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Voorwoord  

Kunsteducatie wordt steeds belangrijker in het 
basisonderwijs, maar het aanbod is vooral gericht 
op de reguliere basisschoolkinderen en niet op 
kinderen met speciale behoeften. Kinderen met 
autisme behoren tot deze doelgroep. Door hun 
ontwikkelingsstoornis hebben ze hun beperkingen, 
maar ook zeker bijzondere mogelijkheden.  

Culturele instellingen hebben vaak weinig expertise 
op het gebied van kunsteducatie voor deze 
doelgroep en vinden het daardoor lastig om hun 
aanbod aan te laten sluiten bij deze kinderen.  

Binnen het onderwijs hebben docenten veelal 
weinig kennis van wat kinderen met autisme kunnen 
en willen op het gebied van kunsteducatie.  

Dit was de aanleiding voor een onderzoek naar een 
goede vorm van kunsteducatie voor kinderen met 
autisme in het basisonderwijs. Het resultaat van dit 
onderzoek is deze handleiding die gebruikt kan 
worden binnen culturele instellingen en het 
basisonderwijs.  

Het onderzoek was in het bijzonder gericht op 
kinderen met het Syndroom van Asperger. Deze 
kinderen hebben een normaal tot hoge intelligentie 
en zijn vaak bijzonder taalvaardig. Hierdoor hebben 
ze meer mogelijkheden op het gebied van 
kunsteducatie, maar dat neemt niet weg dat ze veel 
last kunnen hebben van hun beperkingen.   

In deze handleiding wordt aandacht besteed aan 
verschillende kunstdisciplines: beeldende kunst, 
dans, drama, film, fotografie en muziek, maar ook 
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multidisciplinaire en multimediale projecten. De 
informatie die wordt gegeven is gebaseerd op het 
literatuuronderzoek en verschillende interviews met 
docenten in het (speciaal) basisonderwijs en 
medewerkers van culturele instellingen die ervaring 
hebben met kinderen met autisme.  

Bij elke discipline wordt een culturele instelling of 
expert op dit gebied als voorbeeld gegeven. Deze 
instellingen of personen hebben ervaring met het 
geven van kunsteducatie aan kinderen met autisme 
in het basisonderwijs.  

Hopelijk kan deze folder een inspiratiebron zijn voor 
nieuwe kunsteducatieprojecten voor deze 
bijzondere doelgroep op scholen of bij culturele 
instellingen.  

Rozemarijn Strubbe  

Onderzoek: 

‘Bijzonder’, kan niet zonder. Masterscriptie MA 
Kunsteducatie, Kunsten Cultuur en Media, 
Rijksuniversiteit Groningen, 2011  
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Wat is autisme? 

Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis, 
wat betekent dat het invloed heeft op meerdere 
ontwikkelingsgebieden en in principe levenslang 
duurt. Mensen met autisme worden hierdoor in hun 
dagelijks functioneren beperkt. De oorzaak van 
autisme is nog steeds niet bekend. Erfelijke factoren 
spelen in ieder geval een grote rol.  

Er kan nog geen medische diagnose gesteld 
worden, waardoor de diagnose nog steeds 
gebaseerd is op het gedrag en de ontwikkeling van 
een kind. Een diagnose wordt tegenwoordig 
bepaald aan de hand van het DSM (Diagnostical 
and Statistical Manual). De criteria voor een autisme 
diagnose staan onder het D.S.M.-IV en richten zich 
kort samengevat op de kwalitatieve tekorten in de 
sociale interactie; het beperkte, repetitieve en 

stereotiepe patroon van gedrag, interesses en 
activiteiten en ten slotte op de beperking in sociale, 
beroepsmatige en andere domeinen van 
functioneren.  

Er zijn veel theorieën over autisme, maar deze 
bieden geen van allen een sluitende verklaring voor 
autisme. Volgens pedagoog Peter Vermeulen 
(2003)  hebben de theorieën één ding met elkaar 
gemeen, namelijk de aandacht voor de verbeelding. 
Hij vraagt zich af of de verbeelding de sleutel tot het 
raadsel van autisme is.  
Verbeelding is een van de drie stoornissen in de 
stoornistriade die de Britse psychiater Lorna Wing  
ontwikkeld heeft voor autisten. Autisten hebben 
naar haar mening een stoornis in de sociale 
omgang, de communicatie en de verbeelding. Als 
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gevolg hiervan hebben ze vaak een beperkt en 
repetitief patroon van interesses en belangstelling.  
 
De term autisme is eigenlijk een te algemene 
verzamelnaam voor de diverse varianten. Er wordt 
steeds vaker gesproken van autistische spectrum 
stoornissen (ASS). Binnen dit spectrum wordt 
onderscheid gemaakt tussen een klassieke vorm 
van autisme, het syndroom van Asperger, de 
desintegratiestoornis in de kindertijd, het syndroom 
van Rett en de aan autisme verwante 
contactstoornissen PDD en PDD-NOS.  

Bij klassiek autisme is elk intelligentieniveau 
mogelijk en is er veelal sprake van een vertraagde 
taalontwikkeling. Bij kinderen met het syndroom van 
Asperger is het intelligentieniveau gemiddeld of 
hoog en is er meestal geen sprake van een 
vertraagde taalontwikkeling. Zowel kinderen met 
klassiek autisme als kinderen met het syndroom van 

Asperger vertonen problemen in de sociale 
communicatie, een beperkt interessegebied en 
herhalingsgedrag.  

Kinderen met PDD en PDD-NOS hebben vooral 
moeite met gesproken informatie en minder met 
sociale interacties en communicatie. Ze vertonen 
meer emotioneel gedrag dan kinderen met het 
syndroom van Asperger.  
Het syndroom van Rett komt vrijwel uitsluitend bij 
meisjes voor en gaat vaak gepaard met een 
verstandelijke beperking. 

In de literatuurlijst worden verschillende 
toegankelijke en interessante titels gegeven van 
artikelen en boeken over autisme en de relatie 
tussen kunst(educatie) en autisme.  
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Kunsteducatie voor autisten 

De situatie in het onderwijs: 
 
Uit een onderzoek van Anne Bamford over de stand 
van zaken van de kunsteducatie in Nederland in 
2007 blijkt dat het voor leerlingen met een 
beperking moeilijk is om een geschikt cultureel 
aanbod te vinden. Hierdoor komen deze kinderen 
nauwelijks in aanraking met verschillende 
kunstdisciplines. Volgens Aaltje van Zweden-van 
Buuren (2009), oprichtster van Stichting Papageno, 
een stichting die zich inzet voor kunsteducatie in het 
speciaal onderwijs, is er binnen het speciaal 
onderwijs vooral aandacht voor de actieve 
kunsteducatie en nauwelijks voor de receptieve en 
reflectieve vorm. 
Zoals gezegd hebben culturele instellingen vaak 
weinig expertise op dit gebied en hebben docenten 

in het onderwijs meestal weinig kennis van wat 
kinderen met autisme kunnen en willen op het 
gebied van kunsteducatie.  
 
Het is daarom belangrijk om de culturele instellingen 
en scholen informatie te geven over kunsteducatie 
voor deze doelgroep. Deze handleiding biedt 
daarom zowel theoretische kennis als handige tips 
die gebaseerd zijn op de verslagen van experts en 
docenten die met deze kinderen werken.  
Er wordt een algemeen beeld gegeven van hoe 
kinderen met autisme kunsteducatie kunnen krijgen 
en in het bijzonder kinderen met het syndroom van 
Asperger. Kinderen met autisme zijn echter niet 
allemaal hetzelfde, wat betekent dat er altijd 
uitzonderingen zijn op de regel.  
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Organisatie van een les: 
 
Het geven van een kunsteducatieles aan deze 
doelgroep vraagt om een goede voorbereiding. Veel 
autistische kinderen hebben behoefte aan structuur 
en voorspelbaarheid. Ze willen graag weten wat ze 
kunnen verwachten, zodat er geen onvoorspelbare 
dingen gebeuren.  
 
Dat de leerlingen met autisme structuur nodig 
hebben, betekent volgens Van Zweden-van Buuren 
niet dat je ze in onrealistische structuren moet 
duwen. Ze moeten ook leren omgaan met het feit 
dat de buitenwereld niet altijd voorspelbaar is. Ook 
de Vlaamse Stichting Ambrosia’s Tafel probeert de 
kinderen tijdens hun projecten geen kaders op te 
leggen, zodat ze vrij zijn om zichzelf te zijn en de 
ruimte krijgen om de discipline, het medium of het 
materiaal te vinden dat bij hen past.  

 
Het aanbod moet niet te groot zijn, omdat deze 
kinderen vaak moeite hebben om een keuze te 
maken. In een dramales is het daarom beter om 
geen verkleedkleren te gebruiken of te veel 
attributen. Concreet lesmateriaal schept voor de 
kinderen wel duidelijkheid over wat er van hen 
verwacht wordt.  
Het geven van een duidelijk opdracht zorgt ervoor 
dat een leerling met autisme weet wat hij moet doen 
om een opdracht goed te volbrengen. Een vrije 
opdracht is voor deze kinderen vaak heel lastig 
omdat ze geen goed voorstellingsvermogen hebben 
en het daardoor moeilijk vinden om dingen te 
verzinnen. Hoe concreter een opdracht is, des te 
makkelijker het voor hen is om binnen deze grenzen 
iets te ontdekken, stelt educatief medewerkster 
Renske de Groot van FOAM. 
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David Barth – Beasts and Bugs – Oktober 2009
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Dat wil niet zeggen dat het de bedoeling is om als 
docent voorbeelden te geven die de kinderen 
klakkeloos over kunnen nemen. Daar hebben ze 
niks aan. Dan worden ze niet gestimuleerd om hun 
verbeeldingskracht en creatieve vermogen in te 
zetten. Zulke opdrachten worden schoolkunst 
genoemd. Dat zijn opdrachten waarbij alle kinderen 
hetzelfde doen, zonder eigen creatieve inbreng.  
Kinderen met autisme en zeker de meer intelligente 
kinderen hebben meer baat bij authentieke 
kunsteducatie, waarbij ze hun eigen doelstellingen 
moeten stellen en zelf met creatieve oplossingen 
moeten komen. De docent heeft daarbij vooral een 
coachende rol en begeleidt het proces van de 
leerling. 
Afhankelijk van de ervaring die de leerlingen 
hebben is het verstandig om laagdrempelig te 
beginnen bij een les. Het allerbelangrijkste is dat de 

les een positieve ervaring wordt voor de leerlingen. 
Wanneer de drempel te hoog is, loop je het risico 
dat de les in frustratie eindigt. 
  
