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Toolkit voor trainers van atleten met Autisme Plus 

Deze toolkit is bedoeld voor trainers van atleten met bijzonder gedrag en een normale tot 
hoge intelligentie (Autisme Plus). Het bijzondere gedrag van deze atleten wordt door trainers 
vaak als lastig ervaren. Met extra aandacht voor de manier van begeleiden, kunnen we ook 
deze sporters binnen de atletiek  de mogelijkheid geven om mee te doen en structureel te 
sporten binnen een vereniging. Dat kan zijn in een reguliere groep, maar er is ook een grote 
groep atleten die zich daar niet (meteen) kunnen handhaven en baat hebben bij een aparte 
groep (we noemen dit Atletiek Plus). 

Met deze toolkit hopen we trainers en verenigingen de juiste handvatten en inzichten te 
geven om deze bijzonder leuke atleten op een prettige en passende manier training te 
kunnen geven. 

Naast deze toolkit verzorgen wij ook workshops en praktijkbegeleiding voor trainers en 
verenigingen. Ons doel hiermee is om onze kennis, ervaring en vaardigheden voor het 
training geven aan deze doelgroep zoveel mogelijk te delen, zodat er steeds meer gesport 
kan worden. Verenigingen kunnen we ook advies geven en ondersteunen bij het opzetten 
van nieuwe Atletiek Plus trainingsgroepen.  

Wij hopen dat jullie net zo enthousiast worden over het werken met deze doelgroep als wij!  

Paul Swart en Anika van Gooswilligen  

Expertiseteam Atletiek en Autisme Plus, Atletiekunie 

E-mail 
Paul Swart,  paul@tatoran.nl 
Anika van Gooswilligen,  buitengewooninsport@gmail.com   
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Visie Atletiek Plus 
 

Inleiding 

Er is een grote groep kinderen en volwassenen die om diverse redenen hun kwaliteiten niet 
optimaal kunnen benutten. Dat betekent te vaak dat ze niet werken, niet naar school gaan 
en niet sporten. Sporten kan een enorme bijdrage leveren aan het welzijn en functioneren. 
Wij willen dat positieve effect van sporten gebruiken om meer mensen volwaardig te laten 
meedoen in onze maatschappij. Om hier voor een specifieke doelgroep een begin mee te 
maken, zijn wij met onze werkgroep gestart. In dit stuk leggen wij uit wat ons beweegt en 
hoe we tegen diverse zaken aankijken.  

 

Hierin komen de volgende onderdelen aan de orde: visie op visie (vermijden 
tunnelvisie), visie op werkgroep (We moeten iets doen!), visie op atleten en de 
doelgroep (Je denkt dat je het weet, maar je weet het niet), visie op training geven (Wie 
is er nou lastig?), visie voor verenigingen en als afsluiting onze visie op het 
maatschappelijke belang (Niemand buiten spel). 

Vermijden tunnelvisie 

In deze visie stellen we u als lezer in staat om een kijkje te nemen in hoe wij als 
werkgroep zaken zien. Ook willen wij tunnelvisie vermijden en kijken dus consequent 
naar meerdere aspecten en begrijpen ook dat ook wij nog steeds een blinde vlek hebben 
en houden. Wij geven ons beeld van onze (professionele) praktijk en beseffen ons 
terdege dat elke vastgelegde visie alleen richting geeft, waarheid bestaat niet. 

We moeten iets doen! 

De werkgroep is ontstaan vanuit meerdere verenigingen in het land die met Atletiek Plus 
bezig zijn. Omdat wij wekelijks op de atletiekbaan zien hoe belangrijk het is voor onze 
doelgroep, en wij onze kennis, ervaring en drive graag willen uitdragen, is deze werkgroep 
gestart. De Atletiekunie heeft het idee omarmd en staat er volledig achter. 

