij van wordt. 

Naast het persoonlijke doel, stel je jezelf ook een doel als professional: 

Hoe zie je jezelf als professional straks? Maak daar een doel van.

Bespreek je persoonlijke droom en je professionele droom met je begeleider.

Van droom naar doel

Tools ter ondersteuning

Pak een vel en schrijf in het midden je persoonlijke droom op. 1

Schrijf daaromheen woorden/onderdelen op die nodig zijn om daar naartoe te werken

(tijd, geld, nieuwe vaardigheden, kennis, hulp van, etc.)
2

Schrijft nu onderaan het blad een top 5 van dingen die je nodig hebt en waar je naartoe

wilt werken.
3

Zet bij elk onderdeel hoe je dit wilt bereiken, wat ga je doen om hier te komen?4

Overleg met je begeleider hoe je hieraan kunt werken en of de doelen haalbaar zijn voor

jou. Gebruik de reflectietoolbox bij tools ter ondersteuning om na te gaan hoe het proces

verloopt.

5

Doe nu hetzelfde voor je professionele doel.6



Reflectietoolbox – Betekenisvol reflecteren 

YOUTUBE

Golden Circle by Simon Sinek (Nederlandse
ondertiteling) (Verkorte versie)
Simon Sinek heeft een eenvoudig maar krachtig model om te komen tot inspirerend

leiderschap dat begint met een 'gouden cirkel' en de vraag "Waarom?". Zijn vo...

VIEW ON YOUTUBE 

Golden Circle by Simon Sinek (Nederlandse ondertiteling) …

https://www.reflectietoolbox.nl/
https://www.youtube.com/
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FXNqKZybIdv4%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXNqKZybIdv4&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FXNqKZybIdv4%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FXNqKZybIdv4%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXNqKZybIdv4&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FXNqKZybIdv4%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://www.youtube.com/watch?v=XNqKZybIdv4




Volg je dromen.

Maak het plaatje compleet!

Gebruik afbeeldingen om dromen wat concreter te maken, je kunt bijvoorbeeld een mindmap maken

met plaatjes erbij. Of op je muur een lijst hangen met afbeeldingen van inspirerende mensen die jou

helpen herinneren aan je droom. 

C O NT I NU E



Prikkels en prikkelverwerking, termen die je misschien wel eens gehoord hebt. Maar wat is het eigenlijk,

hoe werkt het bij jou en hoe ga je ermee om? Daar gaan we in dit onderdeel verder op in.  

Om je op weg te helpen staat het onderwerp prikkelverwerking opgedeeld in drie onderdelen:

Kennis/inzicht - helpt je bij het begrijpen van prikkels en prikkelverwerking. 

Toepassing - oefeningen en opdrachten om te leren omgaan met prikkels. 

Tools ter ondersteuning - (digitale) hulpmiddelen die je kunnen helpen tegen over -of onder

prikkeling.

“Vaak heb ik het gevoel dat anderen niet snappen hoe hard prikkels bij mij binnen komen. Ik

wil graag begrepen worden.”

- Een student van KW1C
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YOUTUBE

https://www.youtube.com/


Filter
In het filmpje zag je een jongen die door een winkelcentrum liep en daar teveel prikkels binnen kreeg.

Zoals je ziet raakt hij overspoeld en wordt het hem teveel. 

Zo zit dat met prikkels 

Om het verschil in prikkelverwerking en informatieverwerking beter uit leggen gebruiken we een

metafoor. Een voorbeeld waarin we kunnen laten zien hoe het meestal werkt, let op: het blijft

persoonlijk en voor iedereen anders. Het kan natuurlijk heel goed dat je het anders ervaart.

 Prikkelverwerking Informatieverwerking

Can you make it to the end?
Understand autism, the person and what to do. Visit http://bit.ly/2UuogeG

VIEW ON YOUTUBE 

Can you make it to the end?

https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FaPknwW8mPAM%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DaPknwW8mPAM&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FaPknwW8mPAM%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FaPknwW8mPAM%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DaPknwW8mPAM&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FaPknwW8mPAM%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://www.youtube.com/watch?v=aPknwW8mPAM


 Prikkelverwerking Informatieverwerking

Autisme

- Prikkels komen
ongefilterd binnen. 
- De kans is groter
dat de prikkels je
afleiden en dat je
meer tijd nodig hebt
om ze te verwerken.

- Je hebt tijd nodig om informatie
over het onderwerp wat nu
behandeld wordt te verwerken. 
- Nadat een onderwerp klaar is,
kun je een nieuw onderwerp
behandelen. 
- Meerdere onderwerpen door
elkaar behandelen kan voor
vastlopen zorgen.

Geen autisme

- Prikkels worden
gefilterd. 
- Je kunt je sneller
afsluiten voor
prikkels die
binnenkomen.

- Je plaats informatie in het
thema waar het aan gekoppeld
wordt. 
- Je schakelt wanneer nieuwe
onderwerpen snel achter elkaar
en door elkaar behandeld
worden. De informatie wordt aan
elkaar gekoppeld. 

Een prikkelarme omgeving betekent niet automatisch een lege kamer zonder beeld of geluid. Sommige

kinderen met autisme tanken bij door televisie te kijken of te computeren. Ook wel ‘schakeltijd’ of

‘puzzeltijd’. Mensen met autisme hebben een concreet plaatje nodig: een afgestemd dagprogramma,

met duidelijke activiteiten.

De ene persoon met autisme is de andere niet: de reactie op prikkels verschilt van persoon tot

persoon. Er is dan ook geen universele manier om dit ‘op te lossen’. Het is een puzzel die je maakt.

Eigenlijk is het puur menselijk gedrag onder een vergrootglas: informatie die de een automatisch

verwerkt en situaties waarvan de een automatisch ‘herstelt’, nemen meer tijd in de hersenen van

iemand met autisme. De bedrading is anders. En blijft anders. Ook al vinden veel mensen met autisme

gedurende hun leven een manier om met die prikkels om te gaan.

Toepassing



Oefenen met prikkelverwerking

In de volgende stappen ga je onderzoeken welke prikkels bij jou het meest binnen komen

en welke effecten ze hebben. Hiermee kun je erachter komen welke prikkels je (soms) kan

afschermen om deze prikkels ook op jouw tempo te verwerken.



Step 1 Title

Kies uit onderstaande lijst 1 actie die je komende week gaat uit proberen. Schrijf voor

jezelf op hoe je dit gaat toepassen, wat je hoopt dat het je oplevert en op welk moment

van de dag je de resultaten gaat opschrijven/uitwerken. 

Gebruik hulpmiddelen; oordopjes, noise cancelling, muziek, schermen.

Zoek een rustige en prikkelarme omgeving op.

Kies 1 taak uit en focus je hierop.

Draag kleding die fijn zit.

Schrijf op wat je allemaal in je hoofd hebt. Zorg voor overzicht en rond taak voor taak

af. 

Sluit je af voor (negatieve) energie van anderen. 

Lees een boek.

Step 1



Luister naar muziek.

Geef met een signaal aan dat anderen jou even niet mogen storen en focus je op je

werk.



Tools
Stess autism mate is een app die je inzicht geeft, en leert omgaan met stress. 

Resultaten verwerken

Omschrijft hieronder de resultaten van je experiment. Wat heeft het je gebracht? Wat ga

je voortaan anders doen? Welke andere opties wil je nog meer proberen? Werk de

resultaten uit in je competentieprofiel.

 

 

https://www.stressautismmate.nl/


Een prikkelarme werkplek bij de bibliotheek, wil je daar werken? Klik hier voor de link!

 

Noise cancelling koptelefoon

https://www.biblioplus.nl/kennisdelen_en_ontmoeten/leren_studeren_werken.html


Fidget toys



Concentratiescherm

 Als je gediagnosticeerd bent met ASS, kun je faciliteiten aanvragen bij de start
van je opleiding. Je hebt bijvoorbeeld recht op extra toets tijd.  
Vraag hier naar bij je begeleider. 
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Emoties
Blij, boos, verdrietig, vermoeid, bezorgd, enthousiast.. emoties, ze komen op allerlei manieren en

momenten voorbij. Maar wat zijn emoties, hoe werken emoties bij jou en hoe ga je er op school mee

om? Daar gaan we in dit onderdeel verder op in. 

Om je op weg te helpen staat het onderwerp prikkelverwerking opgedeeld in drie onderdelen:

Kennis/inzicht - helpt je bij het begrijpen van emoties en omgaan met emoties. 