Sommige kinderen met autisme vinden het heel eng 
om als eerste iets te moeten doen. Daarom is het 
verstandig om de kinderen tegelijkertijd iets te laten 
doen of de leerling met autisme eerste te laten 
observeren. Imitatie kan ook een veilige fase zijn 
die vooraf gaat aan het zelf bedenken van dingen.  
 
Kinderen met autisme hebben er baat bij wanneer 
ze in een rustige omgeving kunnen werken, met zo 
min mogelijk storende prikkels. Dat wil niet zeggen 
dat de kinderen perse in een lege ruimte moeten 
werken, maar het is wel belangrijk dat de ruimte 
netjes georganiseerd is.  
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Wanneer er een culturele organisatie op school 
komt om bijvoorbeeld een workshop of een 
voorstelling te geven is het verstandig om eerst 
contact te hebben met de culturele instelling en 
deze in te lichten over de kinderen in de klas die 
een ontwikkelings- en/of gedragsstoornis hebben. 
Dan weten deze mensen wat ze kunnen 
verwachten en eventueel hoe ze ermee om moeten 
gaan.  
Je kunt er als docent ook voor kiezen om af te 
spreken dat je zelf ingrijpt wanneer er iets niet 
helemaal goed is.  
Goede begeleiding is altijd verstandig bij een 
bezoek aan een culturele instelling. Voor de 
kinderen is het vaak een veilig gevoel als hun 
docent of een bekend gezicht in de buurt is.  
 
 
 

Contact en inlevingsvermogen:  
 
Autisten zijn door hun stoornis in eerste instantie 
niet op de sociale omgeving gericht. Door hun 
onvermogen om zich voor te stellen wat er in het 
hoofd van een ander omgaat, kunnen ze sociale 
situaties niet goed begrijpen, waardoor ze die liever 
uit de weg gaan. Ze hebben moeite om met 
anderen samen te werken en werken veelal het 
liefst in een geïsoleerde omgeving.  
 
Anneke Koster, dramadocent van De Caleidoscoop 
in Leeuwarden, probeert in haar dramalessen de 
sociale interactie tussen autistische kinderen te 
stimuleren door middel van simpele  
dramaoefeningen:  
 

 Spiegelen van elkaars handelingen  
 Touwtrekken met een onzichtbaar touw 
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Kunstreceptie:  
 
De waarneming van kinderen met autisme is anders 
dan die van normale kinderen. Hierdoor is hun 
kunstreceptie ook anders. Ze kijken op een andere 
manier  naar een schilderij of een 
theatervoorstelling.  
Autisten hebben vaak geen goede filter om alle 
prikkels die ze binnenkrijgen te filteren. Hierdoor 
zien ze het verschil tussen belangrijke en 
onbelangrijke zaken niet en kunnen ze gebiologeerd 
zijn door bepaalde details, bijvoorbeeld een eendje 
in een schilderij. Door hun gerichtheid op details 
zien autisten de samenhang van het geheel niet. 
Hun waarneming wordt meestal gestuurd door hun 
eigen interesses. Wanneer ze van dieren of auto’s 
houden, zal dat hen het meest opvallen.  
Doordat autisten een beperkt 
voorstellingsvermogen hebben, is het voor hen 

moelijk om zich in te leven in een personage in een 
boek, film of theatervoorstelling. Ze begrijpen de 
intenties van hun handelingen niet en kunnen 
daardoor ook geen verbanden leggen tussen 
gebeurtenissen.  
Er zijn ook autistische kinderen die moeite hebben 
om onderscheid te maken tussen werkelijkheid en 
fantasie. Een anekdote in Speciaal onderwijs en 
cultuureducatie van Scherpenisse (2009) toont de 
reactie van een autistisch meisje op een 
toneelvoorstelling:  

Esther, gediagnosticeerd met het syndroom van 
Asperger, heeft moeite om fantasieverhalen te 
verwerken. Toch gaat ze mee naar een 
sprookjesuitvoering. In het theater roept ze angstig 
dat het niet waar is wat er op het podium gebeurt. 
Als de acteurs daar niet snel genoeg op reageren, 
klimt ze, voordat de begeleiders het kunnen 
voorkomen, resoluut het podium op om te vertellen 
hoe de spelers het verhaal wel moeten spelen. 
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David Barth – Jungle – Februari 2010
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Betekenisgeving 
 
In onze communicatie zit veel meta-informatie 
verstopt waar we ons niet altijd bewust van zijn. We 
zijn eigenlijk heel onnauwkeurig en toch begrijpen 
we elkaar. Dat komt doordat we ons de context van 
de communicatie voor kunnen stellen. Contexten 
zijn altijd sociaal en cultureel bepaald. Autisten 
vinden dit heel moeilijk doordat ze geen sociale 
situaties kunnen lezen. Hun betekenisgeving is 
hierdoor vaak heel letterlijk. Figuurlijk taalgebruik is 
voor hen een raadsel. Ze begijpen dubbele bodems 
of meerduidige betekenissen in een verhaal of 
kunstwerk niet. De autsiten met een hogere 
intelligentie zijn veelal in staat om dingen aan te 
leren. Het is wel moeilijk voor hen om de concrete 
voorbeelden die ze krijgen te generaliseren  

Artistieke proces  
 
Autistische kinderen en vooral kinderen met het 
syndroom van Asperger zijn vaak zeer gericht op 
het eindresultaat van hun werk. Het moet zo 
accuraat mogelijk zijn en voldoen aan de eisen die 
aan de opdracht worden gesteld. Deze kinderen 
hebben ook wel de neiging om andere kinderen te  
controleren of ze zich wel aan de opdracht hebben 
gehouden.  
 
In hun werkproces vertonen ze vaak rigide 
patronen. Ze beginnen steeds op dezelfde manier 
of gebruiken hetzelfde onderwerp. Meestal werken 
ze vanuit een obsessie en hebben ze een voorkeur 
voor bepaalde materialen en technieken. Deze 
materialen moeten voldoen aan hun behoefte om 
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gedetailleerd te werken. Bij beeldende vorming 
gebruiken ze graag fineliners, potloden of Oost-
Indische inkt.  
 
Ondanks een zeer fijne motoriek, is de algemene 
motoriek van deze kinderen niet altijd heel sterk. 
Hierdoor kunnen ze niet goed knippen of werken ze 
heel slordig. Ze houden er meestal niet van om 
vieze handen te krijgen door bijvoorbeeld lijm, verf 
of papier-maché.  
 
Kinderen met het syndroom van Asperger hebben 
een hoger intelligentieniveau en redeneren  vaak 
vanuit hun ratio in plaats van hun gevoel. Dat is ook 
terug te zien in hun kunstbeleving en -uiting. Ze 
vertonen een voorkeur voor kunst waarin structuur 
zit en weinig emotie. Ze maken zelf vooral 
realistische werken en vertonen geen 
expressionisme.  

Creativiteit/Fantasie  
 
Kinderen met autisme verschillen heel erg in hun 
creatieve vermogen. De meesten baseren hun werk 
op de direct zichtbare werkelijkheid. Ze hebben 
meestal weinig fantasie en werken niet vanuit de 
intentie om creatief te zijn. Er zijn ook kinderen die 
bewust creatief bezig zijn en fantastische 
voorstellingen kunnen maken. David Barth is hier 
een voorbeeld van. (Lees de spotlight van de 
beeldende vormgeving op p.23)  
Wanneer je bewust creatief bezig bent, vraagt dat 
om een vorm van reflectie. Hebben kinderen met 
autisme wel een reflectievermogen? 
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Reflectieve kunsteducatie  
 
Om te kunnen reflecteren moet je in staat zijn om 
mentaal afstand te nemen. Of autisten hiertoe in 
staat zijn is soms lastig te zeggen. Aan de ene kant 
zorgen hun problemen met het verwerken van 
prikkels uit hun omgeving ervoor dat ze moeite 
hebben om deze afstand te nemen, maar zeker 
kinderen met het syndroom van Asperger blijken 
een vorm van zelfbewustzijn te hebben waardoor ze 
heel goed over hun eigen beperkingen kunnen 
praten. Uit de observaties van kunsteducatielessen 
en de interviews met docenten blijkt ook dat de 
kinderen vooral kritisch zijn over hun eigen werk, 
maar dat ze het moeilijk vinden om over het werk 
van een ander te praten. Ze kunnen zich niet in het 
perspectief van de maker van een kunstwerk 
verplaatsen.   
 

Een aantal culturele instellingen gaf aan dat 
reflectieve kunsteducatie meer gebruikt wordt in het 
voortgezet onderwijs en dat ook de autistische 
kinderen hier dan toe in staat zijn. Een voorbeeld is 
het project: “No Landscapes” van Terry Barret.  
Van Zweden-van Buuren(2010) schreef een artikel 
over dit project.  
 
Oefening baart kunst:  
 
De problemen die kinderen met autisme op het 
gebied van kunsteducatie ervaren zijn waarschijnlijk 
niet altijd te verhelpen, maar door kinderen al vroeg 
met de kunstdisciplines in aanraking te brengen 
doen ze steeds meer ervaring op, waardoor ze 
zichzelf dingen aan kunnen leren, maar ook hun 
(creatieve) voorstellingsvermogen stimuleren. 
Hiermee kunnen zowel kunstintrinsieke als 
instrumentele doelstellingen bereikt worden. De 
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kinderen kunnen hun talenten ontdekken en 
artistieke processen ondergaan, maar ook beter 
leren communiceren, samenwerken en flexibeler 
worden in hun rigide denkvermogen.   
Omdat alle autisten verschillend zijn, is het 
belangrijk om hen een gedifferentieerd programma 
aan te bieden en ze de ruimte te geven te kiezen 
wat bij hen past.  
Houd daarbij altijd rekening met hun beperkingen, 
maar ga uit van hun mogelijkheden! Want een kind 

dat zich gestimuleerd voelt, is tot veel meer in staat 
dan een kind dat steeds geconfronteerd wordt met 
zijn beperkingen.  
De verschillende kunstdisciplines die op school of 
door culturele instellingen gegeven kunnen worden, 
worden nu behandeld. Na elke discipline volgen een 
of meerdere spotlights van culturele instellingen die 
zich bezig houden met deze discipline. 
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Beeldende vormgeving 
 
Het oog van een autist wordt wel vergeleken met 
een fototoestel: een autist tekent wat hij ziet en niet 
wat hij weet. Ze worden niet gehinderd door 
betekenissen en contexten van de waarneming, 
waardoor er een objectieve registratie van de 
werkelijkheid ontstaat.  