Je denkt dat je het weet, maar je weet het niet 

Atleten met een normale intelligentie (IQ>75) kunnen vanwege sociaal-emotionele 
problemen en/of een ontwikkelingsstoornis vaak niet terecht in het reguliere aanbod. Bij 
sporten hebben zij echter wel zeer veel baat. Zij kunnen vaak alleen sporten als er extra 
structuur en begeleiding geboden wordt. Wij hebben daarvoor de term Autisme Plus 
bedacht, een manier om minimaal aandacht aan stempels te geven, maar tegelijk te 
erkennen dat deze atleten vaak zelfs meerdere diagnoses hebben gekregen. Te denken valt 
aan Autisme Spectrum Stoornissen (ASS), zoals Asperger, PDD-NOS en MCDD, AD(H)D, ODD, 
DCD, hechtingsproblematiek en nog vele andere diagnoses.  
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Deze atleten bevinden zich nu zowel in reguliere groepen, als in G-groepen, als ook geheel 
niet sportend thuis. Wij hebben de ervaring opgedaan in de verenigingen die een speciaal 
aanbod bieden dat er voor deze atleten (en hun ouders) een groot verschil gemaakt wordt. 
Op dit moment zijn er vooral speciale jeugdgroepen, maar de volwassenen zullen in de 
toekomst ook komen, ouders worden momenteel vaak na hun kind(eren) ook 
gediagnosticeerd. 

 

In onze visie op deze atleten focussen wij op de speciale kwaliteiten van elke atleet. Door 
heldere communicatie, duidelijke structuur en goed in contact te blijven (zien en zijn!) zijn 
deze atleten uitstekend in staat om zichzelf te ontwikkelen. Het gedrag is soms anders, maar 
door ruimte daarvoor te geven ontstaat een veilig sportklimaat. We willen benadrukken dat 
eigenlijk iedereen baat heeft bij deze kijk op atleten. Kortom, ook al weet je alle diagnoses, 
denk je dus dat je weet hoe je daarmee om kan gaan, elke week is het anders. Wij genieten 
daarvan! 

Wij hopen dat atleten uit onze doelgroep in alle verenigingen zowel in reguliere als speciale 
groepen een plaats gaan vinden om te genieten van sport, van gezelschap en zo hun 
welbevinden vergroten en meer te kunnen bijdragen aan de maatschappij. Wij dragen 
daaraan bij door onze kennis breed te verspreiden. 

Wie is er nou lastig? 

Vaak worden atleten met Autisme Plus bestempeld als lastig en willen trainers en 
begeleiders graag weten hoe ze dat positief kunnen veranderen. Soms is het genuanceerder 
en wordt gesproken over lastig gedrag. Maar wat is er nou lastig? Onze visie is dat je als 
trainer een plan hebt (en daaraan vasthoudt) dat leidt tot lastig gedrag. Het is ook vervelend 
als je je geplande programma niet kan realiseren. Door anders te kijken naar de atleten en 
hun gedrag en te beseffen dat het vooral lastig voor jou als trainer is, heb je de sleutel 
gevonden naar plezierige sport voor atleet en trainer. 

Verenigingen kunnen meer betekenen 

Door als vereniging deze doelgroep een plaats te geven en je kader zo op te leiden dat ze in 
staat zijn om een veilig sportklimaat voor elke atleet te bieden, stel je je open voor meer 
mensen dan nu aan sporten toekomen. Een vereniging waarin ruimte is voor iedereen heeft 
een maatschappelijke functie die de continuïteit ten goede komt. 

Niemand buiten spel! 

