
Tekenen & Autisme 

6 Tekentips 
 
Om te beginnen met tekenen én zo jouw kind met autisme  
in actie te laten komen. 



Inleiding 

Hoi leuke ouder,  
 
Soms is het om moedeloos van te worden. Je kind blijft maar vragen: “Wat moet 
ik doen?”. 100x dezelfde vraag voordat hij in actie komt. Om gek van te worden! 
Terwijl je toch duidelijk hebt uitgelegd wat er moet gebeuren. 
 
De communicatie met een kind met autisme valt niet altijd mee. Het vraagt van 
jou als ouder een enorme berg geduld. Ik weet niet hoe het met jou zit maar ik 
heb die berg geduld niet altijd. Wat hierbij kan helpen, is tekenen wat je kind 
moet doen. Ik leer mensen hoe ze visueel kunnen communiceren en thuis 
gebruik ik tekeningen om mijn zoon uit te leggen wat hij moet doen. Hij begrijpt 
nu beter wat de bedoeling is en komt makkelijker in actie. 

Ik gebruik gewoon kleine simpele tekeningen waarmee je stap voor stap laat 
zien wat er moet gebeuren. Net als pictogrammen eigenlijk maar dan aangepast 
aan je situatie. Nu denk je misschien: “ik kan helemaal niet tekenen!” of “dat is 
toch veel te moeilijk?”. Dat valt best mee dus lees gauw verder! 
 
Iedereen kan tekenen!  
Een tekening hoeft niet perse mooi te zijn om de boodschap over te brengen. 
Zeker in communicatie met kinderen met autisme houd je een tekening liever 
simpel zonder onnodige details. Als jouw kind maar herkent wat je hebt 
getekend dan is het goed.  
 
Maar….waar begin je dan? En wat kun je verwachten? Vindt jouw kind het wel 
leuk, dat tekenen? In dit e-book geef ik je een aantal tips die je helpen om te 
beginnen met tekenen. En om het vervolgens vol te houden.  
 
Ik wens je veel tekenplezier!  
Mieke de Gunst  
Den Haag, januari 2019 



Tekentip #1 Begin in een leuke situatie 

Als je tekenen wilt gaan inzetten in de communicatie met jouw  kind, begin dan 
te tekenen in een leuke situatie. Een situatie die nu gemakkelijk gaat en waarin 
doorgaans niet teveel gedoe of weerstand is te verwachten. 

Bijvoorbeeld als je ’s middags samen aan de thee zit en elkaar vertelt over je 
dag. Over de dingen die je hebt meegemaakt. Pak er een stuk papier bij om 
jouw verhaal te ondersteunen met kleine tekeningetjes. Zorg wel dat je naast 
elkaar zit, zodat je kind kan zien wat je tekent.  

Op deze manier went je kind er aan dat je voor hem tekent. Het helpt hem het 
tekenen als iets leuks te gaan zien. Er ontstaat als vanzelf een positieve associatie 
met tekenen. 



Tekentip #2 Het hoeft niet mooi te zijn 
Van nature zijn we gewend geraakt om mooi te willen tekenen. Een tekening 
moet zoveel mogelijk op de werkelijkheid lijken, vinden we. Een eikenboom lijkt 
op een eikenboom en de school lijkt op de school. En daar zit nu juist het 
probleem! Want de werkelijkheid tekenen is nog niet zo makkelijk en dus 
beginnen de meeste mensen maar helemaal niet met tekenen. 

Dat is jammer want iedereen kan het. Je hebt tenslotte op de kleuterschool 
gezeten, toch? En als je tekent in de communicatie hoeft de tekening niet mooi 
te zijn. Hiermee bedoel ik niet dat je slordig of lelijk moet tekenen. Tuurlijk mag 
je best aandacht aan de tekening besteden. Waar het om gaat, is dat de 
tekeningen die je maakt herkenbaar zijn. Herkenbaar voor jouw kind of degene 
met wie je op dat moment communiceert. 



Tekentip #3 Beperk het aantal stappen 
We houden allemaal van overzicht en structuur. Voor een kind met autisme is het 
belangrijk dat je de situatie die je tekent overzichtelijk houdt. Daarbij is het 
belangrijk om niet teveel stappen of taken in één keer te tekenen. Dan kan het 
kind de situatie alsnog niet overzien.  

Beperk het aantal stappen en/of taken tot circa 5 à 7. Sluit hierbij aan op het 
niveau van je kind. Vraag jezelf af: “Hoeveel stappen kan mijn kind in een keer 
overzien?”. 



Tekentip #4 Verwacht weerstand 
Je kent het vast; je begint met iets nieuws en je kind wil nog niet meteen 
meewerken. Je kind kijkt eerst de kat uit de boom. Verandering kost tijd, veel 
tijd. Ook zul je de verandering moeten aankondigen op een manier die bij het 
kind past. Het nieuwe ritme of de nieuwe taak moet nog een gewoonte worden. 
Het vraagt van jou als ouder behoorlijk wat geduld. 

Geef je kind tijd om te wennen. Het kan gerust een week of 2 duren voordat je 
kind er OK mee is dat jij zijn ochtendplanning tekent. In mijn geval duurde het 
ongeveer 2 weken voordat mijn zoon Hidde gewend was aan de situatie waarin 
ik tekende. In het begin liep[ hij gewoon weg! Heb dus geduld. 



Tekentip #5 Ga niet meteen overal tekenen 
Het is vast herkenbaar; ben je ergens enthousiast over dan wil je dit het liefst 
overal en altijd gebruiken of toepassen. Het gevaar daarvan is echter dat je je 
kind hiermee overvalt. Zo is het ook met tekenen. Ga niet meteen alles en overal 
tekenen.  

Begin met tekenen in één makkelijke situatie of blijf tekenen in die ene succes 
situatie van zojuist. Blijf het tekenen hier toepassen. Als je het gevoel hebt dat je 
kind aan het tekenen in deze situatie gewend is, ga je pas naar een volgende 
situatie. Eentje die wat minder makkelijk loopt zoals bijvoorbeeld het 
ochtendritueel. Zo bouw je het stap voor stap uit.  



Tekentip #6 Betrek het kind bij het tekenen 
Samen tekenen is een belangrijk hulpmiddel in het contact en de communicatie 
tussen kinderen met autisme en hun ouders. Tekenen vergroot de gezamenlijke 
aandacht en betrokkenheid. 

Teken in het bijzin van je kind een planning of dagactiviteit. Zo betrek je jouw 
kind bij de situatie. En zal hij eerder geneigd zijn te willen meewerken. 

 



Hoe nu verder? 

Wil je aan de slag met het tekenen in de communicatie met jouw kind met 
autisme?  
 
Doe dan van 18 t/m 21 maart 2019 mee aan de Challenge Teken je 
ochtendritueel 

 
In deze GRATIS Challenge leer je hoe je op een eenvoudige manier jullie 
ochtendritueel stap voor stap kunt tekenen.  
 
Meld je hier aan voor de Challenge 

Tot ziens bij de challenge! 

Mieke 

 
 

https://tekenenautisme.nl/challenge-teken-je-ochtendritueel-autisme/

