
Als horen en communiceren niet vanzelfsprekend is

Problematiek van waarneming en betekenisverlening
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vraagt aangepaste ondersteuning

Doel: 
aangepaste communicatie 

voor mensen met een autismespectrumstoornis

Maak een functioneringsprofiel
- vanuit het multidisciplinair 

  onderzoek

Concept analyseren
- alle deelelementen

Welke voorwaarden zijn nodig
- fysieke omgeving

- materiele omgeving

- sociale omgeving

- begeleidingsvoorwaarden

Welk concept verduidelijken
- waarom dit concept?

- wat is het doel?

Hoe het concept communiceren
vanuit communicatieprofiel
- communicatievorm

- betekenisniveau

- leerstrategie

Maak een taakanalyse /handelings-
scenario / Zelfstandigheids-scorelijst
- chronologisch stappenplan + 

  resultaatscore

Evalueer de conceptondersteuning
- wat laat Zelfstandheidsscore zien?

- stap 3 - 4 - 5 op maat?

- is het doel bereikt?

Roger Verpoorten & Wilma Denteneer
Contact: CoC@kentalis.nl

Conceptondersteunende Communicatie 
voor mensen met een autismespectrumstoornis

Stappen / Datum 4
juli

5
juli

6
juli

7
juli

8
juli

9
juli

1. Stopt fietspictogram van dagschema in 
    pictowatch.

2. Loopt naar schuur en matcht pictogram naast  
   dubbel bij de fiets.

  

3. Pakt de fiets en loopt naar buiten.

4. Pakt 1 knijper uit startdoos  
    en zet knijper op de fiets.

5. Fietst 1 rondje.

6. Gooit knijper in klaarblikje.

7. Pakt nieuwe knijper  
    (… herhaal eventueel 4,5,6).

8. Zet fiets in schuur.

9. Stopt pictogram  ’dagschema’ in pictowatch  
    en loopt naar dagschema.

Hulp:
Geel  = gebaar/teken
Rood = aanwijzen
Blauw = co-actief
Roze = voordoen
Groen = zonder hulp

- vooraf uitgewerkte taakanalyse 
- alle taakstappen met afbouw schema voor  
   te geven hulp   

- resultaat analyse / 
- eventuele bijsturing onderdelen concept 

Functioneringsprofiel 
     Naam: ......

     Intelligentie:

     Communicatie:

     Sensorisch waarnemen:

     Sociaal-emotioneel functioneren:

     Vaardigheden:

     etc...

- Wat:   - Waarom:

- Wie:   - Hoe:

- Waar:   - Tot wanneer:

- Wanneer:   - Wanneer weer:

- Heeft een rustige omgeving nodig

- Geen onverwacht passerende auto’s  

  of personen

- Aanvankelijk hulp bij training 

- Tot zelfstandigheid in uitvoeren

Vorm: afbeelding/pictogram

           extra hulpmiddel ‘pictowatch’  

           voorwerp/wasknijper    

Betekenisverlening: presentatieniveau

Leerstrategie: matchen en inpuzzelen

Concept voorbeeld:

Kan zelfstandig een 

traject fietsen
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