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Als je werkt in het onderwijs, kom je vaak leerlingen en studenten tegen die behoefte
hebben aan extra ondersteuning. Hoe ga je hiermee om? En hoe zorg je ervoor dat zij
zich zo goed en volledig mogelijk kunnen ontplooien? De AED biedt hiervoor workshops,
trainingen en diensten. Voor zowel jou als de leerlingen en studenten. Met specialistische,
toegepaste ondersteuning krijgen zij zo de kans zich optimaal te ontwikkelen.
De workshop ‘Werkhoudingsproblemen bij leerlingen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS)’ geeft inzicht
in de stoornis en biedt praktische handreikingen om deze kinderen in hun werkhouding te begeleiden.

Doel
Kinderen met een stoornis binnen het autisme spectrum hebben specifieke begeleiding
nodig tijdens de les. Deze leerlingen kunnen
bijvoorbeeld moeite hebben met het opstarten van een taak, zij vinden het lastig om door
te werken of om op tijd een opdracht af te
hebben. Het doel van deze workshop is dat je
leert deze kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun werkhoudingsproblematiek.
Je krijgt inzicht in dit specifieke probleem,
welke steun de leerlingen nodig hebben en
hoe je dat op een praktische manier kunt
geven.

Inhoud
Tijdens de workshop krijg je informatie over
ASS en je leert ASS-kenmerken te herkennen. Je maakt kennis met verschillende
methodieken om werkhoudingsproblemen
aan te pakken. Ook bespreken we hoe je
eenvoudige aanpassingen binnen het
klassenmanagement
kunt
doorvoeren.
Daarnaast is er ruimte om ervaringen met
andere deelnemers te delen.

Activiteiten:
• Het bekijken en bespreken van videobeelden
van leerlingen met werkhoudingproblemen.
• Het bedenken en bespreken van oplossingen voor de begeleiding van deze kinderen.
• Het bepalen van ondersteunende materialen die te gebruiken zijn tijdens de gymles,
het zelfstandig werken en lessen die de
sociale ontwikkeling stimuleren.
Kosten voor de workshop: € 60,De workshop is gericht op schoolteams, leerkrachten, RT’ers en/of IB’ers in het (S)BO. De
bijeenkomst kan ook uitgebreider en op maat
gemaakt op school worden gegeven.

Opbrengst
Na het volgen van deze workshop heb je inzicht in de werkhoudingsproblematiek bij
kinderen met ASS. Je weet welk soort begeleiding zij in de klas nodig hebben en je kunt deze
leerlingen op een concrete manier helpen bij
hun werkhoudingsproblemen.

Meer informatie
Wil je meer informatie over de workshop en de mogelijkheden? Neem dan contact op met Annet van der Plas
via info@aed-leiden.nl of (071) 572 78 59. Ben je op zoek naar andere oplossingen om leerlingen verder op
weg te helpen? Wij bespreken graag hoe we je op maat kunnen ondersteunen.
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