Toepassing - oefeningen en opdrachten om te leren omgaan met de verschillende emoties. 

Tools ter ondersteuning - (digitale) hulpmiddelen die je kunnen helpen bij het omgaan met

emoties.

Kennis en inzicht
Sommige studenten vinden het lastig om hun eigen emoties en emoties van anderen te herkennen en

begrijpen. Als je jezelf vaak angstig voelt of veel zorgen maakt kan het handig zijn om te gaan oefenen

binnen het emotioneel inzicht, zodat je beter met emoties leert omgaan. 
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Toepassing
Als je gaat oefenen met het herkennen van emoties, neem je altijd 1 emotie per keer. Tijdens het

oefenen sta je (samen met je begeleider) stil bij de bijbehorende gezichtsexpressie, stemgeluid,

lichaamshouding en de context waarin zo'n emotie kan ontstaan. Je gaat zo deze emoties eerder bij

jezelf en bij anderen herkennen. Je kunt een emotiethermometer (zie tools) gebruiken om te zien hoe

intens een emotie kan zijn en de emoties zelf goed onder woorden te kunnen brengen. 



Merk je dat je jezelf angstig of boos voelt, is het goed om er voor te zorgen dat je je weer ontspannen

gaat voelen. Ga samen met je begeleider op zoek naar activiteiten of bezigheden die er bij jou voor

zorgen dat de angst of boosheid verdwijnt, dit is immers voor iedereen anders. Voorbeelden hiervan

kunnen het gebruik van een stressbal zijn, even opgaan in je eigen interesse, een boek lezen, spreken

met een vriend, jezelf terugtrekken in een rustige ruimte of een ontspannings- / ademhalingsoefening

doen. Vul samen met je begeleider de vragen bij "ontspanning" in (zie tools).

Tools
 

Vul de emotiethermometer in om in beeld te brengen wat invloed heeft op jouw emoties en
maak met je begeleider een plan voor wat je dan nodig hebt. 

Meditatie oefening en inspirerende links
Gratis meditatie om bewust naar jouw lichaam en te luisteren en emoties ruimte te geven. - klik hier. 

https://soundcloud.com/user-420001344/meer-energie-minder-twijfel


Bekijk ook eens de website hieronder voor meer informatie over emoties, met filmpjes en links

onderaan de website: 

Omgaan met emoties: hoe krijg jij weer rust in je hoofd?

https://bylizet.nl/omgaan-met-emoties-hoe-krijg-jij-weer-rust-in-je-hoofd/


Ontspanning

Hier vind je een aantal vragen die jou gaan helpen om in beeld te krijgen hoe jij kunt

zorgen voor ontspanning in situaties waarin je jezelf angstig of boos voelt. Vul (samen

met je begeleider) de vragen in en maak samen afspraken over wat er mogelijk is binnen

school. 



Welke dingen doe je graag als je je blij of vrolijk voelt?

 

 

 

 

Step 1



Wanneer voel je je ontspannen

 

 

 

 

Step 2



Afsprakenlijst
Vul hieronder de afspraken in die je hebt gemaakt met je begeleider.

Wat helpt jou om te ontspannen?

 

 

 

 



CONTINUE

...

...

...

...



Alledaagse communicatie
Een frons van iemand die aan het nadenken is, een glimlach van een vriend(in), een verhaal vertellen

over je schooldag. Overal wordt gecommuniceerd. Maar waarom gaat het bij de één zo makkelijk,

waarom is het soms zo lastig en hoe werkt dat voor jou? Daar gaan we in dit onderdeel verder op in. 

Om je op weg te helpen staat het onderwerp alledaagse communicatie opgedeeld in drie onderdelen:

Kennis en inzicht - helpt je bij het begrijpen van alledaagse communicatie. 

Toepassing - oefeningen en opdrachten om informeel te leren communiceren. 

Tools ter ondersteuning - (digitale) hulpmiddelen die je kunnen helpen met alledaagse

communicatie. 

Kennis en inzicht
 

Gesprekken voeren 

Probeer de regels hieronder en bedenk wat voor jou het beste werkt. Je kunt de regels bespreken of oefenen met

je begeleider. 
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Regels
voor

gesprekken

Wanneer kan ik een
gesprek starten?

Waar kan ik
gesprekken

voeren?

Hoe kan ik het beste
een gesprek voeren?

Goed

Tussen de lessen /
het werk door, in de
pauzes, tijdens de
lunch, tussen twee
activiteiten in, als
iemand alleen of
verveeld lijkt te zijn.

Op het
schoolplein, in
de aula, in de
gang tijdens
leswisselingen,
rondom
school, in de
kantine. 

Actief luisteren, vragen
stellen aan de ander,
uitzoeken wat de ander
wel of niet leuk vindt,
informatie uitwisselen,
beurten nemen om iets
te vertellen.

Minder
goed

Als er uitleg wordt
gegeven, als de
ander druk is of
haast heeft, als
anderen in gesprek
zijn / als iemand
anders aan het
vertellen is.

Tijdens de
lessen / het
werk, in een
drukke hal.

Het gesprek
overheersen, gedragen
als een interviewer, te
persoonlijke vragen
stellen, alleen praten
over wat jij leuk vindt.

Een praatje maken 

Een praatje maken is iets wat niet iedereen even gemakkelijk vindt. Stel, je bent op stage en iedereen

kletst tijdens de pauze gezellig over van alles en nog wat. Hoe doe je mee? Hoe maak je zomaar een

praatje met iemand? Het doel van een praatje maken is contact maken en gezellig kletsen, vaak is dit

geen diepgaand gesprek. Hieronder staan een aantal tips die je op weg kunnen helpen.

Kies iemand uit waarbij je jezelf op je gemak voelt, bijvoorbeeld iemand met dezelfde interesses.
Iemand die open staat om een praatje te maken of iemand die uit zichzelf een praatje met jou
begint. 

Zorg voor een open houding (draai jezelf naar je gesprekspartner toe) en maak oogcontact.

Om een gesprekje te starten kun je wat standaard zinnetjes als "starter" achter de hand hebben
("wat een weertje vandaag" of "heb je nog iets leuks gedaan dit weekend?")

Als de ander praat, luister je en kun je eventueel knikken, laat zien dat je luistert.

Geef antwoord op vragen die de ander stelt en probeer zelf open vragen te stellen.



Het opbouwen van een relatie 

Het opbouwen van een relatie gaat in fasen. Als je iemand voor het eerst ziet ben je nog vreemden van

elkaar. Denk hierbij aan nieuwe docenten, je klasgenoten en collega's op stage. Hoe vaker je elkaar ziet

en spreekt hoe warmer de relatie wordt. Bij iedere fase horen andere regels en activiteiten. We

beschrijven ze hieronder kort.

Fase Regels en activiteiten die passend zijn

Fase 1 De kennismaking

Je bekijkt van 2 kanten of er een klik is. 
Je kletst over van alles en nog wat. 
Je zoekt samen naar gezamenlijke
interesses. 
Je vertelt wat over jezelf. 
 
In deze fase blijf je beleefd, neutraal,
vermijd je conflicten en confrontaties.

Fase 2 De verdieping

In het gesprek luister je naar elkaar en
ben je nieuwsgierig naar elkaar. 
Je voert het gesprek met enthousiasme
en aandacht. 
Je deelt dromen, doelen en
verwachtingen met elkaar. 
Er ontstaat duidelijk over de bijdrage
van ieder in de relatie. 
 
Je vult elkaar aan, er kunnen
meningsverschillen ontstaan.

Fase 3 Behouden

Je blijft investeren in het contact en leert
elkaar steeds beter kennen. 
Je geeft tijd en aandacht aan elkaar. 
Je deelt bijzondere gebeurtenissen met
elkaar. 
Je accepteert onvolkomenheden van
elkaar. 
Je lost conflicten samen op. 
Je helpt elkaar en steunt elkaar.



 

Toepassing
Oefening praatje maken 

Probeer de komende week eens een paar keer een praatje te maken met iemand die je nog niet kent.

Spreek bijvoorbeeld een werknemer in de supermarkt aan om te vragen waar iets ligt, een klasgenoot

die je nog niet eerder hebt gesproken of iemand anders.  