Autistische kinderen kunnen een groot tekentalent 
hebben. Autisten met een buitengewone en 
specifieke gave worden ook wel saventen 
genoemd. De Britse Nadia kon toen ze 3,5 jaar oud 
was al paarden tekenen in perspectief, beweging en 
profiel. Ze had een gevoeligheid voor ruimte die 
gewone kinderen van haar leeftijd niet hadden. Ze 
begreep de wereld niet conceptueel, maar 
perceptueel. Toen Nadia taliger werd en dus meer  
 

 
conceptueel, verloor ze een deel van haar gave en 
werden haar tekeningen zelfs kinderlijker.  
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Autisten kunnen ook een enorm visueel geheugen 
hebben. In tegenstelling tot normale mensen 
generaliseren autisten beelden niet, maar nemen ze 
heel nauwkeurig specifieke details op.  
 
Er bestaat natuurlijk niet zoiets als een autistische 
kunststijl. Autisten verschillen onderling erg en een 
kunstwerk is het werk van een geheel persoon, 
waar het autisme slechts deel van uitmaakt. Toch 
heeft het werk wel vaak bepaalde kenmerken. 
Vermeulen beschrijft de autistische tekenstijl in zijn 
boek Dialogica. Autisme <-> Kunst (2003). Werken 
van autisten zijn vaak objectgericht, realistisch, 
oorspronkelijk, statisch, gedetailleerd, exact, 
rechtlijnig, serieel, zwart-wit of juist met heldere 
kleuren.  

Autisten hebben vaak een voorkeur voor bepaalde 
onderwerpen, materialen en technieken. De 

materialen moeten geschikt zijn om fijne lijnen en 
details mee te produceren.  
De driejarige Nadia had bijvoorbeeld een duidelijke 
voorkeur voor het gebruiken van een zwarte pen. 
Ze wilde niet met verf of kleuren werken. 
Klaaske de Vos, directrice van Special Arts, vertelt 
dat de interesse van autisten in de beeldende kunst 
vaak ligt bij mechanische, technische en 
beweeglijke onderwerpen : gebouwen, vliegtuigen, 
auto’s en treinen. Landschappen komen vrijwel niet 
voor bij autistische mensen. Meer 
expressionistische kunst komt alleen voor bij 
verstandelijk beperkte autisten. Zij noemt deze 
werken expressionistisch, maar ze worden volgens 
haar niet met die intentie gemaakt. Veel autistische 
kunstenaars werken vooral realistisch.  
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Stephen Wiltshire
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De interesse in systemen sluit volgens Vermeulen 
aan op de veronderstelling dat autisten een 
voorkeur hebben voor analyseren of construeren in 
plaats van het zich identificeren met de sociale 
omgeving. De werken van autisten zijn vooral 
figuratief en realistisch met een duidelijke en sobere 
vormgeving. Ze vertonen geen voorkeur voor een 
expressionistische stijl of afbeeldingen met een 
emotionele lading. Het zijn werken die weinig of 
geen verbeelding vragen en gebaseerd zijn op de 
directe waarneming.  
Volledig abstracte kunst is voor hen onbegrijpelijk, 
omdat het een groot verbeeldend vermogen vraagt. 
De kunstappreciatie weerspiegelt dus hun 
cognitieve stijl.  
Bepaalde kunststromingen vertonen volgens 
Vermeulen  gelijkenissen met de autistische 
waarneming, doordat ze uitgaan van stukjes van de 

waarneming. Als ultieme voorbeeld noemt hij het 
Kubisme.  
 
Werken van autisten zijn vaak zeer oorspronkelijk, 
doordat ze zich niet laten beïnvloeden door de 
heersende artistieke cultuur. Ze werken 
voornamelijk voor zichzelf en niet met het idee om 
hun werk te exposeren, of te reflecteren op de 
esthetische waarde van hun werk met oog op 
publieke waardering. De oorspronkelijkheid van de 
werken kan ook een handicap zijn, doordat ze vaak 
niet ‘in de mode’ zijn en autisten het moeilijk vinden 
om over hun werk te praten tegen een publiek.
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‘Birds’ David Barth  - Verschenen in: Mullin, J. ‘Drawing Autism’ Mark Batty Publisher, 2009
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David Barth  

David Barth (1998) heeft het Syndroom van 
Asperger, maar is ook een groot tekentalent. 
Hij is autodidact, wat betekent dat hij het liefst zelf 
nieuwe technieken aanleert en uitprobeert zonder 
onderricht te worden.  
 
David tekent omdat hij daardoor rustig in zijn hoofd 
wordt en omdat hij graag zijn kennis in tekeningen 
wil verwerken. Hij vindt het prettig om zich daarbij te 
isoleren van zijn omgeving, zodat hij geen last heeft 
van prikkels. Hij kan heel lang aan een stuk aan een 
tekening werken.  
 
Doorgaans is David gefascineerd door iets en wil hij 
dat graag in een tekening verwerken. Een van zijn 
lievelingsonderwerpen is dieren, maar hij vindt het  

ook erg leuk om portretten te tekenen en daarbij te 
proberen de blik van een persoon te vangen.  
Door zijn autismestoornis gaat David altijd op 
dezelfde manier te werk. Hij begint rechts onderaan 
het blad en werkt een tekening dan detail voor detail 
uit en maakt niet eerst een schets. Hij weet van te 
voren al precies waar wat gaat komen.  
Hij probeert de tekeningen zo realistisch mogelijk te 
maken, zodat het net een foto lijkt. David heeft een 
groot visueel geheugen, waardoor hij heel veel 
details onthoudt.  
 
Hij werkt het liefst met fijne materialen, waarmee hij 
heel gedetailleerd te werk kan gaan. Hij gebruikt 
bijvoorbeeld Caran d’ache potloden, fineliners en 
Oost-indische inkt. Wanneer een tekening naar zijn  
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idee is mislukt, gooit hij deze het liefst meteen weg 
en probeert hij het opnieuw.  
 
De kunstwerken van bekende kunstenaars als 
Michelangelo en Leonardo Da Vinci zijn een 
inspiratiebron voor hem. Het liefst bekijkt hij hun 
werk op internet, omdat hij er dan eindeloos 
toegang tot heeft. Zijn ouders nemen hem ook wel 
mee naar het museum, maar zorgen er dan voor 
dat ze op een moment gaan dat er niet veel 
bezoekers zijn.  
 
David maakt ook graag striptekeningen. Hij vond 
het heel moeilijk om zichzelf aan te leren dat deze 
altijd links bovenaan beginnen. Hij wil graag dat zijn 
strips grappig gevonden worden.  
Voor een kind met autisme heeft hij vrij veel fantasie 
en verbeeldingskracht. De figuren in zijn  
 

striptekeningen hebben echt een eigen karakter met 
een autistisch gevoel voor humor.  
 
David vindt het net als veel andere autistische 
kinderen moeilijk om de intenties van mensen in te 
schatten. Hierdoor is het voor hem moeilijk om films, 
toneelvoorstellingen en verhalen goed te begrijpen.  
Zijn ouders besteden er veel aandacht aan om dit 
met hem te oefenen.  
 
Samen met zijn moeder heeft David twee boeken 
uitgegeven: het prentenboek ‘Poeperlak en 
Plassebed’(2008) en  ‘Wat is er toch met 
Kobus?’(2010). In het laatste boek legt hij aan de 
hand van zijn tekeningen op humoristische wijze uit 
hoe hij als jongen met autisme de wereld ervaart.  
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Facts: 

 In 2004 exposeerde David voor het eerst 
een aantal van zijn tekeningen en in 2007 
waren zijn tekeningen te zien op expositie 
van Art Group Hillegersberg. 

 In 2005 won David de eerste prijs in een 
tekenwedstrijd van de “Russian school of 
Arts”. 

 In 2007 won hij, in een door Zone 5300 
georganiseerde tekenwedstrijd, de 
“Caldenborgh Jong Talentprijs” in de 
categorie “Comics”. 

  In 2008 verscheen een prentenboek, 
Poeperlak en Plassebed, waarin Davids 
tekeningen een prominente rol spelen. 

 

 David ontving in oktober 2009 uit handen 
van de kunstenaar Paul Kerrebijn een 
kunstwerk voor het winnen van een 
tekenwedstrijd van het Mariniersmuseum.  

 In New York verscheen in 2009 het boek 
“Drawing Autism” van Jill Mullin, waarin 
een werk van David is opgenomen.  

 Op 6 april 2010 was hij samen met zijn 
moeder te zien in de bekende Nederlandse 
talkshow Pauw en Witteman. 

 In 2010 verschijnt “Wat is er toch met 
Kobus?” (2010) waarin ook veel relevante 
informatie en praktische tips staan.  

www.davidbarth.nl  

 



 28

Dans 
 

Dans kan voor kinderen met een autisme 
spectrumstoornis lastig zijn, doordat ze een 
onhandige en houterige motoriek kunnen hebben.  
Op het gebied van dans is weinig tot geen aanbod 
voor deze kinderen en er is nauwelijks onderzoek 
naar gedaan.  
 
Carolien Hermans, beleidsadviseur Dans bij 
Kunstfactor, werkt op dit moment aan een 
onderzoek over danseducatie voor kinderen met 
autisme. Dans lijkt haar een zeer geschikte 
discipline voor deze doelgroep, omdat het alles te 
maken heeft met de problematiek van autisten. 
Hermans is lang als choreograaf aan het werk 
geweest. Helaas heeft ze nooit aan deze doelgroep 
lesgegeven, maar ze heeft wel veel ervaring als 
orthopedagoog. Op basis van haar onderzoek en 

praktijkervaringen heeft ze dan ook bepaalde 
verwachtingen van de manier waarop danseducatie 
aan deze doelgroep gegeven moet  
worden en op welke manier deze kinderen zullen 
dansen.  
 