Fysiek bewegen heeft invloed op gezondheid, maar ook op zaken als zelfvertrouwen en 
concentratie (mentaal bewegen). Bij een vereniging wekelijks sporten is een sociale activiteit 
die invloed heeft op het welbevinden (sociaal bewegen). Door meer mensen met plezier te 
laten sporten zorgen we onder meer voor een bijdrage aan de arbeidsparticipatie, 
vermindering van zorgkosten en maken we met elkaar onze samenleving een stukje mooier. 
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Training geven aan atleten met Autisme Plus 
In deze handleiding staan de basisbeginselen beschreven. Voor uitleg over wat wij onder 
Autisme Plus verstaan, verwijzen we graag naar onze visie. In principe is training geven aan 
atleten met Autisme Plus niet anders dan training geven aan ‘gewone’ atleten. Het is alleen 
wel van waarde om wat meer te weten over wat het inhoudt en hoe je met de 
consequenties kunt omgaan. Onze missie is dat zoveel mogelijk trainers goed met atleten 
met Autisme Plus kunnen omgaan, zodat zoveel mogelijk van deze atleten met plezier 
georganiseerd meedoen aan sport.  

 

Basisbeginselen vanuit 3 gezichtspunten: de atleet, de training en de 

trainer 

1. De atleet: Autisme Plus en sport 

Voor een trainer van een atleet met Autisme Plus is een kant en klare handleiding  voor hoe 
je met deze atleten om moet gaan handig. Er is echter geen standaard plaatje te geven van 
hoe iemand met Autisme Plus is. Elk mens met Autisme Plus is op zijn manier uniek en 
speciaal. Elke atleet vraagt hierdoor om een persoonlijke en eigen benadering.  Daarnaast 
speelt de persoon en stijl van de trainer een even grote rol in het contact. 
 
Toch zijn er wel basisbeginselen die tot een goede basisaanpak leiden. Met deze aanpak 
kunnen de trainingen afgestemd worden op atle(e)t(en) en trainer. Tijdens het geven van de 
trainingen zal vaak blijken dat bepaalde dingen toch niet werken, of juist extra belangrijk 
zijn. Al doende leert men en net als voor iedereen is elke dag weer anders.  Door goed te 
evalueren kan het plan van aanpak aangepast worden voor die specifieke groep en de 
specifieke atleten in die groep. Verder zullen bepaalde dingen na verloop van tijd niet meer 
of minder nodig zijn, omdat de sporters beter weten hoe alles werkt, zich vertrouwder 
voelen en zelfstandiger worden. 
 

Naast deze standaard aanpak is het waardevol om basiskennis en achtergrond informatie te 
hebben over Autisme Plus. Een aantal interessante boeken en naslagwerken hierover zijn  te 
vinden onder Boeken en Naslagwerken 
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Er zijn ook bepaalde algemene kenmerken die je zouden kunnen opvallen bij atleten met 
Autisme Plus. Hieronder is voor een aantal diagnoses een opsomming gegeven, die kan 
helpen bij een beeldvorming en herkennen van specifiek gedrag. De kenmerken zijn 
overigens niet uniek voor atleten met Autisme Plus, iedereen heeft wel een of meer van 
deze kenmerken. 
 
 
Autisme 

 Moeilijk kunnen inleven in de ander 
 Moeite hebben met begrijpen van lichaamstaal  
 Moeite hebben met figuurlijk taalgebruik 
 Geen voorstelling kunnen maken van situaties 
 Moeilijk kunnen plannen en organiseren 
 Moeilijk om kunnen gaan met veranderingen 
 Herhalen van handelingen of gedachten 
 Zintuigelijke prikkels anders waarnemen 
 Stereotype bewegingen hebben 
 Afwijkende lichaamsbeleving / motoriek hebben 
 Extreme emoties (zoals angst, agressie) 

 
ADHD 

 moeilijk stil kunnen blijven zitten 
 snel zijn afgeleid 
 moeilijk op hun beurt kunnen wachten 
 van de ene activiteit naar het andere hollen 
 niet rustig kunnen spelen 
 overdreven veel praten 
 anderen in de rede vallen 
 niet luisteren naar wat anderen zeggen 
 zich vaak in gevaarlijke situaties storten 
 moeilijk instructies kunnen volgen 
 anders reageren op straf en beloning 
 veel kwijtraken of vaak iets verliezen 
 moeilijk blijvend de aandacht kunnen richten 
 zichzelf moeilijk onder controle kunnen houden 