Je kunt hierbij de volgende stappen volgen:

Tools 
Probeer tijdens een praatje op zoek te gaan naar gemeenschappelijkheden met je gesprekspartner. De

volgende lijst van onderwerpen kunnen je daarbij helpen: 

- Hobby's 

- Sport (club) 

- Vakantie 

- Films of games 

- Boeken 

- Dingen die je leuk vindt om te doen 

- Werk 

- Familie

Kies iemand uit die je gaat aanspreken, maak oogcontact en lach vriendelijk. 1

Bedenk van te voren wat je wil gaan vragen of zeggen. Een duidelijke vraag, bijvoorbeeld in

de winkel, is makkelijk. Bij een gewoon praatje is het handig om alvast 2 of 3 onderwerpen

in gedachten te nemen waar je het over kunt hebben. Kies positieve en niet te moeilijke

onderwerpen uit, zoals het weer, hobby's, vakantie etc.  

2

Een gesprekje beginnen met een vraag is altijd goed. Je kunt deze vraag van te voren

bedenken en luistert daarna naar het antwoord. Daar geef jij dan weer een reactie op en

zo volgt het gesprek vanzelf. 

3



- Lees terug hoe je via online apps contact maakt, wat zeg je dan? 

CONTINUE



Professionele communicatie
Solliciteren, telefoneren, werken met klanten of gasten en overleggen met collega's. Allemaal

momenten waarop je op een professionele manier moet communiceren. Voor de een gaat dat vanzelf,

terwijl de ander dit moeilijk of spannend vindt. Hoe is dat voor jou? 

Om je op weg te helpen staat het onderwerp professionele communicatie opgedeeld in drie

onderdelen:

Kennis/inzicht - helpt je bij het begrijpen van professionele communicatie.

Toepassing - oefeningen en opdrachten om te leren communiceren. 

Tools ter ondersteuning - (digitale) hulpmiddelen die je kunnen helpen met professionele

communicatie.

Kennis en inzicht

Solliciteren
Als je gaat solliciteren, bijvoorbeeld voor een stageplek, is het allereerst belangrijk om een bedrijf te

kiezen wat goed bij je past. Voordat je ergens kunt starten, ga je vaak eerst op gesprek om kennis te

maken en te kijken of jij bij het bedrijf past en andersom, een sollicitatiegesprek. Een sollicitatiegesprek

kan ontzettend spannend zijn, maar door jezelf goed op het gesprek voor te bereiden, ga je vaak met
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meer vertrouwen het gesprek in. Het is belangrijk dat je van jezelf goed kunt vertellen wat jouw

kwaliteiten zijn en jouw eventuele aandachtspunten. Daarnaast is het goed om je in te lezen op de

website van het bedrijf, eventuele vragen die je hebt kun je meenemen.

YOUTUBE

Op sollicitatiegesprek
Hoe bereid je je voor op een sollicitatiegesprek en houd je je zenuwen de baas tijdens

het gesprek.

VIEW ON YOUTUBE 

Op sollicitatiegesprek

YOUTUBE

UWV Perspectief: solliciteren met autisme: 4 tips!

https://www.youtube.com/
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FllGjTaFtn0E%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DllGjTaFtn0E&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FllGjTaFtn0E%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FllGjTaFtn0E%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DllGjTaFtn0E&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FllGjTaFtn0E%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://www.youtube.com/watch?v=llGjTaFtn0E
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=cAl4KUTzMec


Feedbackgesprekken
Als je een ander feedback geeft, laat je weten wat je van de resultaten van zijn werk vindt of informeer

je de ander over de effecten van zijn gedrag. Bij het ontvangen van feedback geeft de ander

terugkoppeling over jouw werk of gedrag. Feedback wordt soms verward met kritiek, maar dit is niet

hetzelfde. Bij het geven van kritiek geef je eigenlijk een oordeel over de ander, vaak met een negatieve

lading. Feedback is opbouwend en bedoeld om je verder te helpen.

Feedback zegt altijd iets over de gever en de ontvanger. Daarom is het belangrijk bij het geven van

feedback dat je vanuit jouw eigen beleving praat, "ik vind het vervelend als je...". 

Kijk altijd hoe de boodschap die je gegeven hebt overgekomen is. Als je merkt aan de ander dat de

boodschap niet goed is overgekomen, maak je boodschap dan duidelijker of geef ruimte aan de ander

om er vragen over te stellen.

Vaak zien we feedback als een aanval op ons zelf, een teken dat we iets niet goed doen of niet

gewaardeerd worden. Dit is meestal niet zo bedoeld. Als je leert om feedback te zien als iets

opbouwends, iets om van te leren zal dit bijdragen aan je (zelf)ontwikkeling. 

Tips om op een goede manier feedback te geven:

UWV Perspectief: solliciteren met autisme: 4 tips!
Hoe benadruk je je sterke eigenschappen? Hoe voorkom je ongemakkelijke stiltes? En

hoe en wanneer vertel je over je autisme? Martine Scharp, jobcoach voor me...

VIEW ON YOUTUBE 

https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FcAl4KUTzMec%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcAl4KUTzMec&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FcAl4KUTzMec%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FcAl4KUTzMec%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcAl4KUTzMec&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FcAl4KUTzMec%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube


Zorg dat de toon en de boodschap bij elkaar passen.

Kijk naar hoe de boodschap bij de ander over komt, dit kan namelijk anders zijn dan hoe jij het
bedoelt.

Benoem altijd duidelijk de aspecten van het gedrag waar je feedback op geeft, je geeft immers
geen oordeel over de mens als persoon.

Zorg voor een goede timing  en voldoende tijd voor het gesprek. 

Voor het geven en ontvangen van feedback kun je een aantal standaard stappen volgen, deze vind je

bij het kopje toepassing.

Assertiviteit
In een professionele samenwerking is het belangrijk om jouw eigen grenzen aan te kunnen geven, voor

jezelf op te komen en nee te kunnen zeggen. Anderen weten jouw grenzen niet, zij weten niet wat jij wel

en niet prettig vindt. Daarom is het belangrijk om hierover te kunnen communiceren.  

 

Een assertieve boodschap geef je op de volgende manier:

Weet wat jij zelf belangrijk vindt, wat jouw waarden zijn. Zo kun je in iedere situatie reageren
vanuit jouw waarden.

Zorg ervoor dat je met een duidelijke en krachtige stem praat.

Wees proactief, werk toe naar een oplossing.

Verwoord wat je voelt en wat je wilt. 

Voel je niet schuldig, maar voel jezelf trots dat je voor jezelf opkomt.

Toepassing
Feedback ontvangen

1. Luister goed naar wat de ander zegt, zonder te reageren.

2. Vraag om toelichting, stel bijvoorbeeld een vraag ter verduidelijking.



3. Vat samen wat de ander gezegd heeft en check of je het goed begrepen hebt. 

4. Bedank de ander voor de feedback die je hebt gekregen.

5. Geef aan wat de feedback met je doet.

6. Vertel hoe jij het zelf ziet en wat je met de feedback gaat doen.

Als je erg geschrokken bent van de feedback, of je voelt je persoonlijk aangevallen is het goed om aan

te geven dat je het eerst even wil laten bezinken. Zorg dat je stap 1 t/m 3 hebt doorlopen en geef dan

aan dat je er later op terug wilt komen. Je hebt dan even de tijd om er rustig over na te denken en zo

voorkom je dat je vanuit je eerste emotie reageert. 

Feedback geven

1. Benoem het gedrag wat je ziet of het werk wat iemand heeft verricht, dat wat iemand doet.

2. Spreek hierbij jouw eigen gevoel uit, wat doet dit met jou?

3. Wat is het effect van dit gedrag of het werk, waar heb jij last van?

4. Check of de ander begrepen heeft wat je zegt, of hij dit herkent en of je het duidelijk hebt
uitgelegd.

5. Geef aan hoe jij het prettiger zou vinden.

6. Kom samen tot een oplossing of afspraak. 

Oefening telefoneren  

Vraag een docent/begeleider om de volgende oefening met je te doen. 

Je hebt een brief geschreven naar een baan als Eigen invulling bij Opleidingsinstituut Cobolt B.V. De brief

heb je twee weken geleden via de mail verstuurd. Je hebt nog geen reactie van het bedrijf gehad. Je wilt

graag weten wat de stand van zaken is. De naam die bij de sollicitatie stond is Hanneke Hoogsma.

Je benoemt tijdens het gesprek waarom je graag wilt werken bij het bedrijf en wat je kwaliteiten zijn. Je

bent benieuwd naar het aantal reacties op de advertentie en naar het aantal mensen dat wordt

uitgenodigd voor een eerste gesprek. 

Tip: gebruik het hulpformulier om feedback te vragen bij je docent/begeleider. 