Tips voor de organisatie van een 
dansles:  
 

 Werk in kleine groepjes (3 kinderen) 
 Biedt een doorzichtige structuur en een 

veilige omgeving 
 Gebruik de opbouw van een traditionele 

dansles: opwarming, middengedeelte en 
een cooling-down. Dan zijn de kinderen 
naderhand weer rustig in de klas 

 Werk vanuit dansexpressie en niet vanuit 
het aanleren van pasjes 

 Bied gesloten bewegingsopdrachten 



 29

Danskenmerken van kinderen met 
ASS: 
 
Door een afwijkende motorische ontwikkeling 
hebben de kinderen een andere 
bewegingsvocabulaire en dansant belevingsgevoel:  

 Lopen stroever, harken 
 Minder gevoel voor ritme 
 Minder doorstroming in het lichaam 
 Minder vloeiende bewegingen 
 Zachtere bewegingen lastig 
 Meer repetitieve bewegingspatronen 
 Terugvallen op bekend repertoire 
 In zichzelf gesloten tijdens het dansen 
 Minder verkennend naar de ruimte en 

objecten in de ruimte 
 
In de spotlight wordt verder op het onderzoek van 
Carolien Hermans ingegaan.  

Een mooi voorbeeld van een project waarin een 
autistisch kind gaat dansen is De Ware 
Gedachtevertellers van Ambrosia’s Tafel.  
In de spotlight van multimediale projecten wordt er 
meer over dit project verteld.  
Een filmpje van dit project is te zien op:  
 
www.platformrondmediawijsheid.be  
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Carolien hermans  
 

 
Carolien Hermans werkt als beleidsadviseur Dans 
bij Kunstfactor, het sectorinstituut voor de  
amateurkunst in Nederland. Hierbij richt ze zich in 
het bijzonder op dans voor mensen met een 
beperking. Zo werkt ze mee aan het jaarlijkse 
festival voor mensen met een beperking. In 2010 
was dit het festival Ongekend Talent.  
 
Hermans heeft onder andere pedagogiek 
gestudeerd en een opleiding gedaan voor docent 
dansexpressie. Ze heeft veel werkervaring als 
orthopedagoog en als choreograaf.  
Ze  werkt nu aan haar promotieonderzoek dat 
gericht is op danseducatie voor kinderen met 
autisme. Daarbij onderzoekt ze of het mogelijk is om 
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danseducatieve modellen te ontwikkelen die gericht 
zijn op danstraining voor speciale doelgroepen.  
Het uitgangspunt van het onderzoek is een concept 
dat in de danstheorie veel gebruikt wordt, namelijk 
het kinesthetisch invoelen.  
Dit concept gaat er vanuit dat wanneer je naar dans 
kijkt, je in principe zelf fysiek meedoet. Je simuleert 
de bewegingen, maar ook de set van intenties, 
emoties en gevoelens die eraan gekoppeld zijn.  
 
Het kinesthetisch invoelen sluit aan op de theorie 
van de spiegelneuronen. 
Spiegelneuronen zijn neuronen die tijdens de 
waarneming van een handeling of ervaring op 
dezelfde plaats geactiveerd worden als bij degene 
die de handeling of ervaring ondergaat.  
Van autisten wordt gezegd dat ze een trage of 
beperkte activiteit op het gebied spiegelneuronen 

hebben. Dit wordt ook wel de ‘broken-mirror’-theorie 
genoemd (Oberman 2006). 
Deze theorie zou een verklaring bieden voor het feit 
dat veel autisten moeite hebben met het zichzelf 
verplaatsen in andermans perspectief. Hierdoor 
hebben ze moeite met imiteren en kunnen ze zich 
slecht met anderen identificeren of hun gedrag 
begrijpen.  
 
Hermans gaat een model ontwikkelen voor 
danstraining waarmee ze onder andere kinderen 
met autisme gaat testen op het kinesthetisch 
invoelen. Ze verwacht dat de danstraining effect zal 
hebben op fysiek, motorisch en sociaal-emotioneel 
niveau en dat vooral het kinesthetisch invoelen zal 
verbeteren.  
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Drama  

Drama lijkt niet de meest voor de hand liggende 
discipline voor kinderen met autisme. Ze vinden het 
bijvoorbeeld moeilijk om zich in te leven in een rol 
en met andere kinderen samen te werken.  
In hun spelontwikkeling doen ze minder snel 
vaardigheden op die andere kinderen in hun 
natuurlijke spel ontwikkelen. Spel is voor deze 
kinderen een hele veilige manier om grenzen te 
verleggen en de wereld om hun heen te ontdekken. 
Deze vaardigheden kunnen ze op een meer 
bewuste en gestuurde manier aangeboden krijgen 
in een dramales.  
 
Tips voor de organisatie van een les:  

 Beginnen met een les waarbij de hele 
groep actief is 

 Het is minder eng om allemaal tegelijkertijd 
hetzelfde te doen, dan dat een kind iets 
voor de anderen voor moet doen  

 Kinderen kunnen het veilig vinden om eerst 
iets te imiteren voordat ze zelf iets moeten 
bedenken 

 Vertrek vanuit de belevingswereld van de 
kinderen  

 Maak gebruik van de specifieke interesses 
van de kinderen als veilige opstap 

 Probeer variaties in deze interesses aan te 
brengen  

 Gebruik visueel en auditief lesmateriaal, 
maar beperk het aanbod  

 Gebruik muziek bij lessen die over emoties 
gaan 
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 Deel complimenten uit wanneer iets goed 
wordt gedaan 

 Eindig de les met een cooling-down zodat 
de kinderen weer rustig worden 

 
Autistische kinderen vinden het vaak moeilijk om 
met doe-alsof spelletjes mee te doen, bijvoorbeeld 
op verschillende manieren voorwerpen gebruiken in 
een dramales. 
Van der Pol (2007) heeft een eigen visie op spel. Hij 
maakt daarbij onderscheid tussen drie soorten doe-
alsof spelen: 

 Iconisch spel:  
Hierbij geeft een kind alsof-betekenissen 
aan een voorwerp of handeling die sterke 
gelijkenis vertonen met het voorwerp of de 
handeling in de niet-speelse werkelijkheid.  
 
 

 Indexicaal spel: 
Het spel bevat tekens die extra verwijzend 
zijn naar alsof-situaties die kunnen 
plaatsvinden. Een voorbeeld is geld dat 
gebruikt wordt om winkeltje te spelen.  

 Symbolisch spel: 
Hierbij wordt afgesproken wat iets 
zogenaamd voorstelt los van de uiterlijke 
kenmerken of de gebruikelijke functie  

 
Probeer de verbeelding van kinderen te stimuleren 
door verschillende stappen te gebruiken: 

 
Lessuggestie om de verbeelding te stimuleren: 

 Deel eerst echte kranten uit aan de 
kinderen 

 Laat ze goed nadenken over de 
handelingen tijdens het krantlezen en 
neem de kranten dan weer in 
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 Deel nu denkbeeldige kranten uit en laat 
de kinderen dezelfde handelingen 
uitvoeren 

 Maak een denkbeeldige of echte foto van 
de situatie die de kinderen uitbeelden  

 
Doordat autisten een andere waarneming hebben 
van de wereld, komen ze ook op andere ideeën die 
heel verassend kunnen zijn. Toch hebben ze 
meestal niet de intentie om creatief of origineel te 
zijn in hun spel. Dit komt doordat er sprake is van 
een beperkt zelfbewustzijn in het spel van 
autistische kinderen. Ze denken niet na over de 
intentie van hun spelhandelingen: Waarom ze iets 
gebruiken of welke functie iets kan hebben voor een 
rol? Ze hebben weinig reflectievermogens, 
waardoor ze geen afstand nemen van hun eigen 
spel en erover nadenken. Deze vermogens kunnen 
in een dramales heel goed getraind worden.  

Zelfbewustzijn in het spel:  
Probeer de kinderen stapsgewijs en spelenderwijs 
bewust te maken van de volgende vragen: 

 Wie ben je? 
 Welke rol speel je?  
 Wat doe je?  
 Wat heb je net gedaan? 
 Past wat je gedaan hebt bij de rol die je 

speelt?  
 Wat voor houding, mimiek, stem, 

voorwerpen passen er bij een bepaalde 
rol?  

 Waarom gebruik je deze houding, mimiek, 
stem of voorwerpen voor een bepaalde 
rol?  

 
Soms kunnen ze blijven steken in hun spel doordat 
ze het onderscheid tussen spel en werkelijkheid niet 
meer kunnen zien. Geef daarom duidelijk en 
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concreet aan wanneer iemand zijn rol moet loslaten 
en weer gewoon zichzelf is. Wanneer het 
zelfbewustzijn en het reflectievermogens groeit, 
zullen ze dit onderscheid beter kunnen maken.  
 
Deze tips en suggesties zijn gebaseerd op de 
ervaringen van o.a dramadocenten Liesbeth 
Huiberts en Irene Jonglboets, waarover meer te 
lezen valt in de spotlights, en dramadocent Anneke 
Koster die werkzaam is op de Renn4 school De 
Caleidoscoop in Leeuwarden.  
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Drama in het speciaal 
onderwijs 
 
Liesbeth Huiberts is dramadocent voor de 
jeugdtheaterschool in Leiden. In 2004 werd ze door 
de dienst Cultuur en Educatie van de gemeente 
Leiden gevraagd om dramalessen te ontwikkelen 
voor de middenbouw van het speciaal onderwijs. Er 
werd een speciale subsidie beschikbaar gesteld, 
waarmee  Huiberts het programma Drama in het 
speciaal onderwijs ontwikkelde, dat ze sindsdien 
jaarlijks uitvoert op scholen in Leiden.  
 
Een blok bestaat uit vijf lessen van een uur. Elke les 
heeft een bepaalde thema, zoals de dokter of 
dieren. Iedere les is opgebouwd uit vaste 
onderdelen: een inleiding, een warming-up, 
speloefeningen en - opdrachten en een nagesprek. 

Huiberts probeert de lessen aan te laten sluiten bij 
andere schoolvakken, zodat de dramalessen geen 
geïsoleerde bezigheid zijn. De leerkrachten 
ontvangen van te voren een lesbrief waarmee ze de 
leerlingen kunnen voorbereiden. 

