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ASS 10+
deeltijdbehandeling
Kinder- en jeugdpsychiatrie, ontwikkelingsstoornissen 

Deze folder is bedoeld voor ouders 
en verwijzers. In deze folder leest u 
wat deeltijdbehandeling voor kinderen 
met een ontwikkelingsstoornis binnen 
het autisme spectrum inhoudt en hoe 
deze verloopt. 



Voor wie? 
De deeltijdbehandeling is bedoeld 
voor kinderen tussen de 10 en 12 jaar 
met een ontwikkelingsstoornis binnen 
het autisme spectrum. De kinderen 
beschikken over een gemiddelde 
intelligentie. Hun ontwikkeling 
wordt aanzienlijk belemmerd door 
beperkingen in hun communicatieve 
en sociale vaardigheden. Ze zijn 
gemotiveerd om daar in een groep 
mee aan de slag te gaan.

Wat is het doel? 
Het doel van de groep is dat de 
sociale en de communicatieve 
vaardigheden van de kinderen 
toenemen. Hierdoor kan hun 
zelfvertrouwen groeien en kunnen 
ze beter functioneren thuis, in hun 
sociale omgeving en op school.

Wat biedt de deeltijdbehandeling?
De deeltijdbehandeling leert de 
kinderen communicatieve en sociale 
vaardigheden. 
De deeltijdbehandeling bestaat uit 
drie behandelvormen die op elkaar 
aansluiten. Per bijeenkomst wordt 
aandacht besteed aan een specifieke 

vaardigheid die in elke behandelvorm 
aan de orde komt. Door verschillende 
ingangen te zoeken om vaardigheden 
te oefenen, komen we tegemoet 
aan de behoefte aan herhaling en 
proberen we generaliseringproblemen 
te ondervangen.

De volgende onderdelen komen aan 
bod:

sociale vaardigheden; π
psychomotorische therapie; π
speltherapie. π

Kinderen met autisme hebben 
behoefte aan duidelijkheid. Om die 
reden wordt er gewerkt met concreet 
werkmateriaal zoals agenda’s, scripts 
en visualisaties.
De kinderen krijgen concrete feedback 
op hun gedrag omdat we samen 
kijken naar videomateriaal dat we 
maken tijdens de rollenspellen.



Hoe begint de deeltijdbehandeling?
In overleg met de hoofdbehandelaar 
van uw kind is besloten dat de 
deeltijdbehandeling het meest 
geschikte aanbod is. Na de 
aanmelding wordt u samen met de 
hoofdbehandelaar uitgenodigd voor 
een kennismakingsgesprek bij de 
behandelaar van de deeltijd. Tijdens 
dit gesprek informeren we u over de 
behandeling, heeft u de gelegenheid 
vragen te stellen en worden de doelen 
concreet afgestemd. 

Hoe verloopt de behandeling? 
De deeltijdbehandeling is op 
maandagmiddag van 13.00 tot 17.00 
uur, in een groep van maximaal zes 
kinderen. 
De overige dagen gaat uw kind naar 
school. De deeltijdbehandeling is 
erop gericht dat de deelnemers actief 
aan de slag gaan met de aangeleerde 
vaardigheden. Huiswerkopdrachten 
maken dan ook deel uit van het 
aanbod.
Het is belangrijk dat de kinderen 
hierin ondersteund worden door hun 
ouders. We nodigen u uit voor een 
aantal  ouderbijeenkomsten waarin 
we met u bespreken hoe het met uw 
kind in de groep gaat, welke thema’s 

er behandeld worden en hoe de 
huiswerkopdrachten eruit zien.
Naast de ouders betrekken 
we ook de leerkrachten bij het 
therapieprogramma. De leerkrachten 
informeren we aan het begin van 
het therapieprogramma tijdens 
een voorlichtingsavond. Er vindt 
uitwisseling plaats tussen therapeuten 
en de leerkracht over het functioneren 
van uw kind op school. Soms worden 
huiswerkopdrachten op school 
uitgevoerd. 

Hoe lang duurt de behandeling? 
De duur van de behandeling 
is ongeveer een half jaar. De 
behandeling loopt door tijdens de 
schoolvakanties. Een keer per maand 
is er multidisciplinair overleg (MDO) 
waarin wordt stilgestaan bij de 
behandeldoelen en de groei die uw 
kind doormaakt. 

Hoe worden ouders/verzorgers 
betrokken? 
Tijdens de ouderavonden informeren 
we u over het verloop van de 
behandeling.
Er is ook er ruimte om stil te staan bij 
het effect van de behandeling thuis, 
op school en de sociale omgeving. 
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Indien nodig biedt de behandelaar 
mediatietherapie. Dit betekent 
therapie van het kind via begeleiding 
van de ouders.

Hoe zit het met privacy?
Alle medewerkers van Emergis hebben 
een beroepsgeheim. Dat betekent 
dat zij anderen niet mogen vertellen 
wat ze over u en uw kind weten. Zij 
mogen alleen informatie geven aan 
anderen als u daar toestemming voor 
geeft. Ook binnen de groep spreken 
we met elkaar geheimhouding af. 
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