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Praktijkrelevantie

• Wet Passend Onderwijs (2014)

• Leerlingen met ASS – moeite met sociale interacties

– Transfer behandeling in de klas is lastig

• “Onzichtbare stoornis” Gevaar: uitval

• Hoe kan de leerkracht passende ondersteuning bieden?



State-of-the-art
• Onderwijs sluit nog niet aan op de behoeftes

• Onzichtbare stoornis: te weinig kennis over tijdig 

signaleren van ondersteuningsbehoeftes

• Aanpak sociale vaardigheden minimaal effectief 
- Problemen met transfer; niet in de klas; dynamisch onderwijsleerproces

• Kortom: overzicht nodig van 1) ondersteuningsbehoeftes; 

2)  ondersteuningsvormen voor in de klas uit effectieve 

interventies 3) hoe passen 1 en 2 bij elkaar



Onderzoeksvragen

Wat is er in de literatuur bekend over de 

ondersteuningsbehoeftes van kinderen met 

een autismespectrumstoornis en welke 

ondersteuningsvormen uit effectieve 

interventies gericht op het verbeteren van de 

sociale interactie op school sluiten aan bij deze 

ondersteuningsbehoeftes? 



Methode
Search string, selectie en analyse gericht op:

Deel 2: 
Ondersteunings
vormen gericht 

op sociale 
interactie in de 

klas

2a:  Wat zijn 
effectieve 

interventies 
gericht op 

sociale 
interactie?

2b: Welke 
ondersteunings-
vormen worden 

geformuleerd 
die toepasbaar 
zijn in de klas

Deel 1: 
Ondersteunings-

behoeftes van 
kinderen met 

ASS-kenmerken

1a:  Welke 
Kenmerken 

laten kinderen 
met mogelijk 

ASS zien?

1b:  Wat zijn 
hun 

ondersteunings-
behoeftes 

Synthese

Welke ondersteuningsvormen uit 
effectieve interventies die in de 

klas gebruikt kunnen worden 
sluiten aan bij de 

ondersteuningsbehoeftes van 
kinderen met (mogelijk) ASS?



Domeinen ondersteuningsbehoeftes en -

vormen

• Sociale vaardigheden

• Sociaal-emotionele wederkerigheid

• Non-verbale communicatie

• Relaties



Sociaal-emotionele wederkerigheid
ondersteuningsbehoeftes interventies ondersteuningsvormen

• Sociale vaardigheden

• Pragmatische vaardigheden

• Sociaal-emotioneel begrip

• Taalvaardigheden*

LET OP:

• Camouflage/maskering

• Comorbiditeit

• Sociale 
vaardigheidstraining

• Peer-mediated
interventie

• Adult-mediated
interventie

• Peer & adult-mediated
interventie

• Direct instructie
• Modeling door 

klasgenoten
• Modeling door 

volwassenen
• Modeling door zichzelf
• Videomodeling
• Social stories

*Taalvaardigheden: geen interventie gevonden



Non-verbale communicatie
Ondersteuningsbehoeftes* interventies ondersteuningsvormen

• Non-verbaal gedrag

• Integratie verbaal en non-

verbaal

LET OP:

• Camouflage/maskering

• Sociale 
vaardigheidstraining

• Peer-mediated
interventie

• Prelinguistic milieu 
teaching

• Modeling door 
klasgenoten

• Modeling door 
volwassenen

• Videomodeling

*Ondersteuningsbehoeftes: weinig ondersteuningsbehoeftes en ondersteuningsvormen gevonden



Relaties
ondersteuningsbehoeftes Interventies** Ondersteuningsvormen**

• Relatie aangaan en 

ontwikkelen*

• Joint engagement en spel

• Sociaal wenselijk gedrag

LET OP:

• Camouflage/maskering

• Comorbiditeit en 

bijkomende problemen

• Sociale 
vaardigheidstraining

• Peer-mediated
interventie

• Adult-mediated
interventie

• Peer & adult-mediated
interventie

• Animal-assisted
interventie

• Direct instructie
• Modeling door 

klasgenoten
• Modeling door zichzelf
• Videomodeling

*Relatie aangaan en ontwikkelen: wordt als enige echt door het kind zelf aangegeven

** Makkelijk toepasbaar in de natuurlijke setting



Social story
Modeling - sociaal-emotionele wederkerigheid



Power Cards
Modeling - sociaal-emotionele 

wederkerigheid



Prompt cards
Modeling – sociaal-emotionele wederkerigheid



Speech-generating devices

Modeling - Non-verbale communicatie



Secret Agent Society
Videomodeling – non verbale communicatie

https://www.youtube.com/watch?v=Q4Ktm5PJchI


Superheroes social skills

Videomodeling - relaties

https://www.youtube.com/watch?v=hoBIKKDGnLk


Circle of friends
Peer-mediated intervention



Recess Reporters
Modeling - relaties