Op basis van haar ervaring met mime, probeert ze 
de leerlingen zo min mogelijk verbaal te belasten en 
hen ook vooral met haar  
lichaamstaal aan te spreken. Ze heeft 
geconstateerd dat kinderen met autisme niet altijd 
talig zijn en daarom vindt  ze het juist goed om dit 
op een spontane wijze vanuit de beweging op te 
roepen. Kinderen met het syndroom van Asperger 
zijn taliger, maar die kunnen volgens haar heel erg 
in hun hoofd gaan zitten. Door te bewegen leren 



 38

deze kinderen na te denken over hun houding en 
hun gebaren.  
 
Ze maakt veel gebruik van concreet en visueel 
lesmateriaal, zoals een gietertje om de plantjes 
water mee te geven. Door dit concrete lesmateriaal 
kunnen de kinderen veel sneller een beeld vormen 
van de situatie die gegeven wordt. De voorwerpen 
worden altijd speels geïntroduceerd. Huiberts 
probeert het aanbod wel te beperken voor deze 
leerlingen, zodat ze niet teveel prikkels aangeboden 
krijgen. Het beperkte aanbod zorgt voor meer 
structuur en duidelijkheid in de les. 

Het allerbelangrijkste is naar haar mening dat een 
kind zich veilig voelt: “Vanuit een veilige wereld kan 
het contact opnemen met wat daarbuiten is”. 
Wanneer een kind het eng vindt, mag het van haar 
gerust  blijven zitten en kijken. Ze vindt dat je een 
kind niks mag opleggen, omdat het dan angstig kan 

worden. Leerlingen krijgen de gelegenheid om eerst 
te observeren. Ze vindt niet dat ze dan niet 
meedoen, omdat ze wel degelijk met het proces 
bezig zijn. Als een kind voldoende heeft 
geobserveerd, gaat het eigenlijk vanzelf meespelen, 
omdat het de spelwereld als veilig ervaart.  
De imitatiefase is een veilige fase voor het kind om 
eerst dingen in uit te proberen. Het leert te spelen 
door anderen na te doen.  
 
De belangrijkste doelstelling van Huiberts met deze 
lessen is de persoonsontwikkeling. Daaronder 
vallen verschillende aspecten van de 
persoonlijkheid: de emotionele en sociale 
vaardigheden, creatieve vaardigheden, maar ook 
cognitieve- en taalvaardigheden.  
 
www.jtsleiden.nl 
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Jeugdtheaterschool  
Masquerade  

 

De Jeugdtheaterschool Masquerade in Bilthoven 
heeft een nauwe samenwerkingsrelatie met de Berg 
en Boschschool. Dit is een school voor speciaal 
onderwijs waar alleen kinderen met een autistische 
stoornis naartoe gaan. De kinderen van het VSO 
krijgen een aantal weken achter elkaar een keer in 
de week een intensieve theatertraining van een 
docent van de jeugdtheaterschool in het kader van 
de leerwerkplekken of arbeidsgerichte training.  
 
Irene Jongbloets is artistiek leider van de 
jeugdtheaterschool. Theater doet naar haar idee 
beroep op iets dat er alleen uitkomt als er specifiek 
beroep op wordt gedaan. Tijdens de lessen voor het 
speciaal onderwijs staan het verkrijgen van sociale 

vaardigheden, het ontwikkelen van creativiteit, de 
emotionele ontwikkeling en het leren presenteren 
centraal. Door middel van theatrale vaardigheden 
worden de kinderen bewust gemaakt hoe ze 
overkomen, wat ze kunnen doen met hun lijf en hun 
stem en hoe ze creatief kunnen reageren op 
situaties.  

De lessen richten zich zowel op de zwakke als de 
sterke eigenschappen van de leerlingen. De zwakke 
eigenschappen zijn volgens Jongbloets dat ze 
moeilijk kunnen samenwerken en zich slecht 
kunnen verplaatsen in een ander. Sterke 
eigenschappen zijn de inventiviteit en bijzondere 
ideeën die de kinderen kunnen hebben. De lessen 
richten zich wel meer op de sociale dan de 
artistieke vaardigheden, omdat Jongbloets weet dat 
als je je emotioneel goed voelt, je tot meer in staat 
bent. 
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Jongbloets heeft een leerplan ontwikkeld dat 
gebaseerd is op de visie van het 
Montessorionderwijs. De wijze van lesgeven gaat 
hierdoor heel erg uit van de individuele ontwikkeling 
van het kind. De docenten hebben de vaardigheden 
om in te schatten wat kinderen aankunnen en wat 
niet. Deze vaardigheden zijn volgens Jongbloets 
niet anders of je nou aan autistische of gewone 
kinderen lesgeeft. 

Het voornaamste effect van de lessen is dat de 
kinderen zich vrijer en gelukkiger gaan voelen. Dat 
is ook wat de leerlingen volgens haar het meest 
waarderen aan de lessen: de blijdschap, iets leuks 
doen met elkaar en plezier hebben.   

Ze baseert deze effecten op de ervaring die ze 
heeft opgedaan met de Berg en Boschschool. Er 
werd eerst niets met theater op deze school 
gedaan, omdat er gedacht werd dat autisten hier 

niet toe in staat waren. Een moeder die haar 
dochter bij Masquerade op les had en daar zeer 
positief over was, kwam met de vraag of ze zoiets 
ook op de school konden doen. Jongbloets heeft 
toen het voorstel gedaan om een lessenreeks van 
tien lessen aan te bieden, die zij samen met haar 
collega heeft voorbereid. De school geloofde in 
eerste instantie niet dat dit geschikt was voor hun 
leerlingen, maar het tegendeel werd bewezen. De 
kinderen bloeiden zichtbaar op van deze lessen en 
het effect was niet alleen in de theaterlessen 
zichtbaar, maar ook de rest van de week. De 
leerlingen durfden meer tijdens presentaties, 
reageerden beter op elkaar en leken beter in hun 
vel te zitten. De theaterlessen zijn sindsdien 
geïmplementeerd in de verschillende leerwegen.  
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Aanbod speciaal onderwijs:  

Cursussen op de Berg en Boschschool Bilthoven:  
 
•  Lessenreeksen Theater. Deze worden gegeven 
aan de WPL (leerwerkplekken )en de AGT 
(arbeidsgerichte training). De leeftijd van de 
leerlingen varieert tussen de 15 en 19 jaar en heeft 
meerdere doelen 
 
• Presenteren binnen de WPL waaronder 
improvisaties, personageopbouw, tableau vivants, 
rollenspelen, stem en tekst gebruik. 
 
• Arbeidsgerichte training binnen de AGT waaronder 
improvisaties, personageopbouw, tableau vivants, 
rollenspelen, stem en tekst gebruik. 

Naast de Berg en Bosschool heeft Masquerade 
theaterles gegeven op Bartimeus, een school voor 
blinde en slechtziende kinderen. 

 
 
www.theaterschoolmasquerade.nl 
 
www.bergenbosch-school.nl  
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Film en fotografie 

 
Film en fotografie zijn middelen die je op school 
makkelijk in kunt zetten. Beide disciplines sluiten 
goed aan op de behoefte van autisten om te werken 
met concrete waarnemingservaringen. De 
waarneming van autisten is heel erg gericht op 
details, waardoor ze de samenhang vaak niet zien. 
Door een gestructureerde lesaanpak kunnen 
kinderen leren op een samenhangende manier naar 
kunst te kijken. Hierbij kun je ook op een positieve 
manier gebruik maken van de specifieke interesses 
van kinderen.  
 
Fotografie is een hele laagdrempelige manier om 
kinderen te leren kijken naar kunst. Foto’s worden 
vaak gemaakt van hele concrete dingen, maar in 
deze afbeeldingen kan veel symboolbaal 
schuilgaan. Net als bij drama is het belangrijk om 

kinderen stap voor stap bewust te maken van deze 
betekenislagen. Om dit gestructureerd aan te 
kunnen pakken is het goed om uit te gaan van de 
semiotiek, waarbij drie lagen van betekenis worden 
onderscheiden:  

 Iconen: wat er letterlijk afgebeeld is 
 Indexen: verwijzingen naar iets dat niet 

aanwezig is in de afbeelding  
 Symbolen: tekens die afgesproken zijn  

 
Door middel van reflectieve gesprekken kunnen 
kinderen leren om bewuster naar foto’s te kijken.  
Stel de kinderen daarbij vragen.  
Door hele concrete vragen te stellen en verbanden 
te leggen tussen wat er te zien is en wat het 
betekent, kunnen de kinderen het zelfvertrouwen 
krijgen om betekenis te geven aan beeldcultuur.  
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Renske de Groot van het 
Fotografisch museum 
Amsterdam geeft een aantal 
voorbeelden:  
 
Iets zwarts in een foto: 

o Waar doet je dat 
aan denken?  

o Waar zie je dat? 
o Waar heeft dat mee 

te maken?  
 

Hoe kun je zien dat de man op de afgebeelde foto 
heel sterk is?  
 
In het Fotografisch Museum in Amsterdam kunnen 
kinderen rondleidingen en wokshops krijgen. Lees 
hierover meer in de spotlight.  
 

Anneke Koster maakt de afgelopen jaren met de 
schoolverlater van De Caleidoscoop een film in 
plaats van een musical. Individueel of in kleine 
groepjes worden er scènes bedacht die door de 
kinderen verschillende malen uitgevoerd en gefilmd 
worden. De mooiste uitvoering wordt voor de film 
gebruikt. Dit is volgens Koster het ideale aan het 
maken van een film met deze doelgroep: alle 
mislukkingen zijn niet te zien en het levert een grote 
succeservaring op.  
 
Fotografie en film kunnen ook een belangrijk 
communicatiemiddel vormen voor deze doelgroep. 
In het project De Ware Gedachtevertellers is te zien 
dat Berkan, een jongen die voorheen nooit sprak, 
door middel van een digitale camera leert te 
communiceren. Tijdens het project raakt hij 
gefascineerd door het medium fototoestel. Ook de 
andere kinderen die aan het project meededen 
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leken via de camera vrijuit te kunnen spreken en 
daarbij ook reflectief over hun eigen werk en dat 
van anderen te kunnen praten.  
Dit project wordt verder toegelicht in de spotlight 
van multimediale projecten en is terug te zien op:  
 
www.platformrondmediawijsheid.be 
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Fotografisch museum 
Amsterdam 
 
De educatieve afdeling van het Fotografisch 
Museum Amsterdam (FOAM) organiseert bij de 
tentoonstellingen verschillende projecten voor het 
primair en voortgezet onderwijs. Renske de Groot 
heeft de leiding over deze afdeling. 