 
ADD 

 dromerig zijn 
 passief lijken 
 teruggetrokken zijn 
 ongeorganiseerd en vergeetachtig zijn 
 niet lijken te luisteren 
 vaak dingen kwijt zijn 
 gemakkelijk afgeleid worden 
 moeite hebben met het sociale gebeuren in een groep 

 

Kennis over atleten met Autisme Plus kan je helpen bij het geven van training. Bij het 
training geven aan deze doelgroep is het niet noodzakelijk om al deze informatie paraat te 
hebben. Waar het vooral om gaat is dat je de essentie van Autisme Plus begrijpt en met dit 
inzicht de trainingen kan geven (in reguliere en speciale trainingsgroepen). Als je in theorie 
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weet wat Autisme Plus is, ben je er nog niet. Voor de praktijk is inzicht, begrip en het 
aanvoelen van Autisme Plus een voorwaarde om een goede sportomgeving te creëren. 
Daarnaast is het handig om ‘de theorie’ globaal in beeld te hebben en dat als uitgangspunt 
van de activiteiten te nemen. Het is daarbij heel belangrijk dat de trainingen kwalitatief goed 
zijn. Vooral omdat het een kwetsbare groep atleten betreft. Het moet echter niet moeilijker 
en ingewikkelder gemaakt worden dan het is, plezier in bewegen blijft voorop staan. 

In onze visie op kinderen, jongeren en volwassenen met Autisme Plus gaan wij altijd uit van 
het ‘niet-weten’. Een diagnose vertelt niets over wie iemand is of wat iemand voelt en doet. 
Het zegt ook niets over hoe we ermee zouden moeten omgaan. Elke atleet is anders, en wij 
als trainers moeten daar van uitgaan. Alleen als wij echt contact maken met de atleet en met 
ouders (bij kinderen), kunnen wij een juiste manier van omgaan vinden. Omgaan met deze 
doelgroep vraagt een benadering die dicht bij jezelf staat. Alleen als je eerlijk bent, kan je het 
vertrouwen winnen. Je bent namelijk alleen veilig als je doet, zegt en uitstraalt wat je denkt 
en voelt.  

Onze doelgroep is niet lastig, maar wel anders. Het zijn mensen die heel erg baat hebben bij 
een aangepaste benadering en dan ook veel mooie dingen kunnen ontplooien. Het zijn 
mensen met sterke en minder sterke kanten. De 'stempel' is hierbij niet belangrijk. Het is van 
belang om de focus te leggen op de positieve kanten en vandaaruit alles in praktijk te 
brengen.  En niet in te inzoomen op de problematiek, maar juist te helpen bij de moeilijke 
dingen en eventueel ‘anders’ gedrag door de trainingen en de samenstelling van 
trainingsgroepen hierop aan te passen. 
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2. De training: werkende aanpak 

Algemeen 

Als de begeleiding goed afgestemd is op de atleet met Autisme Plus, dan kan deze met veel 
plezier sporten. De kunst hierbij is dat de  trainers en de begeleiding de juiste 
randvoorwaarden creëren, zodat de training de juiste vorm heeft.   

Bij een groep atleten met Autisme Plus is het uitgangspunt van de trainingen plezier en 
sporten. Prestatie is minder belangrijk. Hierbij moet worden opgemerkt dat de motorisch 
sterke atleten hun bijzondere eigenschappen juist heel goed kunnen gebruiken om zich te 
ontwikkelen tot hele goede-  en misschien zelfs topsporters. Bijzonder bruikbare 
eigenschappen zijn bijvoorbeeld extreme focus en interesse voor één onderwerp of 
activiteit, altijd trouw gaan trainen, veel energie die je goed kwijt kan in het sporten, 
(behoefte aan) structuur in je leven en gewoontes. 