 



Tools

 
Op deze website vind je 10 praktische tips om je sollicitatiegesprek voor te bereiden en te oefenen met

dit soort gesprekken. 

Of volg deze gratis cursus om te leren hoe je moet solliciteren.

Hulpformulier feedback op telefoongesprek

Feedback op het telefoongesprek van :  

 

Feedback gegeven door : 

 

Stem (volume en snelheid) 

Contact maken met de luisteraar (informeren en antwoord geven) 

Actief luisteren 

Correct taalgebruik 

Wat vond je goed aan de leerling? 

Wat zou de leerling kunnen verbeteren?  

https://www.wetalent.nl/sollicitatiehulp/blog/sollicitatiegesprek-oefenen-10-praktische-tips/
https://www.learnit.nl/gratiscursus/solliciteren/3


CONTINUE



Leerstrategieën
Ieder mens heeft een eigen manier van leren, we noemen dat leerstrategieën. Sommige leerstrategieën

zijn erg effectief, maar er zijn ook minder effectieve manieren van leren. Weet jij wat jouw leerstrategie

is? En weet je eigenlijk of dit een effectieve manier van leren is? 

Om je op weg te helpen staat het onderwerp leerstrategieën opgedeeld in drie onderdelen:

Kennis en inzicht - geeft je inzicht in effectieve manieren van leren.

Toepassing - hier leer je wat jouw favoriete leerstrategie is.

Tools ter ondersteuning - (digitale) hulpmiddelen die je kunt gebruiken om jouw manier van leren

te verbeteren.

Kennis en inzicht
Leerstrategieën zijn concrete manieren van leren die je bewust inzet om het leren zo soepel mogelijk te

laten verlopen; je leert daardoor ‘hoe’ je moet en kunt leren.

Wat werkt niet?

Een veel gebruikte manier van leren is het lezen en herlezen van een tekst of samenvatting. Bij

herlezen wordt er door je geheugen alleen vertelt of je de tekst herkent. Dit wil niet zeggen dat je deze

informatie zo heb opgeslagen dat je deze kunt gebruiken en toepassen als je de tekst er niet meer bij

hebt. Het is een passieve manier van leren, te gemakkelijk, waardoor je de informatie niet goed zult
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onthouden en terug kunt halen. Het is frustrerend als je veel en vaak gelezen hebt, om je toets voor te

bereiden en het resultaat valt tegen. Je had toch zo goed en veel geleerd! Waarom is het dan (alweer)

niet gelukt. Dit heeft dus niets te maken met alle tijd en moeite die je in je voorbereiding hebt gestoken,

de manier waarop je geleerd hebt is gewoonweg niet effectief genoeg. 

In een korte tijd informatie stampen is ook geen goede strategie. Deze informatie blijft maar een

korte tijd in je geheugen zitten, waardoor je de toets van morgen misschien goed maakt. Echter zal

deze informatie snel weer verdwenen zijn, niet handig als je dit bij een andere toets of examen nog

nodig hebt. 

Bij het maken van een samenvatting, werk je ook op een passieve manier omdat je de tekst er nog

bij hebt. Ook hier maak je geen gebruik van de informatie die al in je geheugen zit. Een goede

samenvatting maken is daarnaast ook lastig omdat je vaak te veel of te weinig informatie er in zet en

het is ook een kunst om de hoofdzaken van de bijzaken te onderscheiden. Vaak kost het maken van

een samenvatting veel tijd en levert het dus relatief weinig op. 

Wat werkt wel?

Actief leren is belangrijk. Maar hoe doe je dat?

Het is belangrijk om het leren te spreiden. Je kunt beter 3 keer een uur leren dan in een keer 3 uur

achter elkaar, de stof wordt zo beter opgeslagen, terwijl het je evenveel tijd kost. Als je moeite moet

doen om eerder geleerde lesstof uit je geheugen op te halen, zet je je geheugen actief aan het werk en

maak je verbindingen. Het mooiste zou zijn als je hier al mee begint tijdens of vlak na de les, op dat

moment begrijp je de lesstof nog goed en als je dit direct verwerkt in bijvoorbeeld een mindmap, hoef

je dat tijdens het leren voor de toets alleen nog maar terug te halen uit je geheugen. 

Door de lesstof actief op te halen ga je eigenlijk zonder je lesboek erbij proberen te produceren, dus

je gaat de informatie ophalen uit je geheugen. Dit zou je kunnen doen door de lesstof hardop uit te

leggen aan jezelf of een ander. Ook zou je de informatie kunnen uitschrijven in bijvoorbeeld een

schema of verbanden. Pas als je de lesstof volledig uit je hoofd (dus zonder boek erbij) kunt uitleggen of

beschrijven, kun je er van uit gaan dat deze goed in je hoofd zit. 



Probeer het leren van verschillende onderwerpen zoveel mogelijk af te wisselen. Het leren van steeds

hetzelfde achter elkaar maakt ons geheugen lui. Als je verschillende onderwerpen door elkaar leert,

prikkel je het geheugen. Wissel bij het leren van je toetsen voor een toetsweek de vakken af. 

Probeer afleidingen tijdens het leren zoveel mogelijk te vermijden. Steeds als je afgeleid wordt

(bijvoorbeeld door je telefoon of een mailtje) moet je eigenlijk weer opnieuw opstarten met je werk, wat

soms wel tot 15 minuten kan duren. 

Het is goed om tijdens het leren regelmatig een korte pauze te nemen. Door te werken met de

Pomodoro methode zorg je ervoor dat je een goede concentratie en motivatie blijft houden. Je

verdeelt je tijd in blokken van een half uur. Hiervan ben je 25 minuten met een taak bezig en daarna

heb je 5 minuten pauze. Na 4 blokken neem je een langere pauze van 15 minuten. 

Tool: Pomodoro methode

De belangrijkste voorwaarde om goed te kunnen leren

Slaap! Is de allerbelangrijkste voorwaarde om goed te kunnen leren. Tijdens het slapen verwerken je

hersenen datgene wat er die dag is langsgekomen, verbanden worden gelegd en informatie wordt

opgeslagen. Een echte voorwaarde dus voor een goede werking van het geheugen. 

Overzicht leerstrategieën

Bron: Effectiever leren met leerstrategieën’ van sociaal psycholoog Pieternel Dijkstra

Leerstrategie Omschrijving

Overzien Het inzetten van kennis over leren en hoe je dat het best kunt doen.

Jezelf kennen

Het inzetten van kennis je over jezelf hebt als het gaat om leren. Je

hebt inzicht in je zwakke en sterke punten met betrekking tot school

en weet hoe jij het best leert.



Vooruitkijken Het plannen van leerwerk in termen van taken, tijd en prioriteiten.

Bijhouden
Het nagaan en bijhouden van de voortgang in het leren tijdens een

leertaak.

Terugkijken
Het terugkijken op de leertaak en het leerproces en daaruit een

conclusie of les trekken.

Herhalen Het letterlijk herhalen van leerstof.

Verdiepen Actief iets doen met de leerstof en erover nadenken.

Structureren
Het inperken en organiseren van informatie in de vorm van

geschreven tekst of visuele weergaven.

Jezelf

organiseren

Het in goede banen leiden van de eigen inspanningen ten behoeve

van het leren.

Omgeving

organiseren

Het creëren van een leeromgeving waarin optimaal geleerd kan

worden.

Anderen

organiseren

Het beïnvloeden van anderen zodat je van hen krijgt wat je nodig

hebt om goed te kunnen leren.

Jezelf

vertrouwen

Het hebben of krijgen van vertrouwen in het eigen kunnen om een

leertaak tot een succes te brengen en dat zelfvertrouwen gebruiken

om jezelf te motiveren.

Het nut zien Het verkrijgen van inzicht in de waarde van leerstof en dat

gebruiken om jezelf te motiveren.



Jezelf

motiveren
Het aanboren van de eigen (intrinsieke) motivatie voor leren.

Toepassing

Ga oefenen met de leerstrategieën die hierboven zijn beschreven bij wat werkt wel. Probeer een
leerstrategie een paar keer uit en bekijk of deze bij je past.

De pomodoro methode is een methode tegen studieontwijkend gedrag. Vind je het lastig om je
op je werk te concentreren of aan je werk te blijven? Ga eens een week aan de slag met deze
methode en bekijk wat het je oplevert. Belangrijk is wel dat je je aan het tijdschema houdt. Je vindt
de uitwerking van de methode bij Tools.  