Binnen het museaveld is er nog niet heel lang 
aandacht voor educatie vindt De Groot en daarbij 
richten musea zich vooral op de HAVO en het 
VWO. Zij vindt dit raar, aangezien deze leerlingen 
toch al hoger opgeleid zijn en zelf vaker naar musea 
zullen gaan. Daarom begon zij zich te richten op 
andere doelgroepen. Dat was in eerste instantie het 
VMBO, maar daarna ook het speciaal onderwijs. Dit 
zijn volgens De Groot leerlingen die niet vanzelf de 
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vaardigheden en codetaal beheersen en waarbij 
geregeld leer- en gedragsuitdagingen voorkomen.  
FOAM heeft zich nooit specifiek op kinderen met 
autisme gericht. Het is een doelgroep die ze 
tegenkomen en waar ze hun eigen manier van 
werken op loslaten, met meer of minder succes.  
 
Het allerbelangrijkste vindt De Groot dat leerlingen 
zelfvertrouwen krijgen om zelf betekenis te geven 
aan beeldcultuur. De educatieve projecten zijn 
zowel receptief, reflectief als actief. De leerlingen 
gaan dus niet alleen naar foto’s kijken en deze 
bespreken, ze gaan ook zelf aan de slag door foto’s 
te maken en hier verhalen bij te vertellen.  
 
Dat kinderen met autisme een eigen manier van 
waarnemen hebben die erg gericht is op details, 
wordt bij de rondleidingen op een positieve manier 
benadrukt. De Groot: “Iemand kan bijvoorbeeld al 

heel snel zien hoeveel eendjes er op een foto 
staan.” 
 
Het effect van deze projecten is volgens De Groot 
dat je bewuster en beter leert kijken. Dat je leert wat 
voor keuzes een fotograaf heeft gemaakt en daar je 
eigen ideeën over vormt en die deelt met anderen. 
Daarnaast leren de kinderen te luisteren naar 
meningen van anderen, wat ze erg belangrijk vindt.  
 
Bij leerlingen met autisme zijn deze effecten ook 
zichtbaar, maar het proces is naar haar mening 
moeilijker. Vooral het naar elkaar luisteren en 
inleven in een ander. Het is het moeilijker, maar niet 
onmogelijk. Door gestructureerd les te geven wordt 
dit volgens De Groot mogelijk gemaakt. Inhoudelijk 
doet FOAM hetzelfde met deze kinderen als met 
andere leerlingen.  
 
www.foam.nl  
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Muziek 

Muziek is een veelgebruikt middel in de creatieve 
therapie. Autistische kinderen reageren wel heel 
verschillend op muziek. Voor sommige kinderen is 
geluid en muziek heel bedreigend, omdat ze de 
prikkels slecht verdragen of niet kunnen verwerken.  
Voor anderen is het juist niet bedreigend omdat 
muziek non-verbaal is en niet-persoonlijk is.  
 
Muziek is een middel om te communiceren met 
deze kinderen en sociale interactie en 
groepsparticipatie te stimuleren. Voor de intelligente 
autisten sluit bepaalde muziek ook goed aan op hun 
behoefte aan logica en continuïteit. De muziek van 
Bach heeft voor deze kinderen bijvoorbeeld 
herkenbare structuren. Ze beleven er dan vooral 
een intellectueel plezier aan en worden er 
waarschijnlijk niet emotioneel door geraakt.  
 

In een muziekles kun je als docent heel 
gedifferentieerd te werk gaan. Ieder kind kan op zijn  
 
eigen niveau muziek maken en gezamenlijk kunnen 
de kinderen een mooi geheel vormen. De kinderen 
die slecht tegen onverwachte geluiden kunnen, kun 
je niet mee laten doen, maar ook waarschuwen of 
als docent de volumeknop naar beneden draaien. 
Laat kinderen zelf een muziekinstrument uitkiezen 
dat aansluit bij hun behoeften en daarmee 
experimenteren.  
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Muziek Speciaal  

Marianne Wiersema is de oprichtster van Muziek 
Speciaal. Hiermee maakt zij zich sterk voor 
muziekles in het speciaal onderwijs. Als 
muziekconsulent geeft ze advies en trainingen aan 
docenten en als muziekpedagoog geeft ze 
muziekles aan kinderen in het (speciaal) onderwijs. 
Haar doelgroep is heel breed, maar ze richt zich 
vooral op het speciaal onderwijs, omdat ze het nog 
tien keer belangrijker vindt dat deze kinderen 
muziekles krijgen.  

Kinderen voelen zich snel aangesproken door 
muziek. Wiersema: “Het zit meteen in je lijf en alles 
wat er met je lijf gebeurt heeft een weerslag op je 
innerlijk.” 

Wiersema wil graag een totaalbeleving voor de 
kinderen creëren tijdens haar muzieklessen. 

Daarvoor gebruikt ze veel verschillende middelen 
en materialen en trekt ze het daarmee breder dan 
alleen muziek. Drama en dans spelen bijvoorbeeld 
ook een belangrijke rol in de lessen.  

De ontwikkelingsgebieden worden in het oog 
gehouden en dan met name de sociaal-emotionele 
en de motorische ontwikkeling. Muziek en beweging 
zijn naar haar mening niet los van elkaar te 
koppelen. 

Tijdens de lessen zorgt Wiersema in de eerste 
plaats voor een rustige sfeer. Ze praat duidelijk en 
nadrukkelijk en gebruikt korte zinnen met een 
eenduidige betekenis. Ze is voorzichtig met 
woordgrapjes en dubbele betekenissen. Bij haar 
woorden maakt ze ondersteunende gebaren om de 
communicatie te vergemakkelijken. Ze gebruikt veel 
concreet visueel materiaal.  
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Haar lessen hebben een strakke opbouw, zodat de 
leerlingen precies weten wat ze van haar kunnen 
verwachten. Zeker voor autisten is het volgens haar 
belangrijk dat een les voorspelbaar is. Daarnaast 
probeert ze ervoor te zorgen dat alle kinderen 
individueel aandacht krijgen en op hun eigen niveau 
aangesproken worden. 

Kinderen kunnen door de muzieklessen dingen die 
ze niet voor mogelijk hielden. Ze denkt dat het bij 
haar wel lukt omdat ze boeiende en prikkelende 
materialen gebruikt en een totaalbeleving creëert.  

 

www.muziekspeciaal.com  
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Multidisciplinaire en 
multimediale projecten 

Verschillende culturele instellingen kiezen ervoor 
om kinderen zelf te laten kiezen in welke discipline 
of met welk medium ze willen werken.  
Eigenlijk kun je alleen op die manier bepalen of iets 
bij je past of dat je ergens goed in bent. Als je als 
school of instelling maar één discipline of medium 
aanbiedt, zijn er namelijk altijd kinderen die buiten 
de boot vallen en niet goed mee kunnen komen.  
 
Drie culturele instellingen worden in de spotlight 
gezet. Een daarvan werkt als bemiddelingsinstantie 
voor mensen met een handicap die kunst willen 
beoefenen (Special Arts). Stichting Papageno 
organiseert multidisciplinaire projecten in het 
speciaal onderwijs. De laatste instelling, Ambrosia’s 
Tafel, heeft eenmalig een groot project met een 

autiklas in Gent gedaan, waarbij kinderen hun eigen 
medium konden kiezen.  

 
Special Arts 

 
Special Arts is een stichting die als 
bemiddelingsinstantie fungeert voor de 
kunstbeoefening van mensen met een handicap. 
Daarbij richten ze zich op alle kunstdisciplines. 
De stichting is in de eerste plaats een 
kenniscentrum en daarnaast een kunstuitleen.  
 
Klaaske de Vos is directeur van Specials Arts. Zij 
merkt dat de kunstwereld het lastig vindt om 
mensen met een handicap te bedienen. Zeker 
wanneer deze personen ook nog bijzonder gedrag 
vertonen, zoals autisten.  
Bij Special Arts kan iedereen terecht met vragen 
over kunstbeoefening met en voor gehandicapten.  
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Zo krijgt De Vos vragen als: “Ken jij iemand die met 
blinden werkt?” Hier kan ze vaak antwoord op 
geven, aangezien de stichting op het uitvoerende 
niveau een netwerk heeft van 200 ateliers bij 
zorginstellingen, 200 centra voor de kunsten en 
ongeveer 400 aanbieders van muziek, theater en 
dans voor mensen met een handicap. 
 
De Vos vindt het belangrijk dat iedereen zich moet 
kunnen ontwikkelen als hij dat wil met betrekking tot 
kunst. Het maakt haar niet uit of dat nou met 
beeldend, theater, muziek of iets anders is.  
Dit geldt voor mensen met een handicap nog veel 
sterker naar haar mening, omdat het voor hen een 
middel is tot zelfverwerkelijking en zingeving. 
Mensen zonder handicap kunnen dit ook door 
middel van hun werk en gezin, maar personen met 
een handicap hebben dit vaak niet. Hierdoor 
hebben ze minder mogelijkheden om zichzelf te  

 
realiseren, om te worden wie je bent of zin te geven 
aan het leven. Kunst is naar haar mening bij uitstek  
een middel waarbij je dat kunt doen. Iedereen kan 
aan kunst doen en iets daarvan tonen door middel 
van een tentoonstelling of een voorstelling. Door 
gezien te worden, kunnen mensen zich bevestigd 
voelen. Het kan een gevoel van eigenwaarde 
geven.  
 
