
AUTISMEBELEVINGSCIRCUIT
Hoe kunnen we autisme beter begrijpen als we het zelf niet eerst voelen? 
Hoe zou het zijn om vast te lopen omdat concrete communicatie ontbreekt?
Hoe zou mislukken voelen omdat teveel prikkels in één keer binnenkomen? 
Hoeveel frustraties zou je ervaren als je telkens met je hoofd tegen een muur botst omdat je geen overzicht hebt?
Een bult op je hoofd, dat kun je krijgen. Een gat in die muur?
Misschien.
Maar één blik binnenin…?

Het AutismeBelevingsCircuit
Via tien praktische opdrachten brengt dit Au-
tismeBelevingsCircuit je in de ervaringswereld van 
autisme. Het circuit zal je laten beleven tegen wel-
ke muren mensen met autisme kunnen opbotsen. 
Op die manier brengt het AutismeBelevingsCircuit 
ons van begrip tot autismevriendelijkheid.

Voor meer informatie Passend Onderwijs Almere
bezoekadres Grote Markt 2-1 / 1315 JG Almere 
postadres Postbus 10130 / 1301 AC Almere telefoon 036 76 70 200
e-mail info@passendonderwijs-almere.nl website www.passendonderwijs-almere.nl

Hoe werkt het? 
Tijdens de workshop ga je zelf voelen, ruiken, 
proeven, horen en zien hoe je waarneemt en hoe 
dat anders in zijn werk gaat bij autisme. Elke op-
dracht in het circuit wordt kort ingeleid, uitgevoerd 
en gekoppeld aan de autistische waarneming, 
met concrete tips voor autismevriendelijkheid.

Inzetten op school
Het AutismeBelevingsCircuit kan ingezet worden
zodat begeleiders en leerlingen ervaren wat au-
tisme is. Belangrijk is wel dat er goed gekeken 
wordt hoe het AutismeBelevingsCircuit past bin-
nen de kennis die school of de leerlingen al heb-
ben. Wanneer een school aangeeft interesse te 
hebben dan kunnen zij dit aangeven bij Marijke
Baerveldt, Tilly Meijer of Karel Vogel. Marijke, 
Tilly of Karel zullen met de school in gesprek 
gaan welke inzet het meest passend is.

Voor wie?
Laat je misleiden door je zintuigen, ontdek wat 
kan en niet kan, voel zelf waar anderen over 
schrijven! Mensen met autisme begeleiden begint 
met autisme te begrijpen, door zelf te ervaren 
welke moeilijkheden autisme in het alledaagse 
leven met zich meebrengt.
Het AutismeBelevingsCircuit is voor iedereen die 
autisme wil ervaren en leren kennen.

Leraar: “Wat een prestatie om al die prikkels uit 
de klas te verwerken. Ik kijk op nieuwe wijze 
naar de indeling van mijn klas, hier valt winst 
te behalen voor kinderen met autisme.”

Klasgenoot: “Nu begrijp ik tenminste waarom 
hij zijn koptelefoon op heeft in de klas.”

C 30%, M 30%, Y 30%, K 70%

Full color

C 0%, M 65%, Y 100%, K 0%
C 70%, M 0%, Y 100%, K 0%
C 15%, M 100%, Y 100%, K 0%