Tools
De Pomodoro-methode 

Pomodoro is een methode tegen studieontwijkend gedrag en perfectionisme. Het helpt

je om een grote taak op te delen in hapklare brokken die je vervolgens doelgericht

uitvoert. Pomodoro is ideaal voor leerlingen die zich er niet toe kunnen zetten om te

beginnen met studeren, opzien tegen een berg werk en om de haverklap afgeleid zijn

(ADHD).

Benodigdheden: een kookwekker, pen en papier.

Hoe werkt het? 

Pomodoro werkt met tijdsblokken:                                

25 minuten leren/werken

5 minuten pauze

25 minuten leren/werken 

5 minuten pauze.

Na elke 3 of 4 blokken neem je een grotere pauze van 15 tot 30 minuten.



j g p
 Je begint met het schrijven van een blokkenschema: Zet de tijden van de blokken op

een rij op papier en bedenk voor elk blok een taak. Maak deze taak niet te groot.

Wanneer je start met leren/werken, werk je met het blokkenschema en gebruik je voor

elke blok de kookwekker. Dus na elk blok stel je de kookwekker opnieuw in met de juiste

tijd, ook de pauze tijd. Werk op deze manier je blokkenschema af en houd je daarbij

strikt aan de (pauze) tijden.

Effecten van Pomodoro 

Sneller starten met je ‘werkdag’. Met pomodoro heb ja altijd een pauze in het

vooruitzicht en werk je met kleine taken. Dat maakt het makkelijker om aan de slag te

gaan.

 Weten wat je NU precies gaat doen. Omdat je een lijst van kleine taken en een lijst van

tijden hebt, wat je op elk moment precies wat je moet doen. Dit voorkomt dat je met veel

verschillende dingen tegelijk bezig bent en afdwaalt van je eigenlijke taak.

 Afleiding kunnen negeren. Wanneer je altijd een pauze in het vooruitzicht hebt, is het

makkelijker om je afleiding/verleiding te negeren.

 Doorzettingsvermogen en discipline trainen. Je kunt de doorzettingsvermogen trainen

door de verleiding uit te stellen. Wanneer je oefent, word je steeds sterker, dus blijf

proberen.

 Meer bewust van tijd. Door vaker met pomodoro te werken word je beter in het

inschatten van de hoeveelheid tijd die je nodig hebt voor een taak. Dat motiveert enorm.

 Do’s en don’ts van Pomodoro 

Sla geen pauzes over. Ook niet als je lekker op dreef bent. Anders loop je het risico dat

je later spontaan een pauze neemt als je moe of afgeleid bent. Dan is het hek weer van

de dam. De kracht van pomodoro zit ‘m in het strak hanteren van de tijden.

 Zet altijd de wekker. Ook voor de micropauzes. Vijf minuten vliegen voorbij. Zonder

wekker neem je zomaar een kwartier of een half uur pauze. Pas daarvoor op.



 Kleine stapjes. Maak de taak die je in één blok wilt uitvoeren niet te groot. Een

realistisch plan motiveert!

 Geef niet op. Ook niet als pomodoro niet meteen lukt. Je moet soms een paar keer

proberen voor je de smaak te pakken hebt.

 Andere tips:

Begin uitgerust en uitgeslapen

Eet en drink voldoende en gezond

Drink weinig of zelfs geen koffie

Zet je telefoon in vliegmodus

Blokkeer op de laptop binnenkomende berichten en sites.

 

CONTINUE



Planning en overzicht
Plannen, dat is iets wat veel mensen moeilijk vinden. Hoe zit dat bij jou? Daar gaan we in dit onderdeel

verder op in.  

Om je op weg te helpen staat het onderwerp plannen en overzicht opgedeeld in drie onderdelen:

Kennis/inzicht - hier leggen we uit waarom plannen belangrijk is en hoe je dat aanpakt.

Toepassing - oefeningen en opdrachten om te leren plannen. 

Tools ter ondersteuning - (digitale) hulpmiddelen die je kunnen helpen overzicht te creëren, een

goede structuur te maken en te leren plannen.

Kennis en inzicht
Het maken van een planning is geen doel op zich, maar een middel. Een planning geeft je overzicht in je

taken, geeft inzicht in de volgorde van taken en geeft je inzicht in of dat wat je van jezelf vraagt redelijk

is. Veel studenten vinden plannen erg moeilijk en beginnen er dus liever niet aan. "Ik kan me er toch

niet aan houden", is een veelgehoorde uitspraak. Probeer daarom een planning te zien als een steuntje,

een richting. Niet als iets waar je je krampachtig aan vast moet houden. 

Plannen leer je door planningen te maken en daarop te reflecteren. En goed nieuws... ook jij kunt dit

leren! Door te werken in 5 stappen, leer je goed plannen. Voor al deze stappen kun je tips vinden bij het

kopje "toepassing".  

1. Wat moet je doen? 

Lesson 8 of 14

Planning en overzicht



2. Hoelang duurt dit? 

3. Hoeveel tijd heb je? 

4. Hoe past de taak in je leven? 

5. Houd je planning bij en reflecteer.

Toepassing
Zoals je hebt gelezen in bij kennis en inzicht, werken we vanuit 5 stappen. Hieronder vind je tips hoe je

iedere stap kunt uitvoeren. 

Stap 1 Maak een takenoverzicht 

Maak een lijst met alles wat je nog moet doen. Bekijk je rooster, kijk naar alle vakken en sta bij ieder vak

even stil of je daar nog een taak voor moet doen. Verdeel eventueel de taken in kleinere stukjes, die

maakt het plannen een stuk makkelijker. Geef bij iedere taak aan wanneer de deadline is. 

Tool: To do list

Stap 2 Time je taken 

Schrijf achter iedere taak op hoe lang je verwacht ermee bezig te zijn. Het inschatten van tijd is erg

lastig, maar door dit te oefenen zul je merken dat je er steeds beter in wordt. Je krijgt op deze manier

inzicht in je werktempo op verschillende onderdelen.

Stap 3 Breng je tijd in kaart 

Maak een overzicht van je week. Breng overzichtelijk in kaart wanneer je tijd vrij maakt om aan school

te werken en wanneer er andere dingen op de planning staan. In het werkblad "hoe plan in mijn leven

met school" kun je dit snel overzichtelijk maken. Je begint met het kleuren van de vaste activiteiten die

je hebt in een week. Denk hierbij bijvoorbeeld aan school, werk, sport etc. Probeer daarna 2 of 3

blokken, van bijvoorbeeld 2 uur per stuk, in te plannen voor je schoolwerk. (Mocht je merken dat dit te

veel of te weinig is, kun je dat natuurlijk aanpassen.) 

Tool: Hoe plan ik mijn leven met school

Stap 4 Puzzel je taken in je tijd 

Bij stap 2 heb je inzichtelijk gemaakt welke taken je hebt en hoeveel tijd je er mee bezig denkt te zijn. Bij

stap 3 heb je bepaald op welke momenten je hieraan gaat werken. Verdeel nu de taken over die



momenten. Hierbij is het belangrijk om prioriteiten te stellen. Je kunt prioriteiten in taken stellen met

de volgende argumenten: 

1. Deadline, start als eerst met de taak die als eerste af moet zijn. 

2. Maak taken waar je tegenop ziet eerst, dan ben je daar vanaf. 

3. Laat moeilijke taken niet te lang liggen, zo heb je voldoende tijd om eventueel nog om hulp te

vragen.

Aan de slag! 

Op de dag dat je aan het werk gaat, maak je een dagplanning. Je verdeelt je werkmoment in blokken,

waarin je taken en pauze goed met elkaar afwisselt. Schrijf na iedere taak op hoe lang je er

daadwerkelijk mee bezig bent geweest. 

Tool: Dagplanning

Stap 5 Reflecteer op je planning 

Kijk terug op hoe de dag is gegaan. Heb je de dingen kunnen doen die je gepland had? 

Het is vooral belangrijk om de tijd die je ingepland had te vergelijken met de tijd die je daadwerkelijk

nodig hebt gehad voor een taak. Zo leer je steeds beter inschatten.

Tools
De volgende apps kun je gebruiken om te plannen: 

Mijn eigen plan

Daymate

Pictogram agenda

Todoist (app)

Hulpformulieren bij plannen en dagstructuur

To-do-list  

https://mijneigenplan.nl/doelgroep-particulier
https://daymate.app/nl/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lorenzomoreno.pictogramagenda


 Naam: ………………………………………………         Klas: ……………………………….        Periode:

…………………………….