Omdat er zoveel verschillende soorten autisten zijn 
en we er eigenlijk nog zo weinig vanaf weten, is het 
volgens De Vos belangrijk dat er een 
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gedifferentieerd aanbod is, vooral voor de mensen 
die sociaal echt buiten de boot vallen. Personen 
met het syndroom van Asperger redden zich 
moeilijk, maar voor hen is het toch iets makkelijker 
om ergens te komen dan voor mensen met een 
verstandelijke beperking.    
 
www.specialarts.nl  
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Stichting Papageno 
 

Stichting Papageno brengt al dertien jaar kinderen 
met autisme en andere beperkingen in aanraking 
met kunst en creatieve therapie. De stichting wil in  
het bijzonder het speciaal onderwijs vertrouwd 
maken met kunsteducatie. 
 
Papageno biedt muziektherapie aan, maar werkt 
sinds april 2007 ook aan kunsteducatieprojecten 
voor het speciaal onderwijs. Een van deze projecten 
is Ontmoeten. Ontmoeten is een serie van vijf 
interactieve kunsteducatieprojecten met ‘een 
voorbeeldstellend en innovatief karakter’ voor 
kinderen en jongeren met een autisme spectrum 
stoornis uit het speciaal onderwijs. Deze kinderen 
werken daarbij samen met kinderen van een 
reguliere VMBO school.  

 
 
 
De opzet van het project wordt door oprichtster 
Aaltje van Zweden-van Buuren beschreven in het 
projectplan:  
 
In dit project leren kinderen en jongeren hun eigen 
ideeën te ontwikkelen en vorm te geven in de 
workshops musiceren, beeldende vormgeving, 
dansen, poëzie en audiovisuele vormgeving. Een 
week lang werken ze samen met kunstenaars 
(workshopleiders) een regisseur en een muzikaal 
leider/dirigent in een culturele of kunstinstelling aan 
een multidisciplinaire voorstelling. Voorafgaand aan 
deze week hebben de leerlingen op de school 
uitgebreid kennisgemaakt met alle afzonderlijke 
kunstvormen. 
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De projectopzet is volgens de stichting ontwikkeld 
vanuit de kenmerken van authentieke 
kunsteducatie. Het leren van de leerlingen is daarbij  
het uitgangspunt. Daarbij wordt rekening gehouden 
met verschillende leerstijlen en meervoudige 
intelligentie. Daarnaast is de dialoog met de sociale 
en culturele omgeving een belangrijk instrument om  
tot nieuwe betekenisvolle kennis te komen. Ten 
slotte leren de leerlingen hun eigen leren vorm te 
geven en te sturen en heeft de leraar daarin een 
coachende en begeleidende rol.  
 
Bij de Ontmoeten-projecten staat het proces 
centraal, maar wordt er wel een week lang gewerkt 
aan een eindproduct. Een van de doelstellingen van 
deze projecten is dat de kinderen onderdeel 
uitmaken van een artistiek proces. Een artistiek 
proces betekent volgens Van Zweden-van Buuren 
dat er wel gewerkt wordt vanuit een kader maar dat 

de leerlingen een grote artistieke inbreng hebben. 
Inherent aan deze manier van werken is dat de 
uitkomst open is en dat er weinig structuur geboden 
kan worden. Dit kan voor deze kinderen best 
ingewikkeld zijn. Van Zweden-van Buuren:  

Soms is de repetitie gepland in die ruimte, maar dan 
zit het orkest er ineens en dan moeten we weer 
weg. Musici over de gang: daar lunchen ze samen 
mee. Contrabassen worden over de gang gesleept: 
daar moeten ze voorzichtig mee zijn. Het team van 
kunstenaars wat zit te konkelen over ‘mijn ding 
moet’. Dus het is eigenlijk een authentieke 
leeromgeving. Je trekt ze het gewone leven in, waar 
die kinderen over het algemeen al niet komen, dat 
is ook een doelstelling. Kennis laten maken met de 
maatschappij. 
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Naast de doelstelling om kunsteducatie te ontsluiten 
en toegankelijk te maken, wil Stichting Papageno 
wil ook kwaliteit bieden. Van Zweden-van Buuren 
wordt er kriebelig van als mensen zeggen dat je 
‘hoge kunst’ niet aan kinderen met een beperking 
kunt aanbieden omdat het te moeilijk zou zijn. Met 
haar projecten wil ze laten zien dat het werken met 
bijvoorbeeld klassieke muziek van de componist 
Bartók heel goed mogelijk is. Ze zegt dat je vooral 
goed moet kijken naar wat de mogelijkheden van  
kinderen zijn en dat er geen concessies aan 
kwaliteit gedaan mogen worden. Tijdens de 
Ontmoeten-projecten gaan er ook altijd docenten 
van de school mee. Die reageren erg enthousiast 
op het project, doordat ze de kinderen opeens 
vanuit een andere invalshoek zien, waardoor blijkt 
dat ze veel meer mogelijkheden hebben dan vaak 
van hen wordt verwacht.  
 

Kunsteducatie moet zich volgens Van Zweden-van 
Buuren zowel op de sterke als de zwakke 
eigenschappen richten en dat doen ze bij Papageno 
ook tijdens de projecten. Zo zijn autisten op sociaal 
en communicatief gebied zwak, terwijl er tijdens een 
projectweek een enorm beroep op deze 
vaardigheden wordt gedaan. 

Het project werkt volgens Van Zweden-van Buuren 
als middel op het gebied van samenwerken, 
zelfvertrouwen, talenten aanboren en omgaan met 
elkaar en de druk van een artistiek proces. Ze vindt 
het belangrijk dat er voor gezorgd wordt dat wat de 
leerlingen tijdens het project leren niet 
projectgebonden blijft, maar dat ze de nieuwe 
vaardigheden ook in andere situaties toe kunnen 
passen.  
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De effecten worden veroorzaakt doordat de 
kinderen in aanraking worden gebracht met iets 
waar ze normaal niet mee in contact komen en dat 
er gefocust wordt op kwaliteit en je laat zien wat 
mogelijk is. Van Zweden-van Buuren denkt dat er 
geen disciplines zijn die minder goed werken en 
daarom kiest ze ook het liefst voor een 
multidisciplinaire aanpak waardoor de kinderen 
kunnen kiezen voor een kunstdiscipline.  
 
De projectweek begint met de workshops aan 
docenten, waarbij precies wordt verteld wat er gaat 
gebeuren. De docenten krijgen educatief materiaal 
mee om met de kinderen mee te werken. Soms 
krijgen de kinderen van te voren visueel materiaal te 
zien van vorige projecten, maar dat werkt niet altijd 
omdat de projectweek dan niet aan hun (letterlijke) 
verwachting kan voldoen. Boekjes met picto’s of 

foto’s bereiden de kinderen voor en bieden hen 
houvast en structuur.  
Een week is natuurlijk heel kort om een project uit te 
voeren. Het eerste project in Bilthoven duurde twee 
weken, waarbij er de eerste week workshops 
gegeven werden op de school. Tijdens de 
projectweek zijn de leerlingen ongeveer van tien tot 
twee in het culturele centrum. Alleen de laatste dag 
blijven ze langer vanwege de generale repetitie en 
de uiteindelijke voorstelling.  
 
Op een projectdag krijgen de kinderen eerst een 
inleidend verhaal over de gebeurtenissen van die 
dag, daarna gaat elke discipline aan het werk in een 
eigen werkplaats. Er is een time-out ruimte waar 
kinderen even iets voor zichzelf kunnen doen en tot 
rust kunnen komen.  
In publicaties heeft Van Zweden- van Buuren 
gelezen dat veel docenten de tijd en ruimte heel erg  
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organiseren. Zelf is ze daar niet zo’n voorstander 
van, omdat ze de kinderen liever niet in allerlei 
onrealistische structuren wil duwen. De kinderen 
raken tijdens deze projecten eigenlijk bijna nooit in 
paniek. Je moet er wel bovenop zitten en heel veel 
begeleiden en coachen. Als projectleider moet je 
bereikbaar zijn en rustig nadenken over eventuele 
oplossingen. De groep bestaat uit zestig tot tachtig 
leerlingen, toch wordt er geprobeerd rust in het 
proces te krijgen. Dit wordt vooral bewerkstelligt 
door de persoonlijke band die opgebouwd wordt 
met de kinderen. 
 
De voorstelling duurt uiteindelijk een ruim half uur 
en gaat vooraf aan een gewoon concert, waardoor 
ook het reguliere publiek aanwezig kan zijn bij de 
voorstelling van het Ontmoeten-project. Veel langer 
kan de voorstelling niet duren, omdat er dan een te 

groot beroep gedaan zou worden op het 
concentratievermogen van de kinderen.  
 
 Ook de kunstenaars die met de kinderen gaan 
werken moeten goed voorbereid worden. De 
stichting werkt voornamelijk met freelancers (de 
kunstenaars, musici) Het is vrijwel niet mogelijk om  
kunstenaars te vinden die bekend zijn met de 
doelgroep, omdat die er volgens Van Zweden-van 
Buuren gewoon niet zijn. Een van de doelstellingen 
van de projecten is dan ook om in de regio’s waar 
de projecten uitgevoerd worden kunstenaars op te 
leiden en zo poules te creëren en netwerken op te 
bouwen van mensen die vertrouwd raken met 
kinderen met autisme.  
Van Zweden-van Buuren zorgt dat de teams voor 
elk project goed worden voorbereid door middel van 
inhoudelijke en praktische workshops op het gebied 
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van autisme en dan met name op het gebied van de 
omgang met deze doelgroep.  

De Ontmoeten-projecten zijn erg kostbaar en de 
stichting kan deze projecten niet op de lange termijn 
uitvoeren. Het is voor hen vooral een manier om te 
laten zien wat mogelijk is met deze kinderen. In de 
toekomst wil de stichting kortere trajecten opzetten 
op scholen voor speciaal onderwijs die voor scholen 
gemakkelijk te realiseren zijn.  
De stichting realiseert een nieuw project ‘MUZIEK! 
Ook GEWOON in ieder BIJZONDER kind!’ voor het 
speciaal basisonderwijs in het kader van de 
subsidieregeling van het Fonds voor 
Cultuurparticipatie Muziek in ieder kind. Hierbij 
zullen musici opgeleid worden en zal er een 
samenwerking plaatsvinden tussen musici en 
muziektherapeuten.  
 
www.stichtingpapageno.nl  
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Ambrosia’s tafel 
 

 Ambrosia’s Tafel is een stichting waar met mensen 
gewerkt wordt rond media, mediawijsheid en 
mediageletterdheid.  Paul Bottelbergs is 
medeoprichter van de stichting en werkt vanuit de 
filosofie van de blik, die er van uit gaat dat iedereen 
anders naar de wereld kijkt en dat iedere blik even 
waardig is. Deze verschillende manieren van naar 
de wereld kijken wil hij met zijn projecten tonen, om 
daarmee de blikken van andere mensen open te 
trekken. 

