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Maak kennis met de werkgroep

Uitgangspunten:

Deze werkgroep ontwikkelt scholing voor
leerkrachten i.o. (HBO curriculum) en voor
leerkrachten (nascholing). Het doel is de kennis
en vaardigheden van leerkrachten in het regulier
basisonderwijs te vergroten om de integratie van
kinderen met autisme te bevorderen.

a. Het signaleren en begrijpen van en inspelen
op de ontwikkeling en onderwijsbehoefte van
kinderen met autisme.

De scholing beoogt leerkrachten te voorzien van
kennis en vaardigheden op het gebied van het
begrijpen van en voldoen aan de
onderwijsbehoefte van een specifieke leerling met
autisme.
De scholing wordt gebaseerd op behoeften van
gebruikers (leerlingen, leerkrachten, ouders, IBers), de (internationale) literatuur, en de
mogelijkheden op PABO’s en basisscholen.

b. Toerusten van leerkrachten om transities
binnen het basisonderwijs te ondersteunen
(van spelen naar leren, klas naar klas).

c. Wederzijdse betrokkenheid, samenwerking en
communicatie tussen kinderen, ouders en
school (educatief partnerschap) om de
ontwikkeling van kinderen met een
autismespectrumstoornis te stimuleren.

Resultaten
De werkgroep inventariseert hoe ouders, leerkrachten en IB-ers de kennis en vaardigheden van
leerkrachten op het gebied van autisme waarderen, nu ze voor de uitdaging staan om kinderen met
autisme in het regulier onderwijs te laten meedoen.
Dit wordt in de nabije toekomst verder uitgewerkt, door ook belangstellenden vanuit ASSertief te
bevragen.
Daarnaast is in contact met verschillende PABO’s in kaart gebracht wat de mogelijkheden en wensen zijn
rond het toerusten van leerkrachten in opleiding om met autisme om te kunnen gaan in de klas.
Het inventariseren van de internationale literatuur en bestaande materialen is een doorlopende activiteit.
Dit najaar is op basis van alle verzamelde informatie een begin gemaakt met het ontwikkelen van
materiaal dat binnen PABO’s zal kunnen bijdragen aan het overbrengen van kennis over en vaardigheden
voor het tegemoet komen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van leerlingen met autisme
binnen Passend Onderwijs.
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