 

Vak: Opdracht: Deadline: Tijd:

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Werkblad - Hoe plan ik mijn leven met school  

 

     

6.00 uur                         12.00 uur                           18.00 uur                      24.00

uur      

Dag ochtend middag avond nacht  



Maandag          

Dinsdag          

Woensdag          

Donderdag          

Vrijdag          

Zaterdag          

Zondag           

        

Legenda: 

_ _______________________________________________ 

_ _______________________________________________ 

_ _______________________________________________ 

_ _______________________________________________ 

_ _______________________________________________ 

_ _______________________________________________ 

_ _______________________________________________ 

_ _______________________________________________  

_ _______________________________________________

Ritmecodes
Ritmecodes is een app die kan helpen met ritme en regelmaat in je dag te brengen. Klik op

onderstaande link voor de toelichting van ritmecodes. 



Hulp voor jongvolwassene met autisme - Dagritme App - ritme  

 

CONTINUE

https://ritme.codes/QR-code


Uitstelgedrag en motivatie
Uitstelgedrag kan enorm frustrerend zijn. Misschien herken je het wel, je weet je dat moet studeren en

je hebt het ook in de planning staan, maar toch lukt het niet. Weet je waar dit uitstelgedrag vandaan

komt? En wil je leren wat je kunt doen om wel gemotiveerd aan de slag te gaan? Daar gaan we in dit

onderdeel verder op in. 

Om je op weg te helpen staat het onderwerp uitstelgedrag en motivatie opgedeeld in drie onderdelen:

Kennis/inzicht - helpt je bij het begrijpen van uitstelgedrag en motivatie.

Toepassing - oefeningen en opdrachten om meer inzicht te krijgen in jouw eigen uitstelgedrag.

Tools ter ondersteuning - (digitale) hulpmiddelen die je kunnen helpen oplossingen te vinden

voor je uitstelgedrag.

Kennis en inzicht
Wat is uitstelgedrag nou eigenlijk?  

Uitstelgedrag is iets tegen beter weten in op de lange baan schuiven. Je zou iets moeten en willen doen,

maar je doet het toch niet. Je weet dat je eigenlijk die ene opdracht af moet maken, maar je zit net zo

lekker te gamen. Omdat die opdracht in je achterhoofd blijft zitten verlies je op dit moment je

productiviteit en je ontspanning. Als je die game zou spelen nadat je de opdracht afgerond had, zou je

er ook meer van kunnen genieten.
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Wilskracht 

Om je energie te gebruiken op een manier die bijdraagt om je doelen te behalen heb je wilskracht

nodig. Wilskracht bestaat uit energie, en energie raakt ook soms op. Daarom is het goed om je taken

goed te verdelen. Als je alles op het laatste moment moet doen, is je energie snel op. 

Multitasken? 

Multitasken betekent het doen van 2 taken tegelijkertijd. We denken dit te kunnen, maar dat is niet

waar. Wat we doen als we denken te multitasken is snel schakelen tussen 2 taken. Iedere keer als je van

de ene taak naar de andere switcht, hebben je hersenen schakeltijd nodig, waardoor je uiteindelijk 40%

minder effectief bent en minder werk gedaan krijgt. Daarom is het raadzaam om op een rustige plek te

zitten, met zo min mogelijk afleidingen.

Waarom stellen we taken uit?  

Het is goed om voor jezelf te achterhalen waarom je bepaalde taken uitstelt.  

Redenen om taken uit te stellen kunnen zijn: 

- Je vindt je taak niet leuk om te doen. 

- Je vindt de taak spannend of eng. 

- Je bent bang om de taak verkeerd te doen, je twijfelt. 

- Je weet niet hoe of waar je aan de taak moet beginnen. 

- Je ziet het nut van de taak niet in.  

 

Toepassing
Probeer er eens voor jezelf achter te komen waarom je bepaalde taken uitstelt. Dit kun je doen met

behulp van het volgende lijstje:

Deze taak stel ik uit... omdat... en omdat...

   

   



Welk type uitsteller ben jij?

Kies het profiel waar jij je het meest in herkent en lees wat je kunt doen om minder uitstelgedrag te

vertonen. 

Type uitsteller Kenmerken Tips

Ontspannen
uitsteller

- Je doet het minimale wat
gevraagd wordt. 
- Beginnen is lastig, je werkt
het beste onder tijdsdruk. 
- Je kiest liever voor
ontspanning. 
- Je hebt niet geleerd om
hard te moeten werken, je
haalde de dingen met
gemak en hebt zo niet
geleerd je maximaal in te
moeten spannen.

- Leer onderscheid te maken
tussen dringende en
belangrijke zaken (tools:
kwadrant van Covey) - Ga
leren prioriteiten te geven
aan belangrijke taken, die
niet dringend zijn (niet alleen
werken onder stress van
deadlines). 
- Een andere manier is
gamification, maak een soort
spel van je studie, door
bijvoorbeeld een wedstrijd te
doen met anderen of met
jezelf.

Gespannen
uitsteller

- Je weet vaak niet goed hoe
of waar je moet beginnen. 
- Je bent bang om het
verkeerd te doen en stelt
liever geen vragen. 
- Je bent onzeker of je het
wel goed doet. 
- Je voelt je niet slim genoeg.

- Vier je eigen successen en
leer hiervan te genieten, deze
heb je zelf bereikt! 
- Stop met vergelijken met
medestudenten. 
- Kritiek op je werk is niet het
einde van de wereld, leer
omgaan met feedback. 
- Maak een
overwinningsmuur, wees
trots op jezelf.



Type uitsteller Kenmerken Tips

Twijfelende
uitsteller

- Je twijfelt over (bijna) alles. 
- Je ziet de zin van wat je
doet niet in. 
- De gevolgen van een keuze
voelen hoog en niet te
overzien. 
- Je denkt steeds dat het
beter kan. 
- Je twijfelt zelfs aan het
effect van hulp.

- Er leiden meer wegen naar
Rome, keuzes die je maakt
zijn soms minder groot dan
ze lijken. 
- Probeer de twijfel die bij
bepaalde keuzes hoort te
accepteren, een beetje
twijfelen is normaal. 
- Ga aan de slag met
blokkerende gedachten

 

Tools
Als je het lastig vindt om aan het werk te gaan, kun je signalen instellen die jou aangeven dat er een

taak op je ligt te wachten. Je kunt dit doen in de agenda / timer op je telefoon, maar er zijn ook apps

voor die je kunt gebruiken. Zoek bijvoorbeeld eens naar de app "ritmecodes". 

https://ritme.codes/


Kwadrant van Covey

CONTINUE



Het gebruik van deze toolbox
Wat fijn dat je deze toolbox wilt gebruiken  om studenten met autisme beter te kunnen ondersteunen .

Deze toolbox is te gebruiken voor de student zelf, voor de vaste begeleider, de coach en docenten.

Wanneer jouw student de toolbox gaat gebruiken, is het raadzaam hem hierin te ondersteunen. De

voortgang en ontwikkeling worden door de student bijgehouden in een competentieprofiel. Als

begeleider of coach kun je de student ook hierin begeleiden door dit samen op te pakken. 

Zoals je ziet staan er in de linker kolom vier hoofdstukken met thema's waar de student zich verder in

kan verdiepen. Deze thema's zijn opgesplitst in de onderdelen:

Kennis en inzicht - begrip en inzicht van het thema vergroten.

Toepassing - oefeningen en opdrachten waarmee de student beter/anders leert omgaan met het

thema.

Tools ter ondersteuning - (digitale) hulpmiddelen die de student kunnen helpen bij het werken

met dit thema.
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Hoe gebruik je de toolbox als docent/coach?

 Het competentieprofiel dient door de school zelf te worden vormgegeven.  
Bij het Koning Willem I college maken we gebruik van Forms. Studenten kunnen hierin de
vragen beantwoorden en zo het competentieprofiel opbouwen. (LINK INVOEREN)



Wat kun je doen?

1. Je kunt deze thema's natuurlijk zelf doorlezen en oefeningen eruit halen om samen met de student

te oefenen. Of om te begrijpen wat er in de student omgaat. 

2. Je kunt een student opdracht geven om lessen uit een van de hoofdstukken te maken, bijvoorbeeld

tijdens de coach les of individueel begeleidingsmoment. 