De stichting vindt dat je met iedereen rond media 
kan werken. Om te laten zien dat dit ook echt zo is, 
hebben ze projecten gedaan met bejaarden, blinde 
kinderen, peuters onder de 18 maanden, maar ook 
met kinderen met autisme. 

Ambrosia’s Tafel  begon in september 2005 aan 
een tweejarig traject met een autiklas van het 
Stedelijk Onderwijs in Gent.  Het uiteindelijke project 
is  De Ware Gedachtevertellers  komen te heten en 
werd in 2007 tentoongesteld in de theaterzaal van 
de Vooruit.  

De groep kinderen in de klas van Juf Tanja waren 
van dezelfde leeftijd, maar verschilden erg in hun 
vorm van autisme. Er was een jongen bij met het 
syndroom van Asperger, maar ook een jongen die 
nog nooit een woord gesproken had en tijdens het 
traject voor het eerst ging praten. De definitie die 
Ambrosia’s Tafel hanteerde voor deze groep 
kinderen was: kinderen waarvan men zegt dat ze 
autistisch zijn. Sommige mensen dachten dat dat 
betekende dat de kinderen misschien geen autisme 
hebben, maar dat was niet het geval.  
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Het uitgangspunt van het traject was om op zo’n 
manier met de kinderen te werken dat de kinderen 
een wereld creëren die hun wereld is en die voor 
hen vanzelfsprekend is, maar die voor zogezegd 
normale mensen even vervreemdend is als onze 
wereld voor hen is.  
 
Ambrosia’s Tafel is compleet anders te werk 
gegaan met de autistische kinderen dan in de 
boekjes wordt voorgeschreven. Ze zijn met hen 
omgegaan alsof het gewone kinderen waren en 
hebben hen op geen enkele manier anders 
behandeld. Voor ze aan het traject begonnen 
hebben de medewerkers wel een groot aantal 
documentaires bekeken en literatuur gelezen over 
autisme en over het werken met autisme.  
Paul Bottelberghs:  

 

We vonden het gruwelijk. Heel veel documentaires 
waren Engelse documentaires met kinderen die van 
zichzelf zeiden: ‘Ik ben autist en ik kan dat niet en ik 
kan dat niet.’ Die echt heel duidelijk de stempel in 
hun vel droegen van ‘Ik ben autist en ik kan een 
heleboel dingen niet’. Voor ons was vanaf het begin 
duidelijk: dat willen we in elk geval niet.  

 
Deze negatieve benadering, vanuit het niet kunnen, 
was in strijd met de manier waarop Ambrosia’s Tafel 
naar de wereld en mensen kijkt. Bottelberghs noemt 
deze benadering vreemd en discriminerend. 
 
Samen met zijn collega Ann Langelet is 
Bottelberghs naar de school gegaan waar deze 
kinderen zich bevinden en hebben ze de kinderen in 
hun eigen situatie gefilmd zonder ertussen te 
komen. In deze opnames was te zien dat de 
kinderen in de klas in een ongelofelijk strak kader 
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werden gehouden, waardoor je volgens 
Bottelberghs helemaal niet kon bepalen wie het kind 
was en wat het kader. Er waren ook beelden van de 
kinderen op het speelplein, waar ze eigenlijk 
volledig aan hun lot werden overgelaten en 
stereotiep gedrag vertoonden: kinderen die op de  
grond lagen alsof ze dood waren of kinderen die 
met hun hoofd tegen de muur bonkten. “Als we 
deze kinderen echt wilden zien zoals ze zijn, 
moesten we een situatie creëren waarbij ze ook 
ongestoord zichzelf konden zijn,” vertelt 
Bottelberghs in de trajectbeschrijving op het 
platform.   
 
Vervolgens zijn ze met de kinderen naar een grote 
zaal gegaan waar allemaal materiaal voor hen 
klaarstond. De juf mocht niet mee naar binnen, wat 
ze in eerste instantie niet kon waarderen. De 
kinderen werden zonder begeleiding in de zaal 

losgelaten en Bottelberghs en Langelet hebben 
twee uur lang alleen maar gefilmd wat er gebeurde.  
De voorspellingen die juf Tanja had gedaan 
kwamen niet uit. Zij dacht dat een van de kinderen, 
Reno, het voortouw zou nemen en dat de anderen 
kinderen met hem mee zouden doen, maar ieder 
kind ging juist intensief voor zichzelf spelen.  
 
Om een referentiekader te hebben, hadden 
Bottelberghs en Langelet de volgende week een 
identieke groep uitgenodigd, maar dan zonder 
autisme. Na een vergelijking van de opnames 
waren er duidelijke verschillen tussen beide 
groepen te zien. Een groot verschil was dat er bij de 
gewone kinderen een metaniveau ontstond van taal 
en interactie, terwijl dat veel minder was bij de 
autistische kinderen. Het contact tussen de 
autistische kinderen was veel minder en ze waren 
allemaal veel meer bezig met hun eigen wereld en  
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materialen. De gewone kinderen waren meer 
gericht op de sociale wereld en reageerden ook 
sterker op de camera’s en de mensen die hen 
filmden. Voor hen was het meer een spel om 
grenzen op te zoeken en uit te dagen. Bij deze 
groep moesten de medewerkers uiteindelijk ook 
ingrijpen, terwijl dat bij de autistische kinderen 
helemaal niet nodig was.  
 
De groep autistische kinderen werden elke week 
weer naar dezelfde zaal gebracht: een plek weg van 
hun school, waar allerlei materiaal lag om creatief 
mee aan de slag te gaan en waar ze helemaal 
zichzelf mochten zijn. De opnames werden steeds 
bekeken en aan de hand daarvan werden er nieuwe 
materialen in de ruimte geplaatst waarvan men 
dacht dat ze zouden aansluiten bij de behoeften van 
de kinderen. Berkan was bijvoorbeeld zeer 
geïnteresseerd in techniek en daarom werd er een 

grote gereedschapskist in de zaal neergezet. De 
verwachting over wat hij daar mee ging doen kwam 
echter niet uit. Bottelbergs:  
 
Je hebt nageltjes en hamers en er ligt hout: ‘Nu 
gaat hij iets maken’, maar dat was niet waar. Berkan 
maakte bijvoorbeeld ongelofelijke patronen op de 
vloer met al die nageltjes. De volgende keer zag je 
dat hij heel gefascineerd was door dingen die 
weerspiegelen of door spiegels. Dan brachten we 
spiegels mee. Berkan maakte patronen van de 
technische objecten op spiegels. We zagen dat hij 
geïnteresseerd was in foto’s, dus brachten we een 
camera mee en maakte hij foto’s van die 
constructies. 
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Op deze manier hebben alle kinderen compleet 
eigen werelden gecreëerd. Aan het einde van het 
schooljaar werd daar een tentoonstelling van 
gemaakt genaamd Multiversum (juni 2006).  
De ouders die kwamen kijken waren net als juf 
Tanja ontzettend trots op de kinderen. De curatoren 
van het T:me Festival in Gent waren ook aanwezig 
en wilde graag dat het project voortgezet werd om 
het uiteindelijk tentoon te stellen in de Vooruit. Het 
volgende schooljaar werden de kinderen daarom 
gekoppeld aan studenten van de kunstacademie. 
Het was niet de bedoeling dat de studenten zich 
lieten inspireren door het werk van de kinderen, 
maar dat de kinderen zelf iets zouden maken, dat zij 
de architecten waren en de studenten de 
uitvoerders.  
 
Een van de autisten, Reno, wilde bijvoorbeeld een 
tekenfilm maken en de andere leerling Nele, wilde 

graag een schilderijententoonstelling zoals in het 
Louvre. De titel van de tentoonstelling is 
voortgekomen uit een van de projecten van de 
kinderen, Reno. Hij bouwt een compleet 
vriendenhuis van de kussens die in de zaal 
aanwezig waren:  
 
Ik zal mij echt de rest van mijn leven blijven 
afvragen wat hij op dat moment al weet en wat hij 
niet weet van dat verhaal. Want hij bouwt echt met 
die kussens een compleet vriendenhuis. Hij zegt 
dan: ‘Er is een plek en daar moet je vertellen wat je 
denkt en wat je voelt’. Dan komt hij op een bepaald 
moment op die geweldige uitspraak; dat is de plek 
van de ‘De Ware Gedachteverteller’. We hebben 
ook dat hele project ‘De Ware Gedachtevertellers’ 
genoemd. Zij zijn ware gedachtevertellers. Zij 
kunnen alleen maar ware gedachten vertellen. 
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Het traject van De Ware Gedachtevertellers  had 
volgens Bottelberghs hele concrete effecten voor de 
groep autistische kinderen. Bovendien waren dit 
resultaten die ze in eerste instantie niet hadden 
verwacht. Voor de twee oudste kinderen Reno en 
Nele betekende het dat ze door hun ontwikkeling 
tijdens het project naar een reguliere school voor 
voortgezet onderwijs mochten in plaats van een 
school die als voorbereiding gezien kan worden van 
een sociale werkplaats. De klassenraad gaf daarbij 
als uitleg ‘dat de kinderen doorheen het traject 
gegroeid waren’. Bottelberghs vond dit vreemd, 
aangezien de kinderen naar zijn idee niet zozeer 
veranderd waren: “Wat vooral veranderd is in dat 
traject is de manier waarop de leerkrachten en de 
directie naar de kinderen gekeken hebben.”  

 
Berkan was een leerling die nooit sprak en door 
middel van de digitale camera een middel heeft 
gevonden om te spreken.  
Zijn juf Tanja heeft na het traject een camera voor 
hem aangeschaft, zodat hij hierdoor met haar kan 
communiceren.  
De oorzaak van deze effecten is volgens 
Bottelberghs heel simpel, namelijk dat je gelooft in 
de kracht van wat mensen kunnen. 

 

Bekijk het traject van De Ware 
Gedachtevertellers:  

www.platformrondmediawijsheid.be 

www. www.ambrosiastafel.be 
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