3. Je kunt intervisie houden met collega's om vaker voorkomende vraagstukken te bespreken.

In de volgende onderdelen vind je adviezen en handvatten voor: 

- Het intakegesprek 

- De intervisiemethode 

- Begeleiding

Succes en veel plezier met het toepassen van de nieuwe inzichten en handvatten!
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Intakegesprek
De intake is extra belangrijk voor studenten met autisme. Zij  hebben veel baat bij extra ondersteuning

bij transitiemomenten. De overstap van het  vo naar het mbo is zo'n transitiemoment. De toolbox

voorziet in tips voor het intakegesprek om de student met autisme goed te laten landen binnen het

mbo. 

Het intakegesprek op de opleiding wordt in dit geval gevoerd door de intaker van de opleiding en / of

van iemand van het zorgteam. Bij voorkeur wordt het intakegesprek gevoerd door degene die deze

student ook gaat begeleiden in het eerste leerjaar. Collega's van zorgteam hebben ervaring in het

voeren van intakegesprekken. Vanuit het onderzoek vind je hieronder nog een aantal vragen en

onderwerpen die je tijdens de intake kan gebruiken. (Bron: STAP methode)

Onderwerpen tijdens de intake

Motivatie

Schoolloopbaan tot nu toe

Studieverwachting

Beroepsrollen en beroepsperspectieven die binnen mogelijkheid liggen

Autisme

Kwaliteiten, sterke eigenschappen

Uitdagingen

Ondersteuningsbehoefte (welke begeleiding gehad op VO, wat werkt?)
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Aanpassingen en begeleiding

Vragen tijdens de intake

Vertel eens iets over jezelf, wie ben je en wat vind je leuk om te doen?

Hoe is je sociale situatie, waar en met wie woon je?

Waarom heb je je aangemeld voor deze opleiding?

Wat is je schoolloopbaan tot nu toe?

Welke verwachtingen heb je t.a.v. de opleiding en het beroep?

Kun je iets vertellen over jouw autisme?

Is er externe begeleiding?

Wat zijn jouw kwaliteiten, sterkte eigenschappen?

Hoe kun je die inzetten tijdens de opleiding?

Welke uitdagingen verwacht je te hebben tijdens je studie?

a. Aanwezigheid

b. Belastbaarheid

c. Plannen en organisatie

d. Volgen van lessen en colleges

e. Samenwerken en groepsopdrachten

f. Stages en praktijkopdrachten

g. Werkstukken en presentaties

h. (on)begrip

i. Sociale vaardigheden en assertiviteit

j. Tentamens, toetsen en examens

k. Informatievoorziening en wijzigingen

l. Reizen



m. Vermoeidheid en stress

Welke ondersteuning en begeleiding heb je op het voortgezet onderwijs gehad? Wat werkt?

Welke ondersteuning en begeleiding heb je nodig op het MBO?

Zijn er aanpassingen of faciliteiten nodig?

CONTINUE



Werken met een vaste begeleider
Uit onderzoek is gebleken dat het koppelen van een vaste begeleider aan een student met autisme

goed werkt. Deze begeleider voert het intakegesprek met de student, begeleidt de student gedurende

de studie en stage en begeleidt eventueel de coach en docenten in de klas. 

Het werken aan een vertrouwensband met de student vormt de basis van het kunnen leren en

ontwikkelen. Door goed te luisteren wat een student echt nodig heeft kan ontwikkeling in gang gezet

worden.

Door doelgericht aan de slag te gaan met het competentieprofiel, werk je samen met de student aan

vaardigheden die nodig zijn binnen het MBO, stage en werk. Hierin is het belangrijk dat de student

eigenaar is van zijn proces en zich zelf verantwoordelijk voelt voor de dingen die hij doet. In het

competentieprofiel is ruimte voor talent en ontwikkeling, dit wordt overzichtelijk in beeld gebracht,

zodat een student dit kan gebruiken tijdens zijn gehele loopbaan. 

De begeleider heeft tevens de rol als "vertaler" naar het onderwijsteam. Door mogelijkheden en

behoeften van de student helder te hebben en te delen met het onderwijsteam, kunnen eventuele

aanpassingen zorgen voor een optimale leeromgeving. Wanneer er vanuit het onderwijsteam begrip

wordt gecreëerd, zal ook de student die anders denkt of leert beter tot zijn recht komen in de klas.  
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Begeleiding tijdens transitiemomenten

Voor studenten met autisme kunnen met name de transitiemomenten een uitdaging

vormen. De verandering van omgeving en situatie kan lastig zijn. Een goede

voorbereiding en goede begeleiding gedurende deze momenten helpen de student in

deze situaties. Hieronder lees je meer over de verschillende transitiemomenten. 



Instroom naar het MBO

De overstap van het VO of vanuit een andere manier van onderwijs naar het MBO is voor

studenten met autisme een grote stap. Een nieuwe omgeving, een nieuw gebouw en

nieuwe mensen waar je in terecht komt. Andere manieren van leren, andere systemen

en andere verantwoordelijkheden. Vind daar je weg maar eens in. 

Door te investeren in goede voorbereiding en begeleiding tijdens de overstap, zorg je

voor vermindering van spanning en angst en help je andere (opstart)problemen te

voorkomen.

Tijdens deze begeleiding richt de vaste begeleider zich op de uitgebreide intake en

kennismaking en het begrijpen van regels en systemen binnen het MBO. Ook bepaal je

samen met de student welke ondersteuning geboden kan worden om de student goed te

laten landen en wennen. 

Tips voor de vaste begeleider:

Zorg voor een warme overdracht met het VO

Step 1



Nodig de doorstroomcoach (als die ingeschakeld is) uit bij het intakegesprek

Stel samen met de student doelen op voor de eerste periode. Investeer in

begeleiding, zodat de student goed kan landen.

Zorg eventueel voor extra rondleidingen en bezoekjes aan school, zodat een student

al een beetje kan wennen aan het gebouw.

Zorg voor een veilige plek voor de student, mocht dat nodig zijn. Spreek bijvoorbeeld

af dat het studielokaal altijd toegankelijk is. Het is goed dat een student weet waar

en bij wie hij terecht kan.

Bespreek eventuele uitdagingen met de coach van de student, zodat er binnen het

onderwijs rekening mee gehouden kan worden. 



Van school naar de praktijk (stage)

Stage betekent voor studenten met ASS opnieuw een periode van grote verandering,

namelijk een overgang naar een nieuwe werkomgeving met minder structuur dan bij de

opleiding. Het in contact treden met bedrijven, het voeren van sollicitatiegesprekken en

het zich sociaal-communicatief aanpassen aan een nieuwe werkomgeving wordt door

studenten met ASS regelmatig als uitdagend ervaren.

Tips voor de vaste begeleider:

Zoek samen met de student naar een geschikte stageplek en informeer

stagebedrijven over hoe je studenten met autisme het beste kunt begeleiden (altijd

in overleg met en met toestemming van de student)

Gebruik het competentieprofiel om de student te helpen bij de voorbereiding en om

de student sterk neer te zetten in de gesprekken.

Zorg eventueel voor een (aangepaste) stagevaardigheidstraining waarin

werknemersvaardigheden en sociale vaardigheden worden geoefend. 

Step 2



CONTINUE

Help de student tijdens zijn stageperiode op weg, door wat extra

ondersteuningsmomenten in te plannen. 



De intervisiemethode
Het kan heel waardevol zijn om casussen en vraagstukken met elkaar te delen binnen je team. Tijdens

het onderzoek naar studenten met autisme , kregen we van docenten en coaches vaak te horen

kregen dat er behoefte was aan het delen en uitdiepen van casussen uit de praktijk. Daarom hebben

wij een intervisiemethode toegevoegd die gebruikt wordt binnen de HAN om incidenten en casussen

op een gestructureerde manier uit te diepen. 

Belangrijk: 

- Vraag of er iemand vanuit STS bij aanwezig kan zijn, om inhoudelijk tips en tops mee te geven. In geval

van een casusbespreking is het wenselijk de vaste begeleider van de student bij de intervisie uit te

nodigen. De begeleiders zou tevens de intervisieleider kunnen zijn. 

- Leg de behoefte neer bij je teamleider, zodat er ruimte kan worden gemaakt voor dergelijke

bijeenkomsten.

De methode

Vooraf

Alle deelnemers zijn verplicht vooraf een korte casusbeschrijving in te sturen. Geen

casus/voorbereiding is geen deelname.
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Een (online) intervisiebijeenkomst duurt 2 uur. De eerste 10 minuten heb je nodig om te landen, kennis

te maken. Daarna volgen twee rondes van elk 45 minuten, gevolgd door steeds 5 minuten persoonlijke

reflectie: Wat neem ik hieruit mee voor mezelf? En welke input heb ik de ander gegeven?

De 45 minuten per ronde zijn krap. Zeer streng tijd bewaken is dus vereist.

De intervisie in stappen

Stap 1: Introductie en keuze van een incident/casus. 

Alle groepsleden pitchen hun casus/vraag in 2 min pp. De intervisieleider vat het incident steeds samen

in één zin (beginnende met ‘hoe kan ik…’) Deze zinnen worden na het rondje in de chat geplaatst. Met

duimpjes stemt iedereen op zijn 1 of 2 meest relevante/interessante casussen. (NB deze stap hoef je

dus alleen voor ronde 1 uit te voeren. Kies de 2 cases met de meeste duimpjes en stem af of dit voor

iedereen ok is) De duur van deze stap is afhankelijk van het aantal deelnemers.

Stap 2: De inbrenger vertelt over de gebeurtenis. Ook gevoelens met betrekking tot het incident

worden verteld. Acties, gebeurtenissen, vragen erbij. Ideeën of oplossingen en beschrijvingen van wat

er na het incident gebeurde worden weggelaten. De rest heeft de microfoon uit staan en noteert

informatieve vragen die in hen opkomen. Deze stap duurt 5 minuten.

Stap 3: Informatieronde. De leden van de groep stellen informatieve, inhoudelijke vragen aan de

inbrenger. Dit zijn vragen naar wie, wat, waar en hoe. Waardenvrij. Inbrenger beantwoordt. Deze stap

duurt 10 minuten.

Stap 4: Percepties van het vraagstuk. Alle microfoons uit. Ieder schrijft voor zichzelf zijn/haar beeld op

van het probleem of de vraag. Dit duurt 2 minuten.

Stap 5: Roddelen: inbrenger zet de camera uit en deelnemers 'roddelen' over het probleem. Check goed

of dit veilig genoeg voelt. Je zult merken dat dit echt wel spannend is. Zorg dat je een goed een-tweetje

met de inbrenger hebt op dit moment. De inbrenger (met de cam uit) luistert en noteert zaken waar hij

wat mee kan of op wil reageren. Deze stap duurt 5 minuten.



Stap 6: De inbrenger (camera weer aan) geeft een reactie op de roddelronde. De groep praat over de

verschillende percepties en welke oorzaken en verbanden zijn ontdekt. Hoe liggen verhoudingen,

omgevingsfactoren, dit is een interpretatieronde.  Deze stap duurt 10 minuten.

Stap 7: Adviesronde. Elke deelnemer geeft 1 advies. Een eerder gegeven advies niet herhalen. Slim om

in deze stap te eindigen met de deelnemer die je de meeste expertise toedicht. Deze stap duurt 3

minuten.

Stap 8: Vraag aan de inbrenger wat hij/zij inhoudelijk hieruit mee neemt. Laat hem/haar de

belangrijkste inhoudelijke inzichten benoemen. Je kunt er voor kiezen om dit nog zelf aan te vullen.

Soms is er iemand aanwezig als expert, deze zou ook nog kunnen aanvullen.

De groepsleden volgen daarna: wat haal jij voor jezelf hieruit? Laat de deelnemers hier ook notities van

maken voor zichzelf. Deze stap duurt 5 minuten.

 Vervolgens begin je met stap 2 voor de tweede casus.

Achteraf

Helemaal aan het eind (na de tweede casus)

Welke processen hebben geholpen tijdens deze bijeenkomst. De groepsleden evalueren het eigen en

het groepsgedrag tijdens de intervisie. Welke manier van met elkaar in gesprek zijn bleek effectief? Wat

hebben we voor elkaar kunnen betekenen? En welke nieuwe inzichten nemen alle deelnemers mee

voor de eigen praktijk?

CONTINUE



Wat is autismespectrumstoornis (ASS)? 
(Bron: Handreiking loopbaanbegeleiding voor mensen met ASS; Hogelschool Amsterdam) 

Een autismespectrumstoornis (ASS) is een ontwikkelingsstoornis die naar schatting voorkomt bij

ongeveer 1% van de bevolking. De manier waarop de stoornis zich manifesteert, kan van persoon tot

persoon enorm verschillen.

De kern van de stoornis bestaat evenwel uit: 

● problemen in sociale communicatie en interactie, die soms stroef en onnatuurlijk verloopt. Personen

met ASS vertonen soms afwijkend non-verbaal gedrag (door bijvoorbeeld minder oogcontact te

maken) en kunnen een verminderde interesse tonen in het aangaan en onderhouden van sociale

contacten; 

● starre, zich herhalende gedragspatronen zoals gehechtheid aan vaste routines en rituelen en een

weerstand tegen verandering; 

● specifieke interesses waaronder een zeer uitgesproken interesse voor een bepaald onderwerp, maar

ook het onder- of overreageren op zintuigelijke prikkels of het hebben van een ongewone

belangstelling voor zulke prikkels in de omgeving (zoals bijvoorbeeld de verlichting in een ruimte) vallen

hieronder.

De informatieverwerking van mensen met autisme is sterk detailgericht, waardoor zij moeilijk overzicht

verkrijgen op grote hoeveelheden informatie. De wereld wordt ervaren in fragmenten in plaats van als

coherent geheel. 

De behoefte aan structuur, vaste rituelen en routines kunnen een reactie zijn op het leven in een

wereld die onveilig voelt. Detailgerichtheid heeft impact op veel aspecten in het leven van mensen met

ASS. Het zorgt ervoor dat het nemen van beslissingen erg veel tijd kost, waardoor ook
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vermijdingsgedrag kan optreden. De focus op details houdt de aandacht vast in het hier-en-nu, waarbij

langetermijndoelen uit het oog worden verloren. Daarnaast draagt detailgerichtheid bij aan een

verminderd taalbegrip, omdat de context van een woord of zin niet wordt meegewogen. 

Ook worden termen letterlijk genomen, terwijl we in taal juist vaak gebruik maken van symboliek,

spreekwoorden en gezegden. De sociale communicatie en interactie worden hierdoor belemmerd. 

Ons werkgeheugen is de tijdelijke opslagcapaciteit van het brein, waarin we informatie bewerken. 

Veel mensen met ASS hebben een verhoogde gevoeligheid voor sensorische prikkels, zoals beelden en

geluiden. Daarbij komt dat zij een ‘interne regisseur’ missen die niet-relevante prikkels en informatie

direct kan uitfilteren. Daardoor raakt het werkgeheugen snel vol, waardoor er minder ruimte is om

nieuwe informatie – bijvoorbeeld over studies of beroepen – te kunnen verwerken. 

Het vermogen je te kunnen verplaatsen in de ander speelt een belangrijke rol in sociale interactie en

communicatie. Het gaat dan om zaken als ‘tussen de regels door’ lezen, het kunnen afstemmen op de

ander en naast de letterlijke informatie ook de sociale en emotionele informatie te kunnen meenemen

in de interactie. Deze vermogens zijn niet vanzelfsprekend voor veel mensen met ASS, waardoor sociale

interactie soms moeizaam en onnatuurlijk verloopt. Het voorstellingsvermogen dat nodig is om je te

kunnen verplaatsen in de ander, is ook nodig om je een beeld te vormen van jezelf in de toekomst.

Bijvoorbeeld van hoe je je zou voelen als je timmerman of accountant zou zijn. Een beperkt

inlevingsvermogen kan dus een probleem vormen bij de loopbaanoriëntatie van mensen met ASS. 

Langetermijndoelen worden in de regel behaald door de opeenvolging van een aantal

kortetermijndoelen. Dat is niet altijd een lineair proces, vaak is flexibel aanpassen van doelen

(finetunen) nodig. Daarbij spelen vaardigheden als het organiseren en plannen van je leven, het

controleren van impulsen, het reguleren van emoties en het flexibel kunnen switchen tussen taken en

doelen een belangrijke rol. Er zijn aanwijzingen dat deze zogenaamde executieve functies bij mensen

met ASS verzwakt zijn, waardoor zij meer moeite hebben met bijvoorbeeld taakinitiatie, het logisch

toewerken naar een doel en het switchen naar een ‘plan B’ als ‘plan A’ niet lukt. 

Tips voor begeleiding



Jongeren met ASS zijn gebaat bij een intensievere vorm van begeleiding 

Vermijd tijdsdruk

Bouw aan zelfvertrouwen

Zorg voor terugkoppeling

Leg het doel van opdrachten uit 

CONTINUE