Sport kan een grote bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze sporters. Ze leren 
(spelenderwijs) met anderen omgaan, maken nieuwe (sport)vrienden, doen net als anderen 
ook aan sport, hebben een hobby en hun interesse wordt verbreed. De motoriek en conditie 
verbetert door het sporten en ze krijgen meer zelfvertrouwen. Veel mensen met Autisme 
Plus zijn graag alleen en zitten veel thuis. Door te gaan sporten, zijn ze er even uit en hebben 
meer contact met andere mensen. Zo ervaren ze dat ook dat heel leuk kan zijn. Ook is het 
even ontladen een bijzonder noodzakelijke functie. 

Atletiek blijkt een sport te zijn die heel geschikt is voor deze doelgroep. Het is een 
individuele sport met een rustig en gestructureerd karakter en een grote veelzijdigheid. 
Atletiektrainingen kunnen goed worden afgestemd op deze atleten waardoor ze op een 
prettige manier, ook samen met anderen, kunnen sporten. Door zoveel mogelijk atleten met 
Autisme Plus onder te brengen in een vereniging, is de kans het grootst dat ze ook 
structureel gaan sporten.  

Onze werkwijze en ideeën zijn toepasbaar in alle sporten. 
 

Standaard aanpak 

Waar draait het om bij de trainingen? Het draait om de sporter, in dit geval een atleet met 
Autisme Plus. De sporter staat centraal. Als trainer kijk je naar de sporter en je probeert je 
zoveel mogelijk te verplaatsen in de sporter.  
 

Wat heeft een atleet met Autisme Plus over het algemeen nodig om goed te kunnen 
functioneren bij het sporten?  Voor een atleet met Autisme Plus is het antwoord eigenlijk 
heel simpel: duidelijkheid en voorspelbaarheid (geeft veiligheid).  
 

Tijdens de trainingen moet alles voor die atleet duidelijk zijn. Duidelijkheid geef je door 
structuur en de juiste manier van communicatie.  
 

Belangrijke aspecten van de standaard aanpak voor een training zijn: 
- Duidelijkheid 
- Structuur 
- Juiste manier van communicatie 
- Ondersteuning bij sociale omgang/contact 
- Voorspelbaarheid en veiligheid 
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- Aanpassingen en begeleiding specifiek voor die atleet 
- Voldoende begeleiding en vaste begeleiding 
- Rust en niet teveel prikkels 
- Positieve benadering (complimenten) 

 

In schema ziet een standaard aanpak er als volgt uit: 
 

 

Voorbeelden uit de praktijk 

 Zorg dat de training een vaste indeling heeft. Bijvoorbeeld inlopen, gesprekje, beginspel, 

loopscholing, atletiekonderdeel, (eindspel). 

 Stuur de training met pictogrammen een aantal dagen van te voren op via de mail. 

 Zorg ervoor dat je zoveel mogelijk vaste trainers en begeleiders hebt voor de trainingen. 

 Gebruik een gymnastiekbank waar ze op kunnen zitten: bij het begin van de training, tussen de 

onderdelen, bij de afsluiting. 

 Geef de volgorde in een rijtje aan. Zet de atleten naast elkaar neer, dan kunnen ze het voorbeeld 

zien en zien ze hoe de anderen het doen. 

 Spreek een plek af waar ze een 'time-out' kunnen nemen, bijvoorbeeld een 'time-out kruk'. 

 Maak afspraken over hoe we het doen tijdens de training, en wat er niet mag en hoe dan wel. 

 Laat zien wat en hoe je het moet doen, en ondertitel het kort in woorden.  

 Spreek de atleet persoonlijk en bij naam aan.  

 Geef eerlijke en concrete feedback, zowel bij complimenten als verbeterpunten. 

 Wees geduldig en blij met grote en vooral ook kleine stappen vooruit. 

 Wees eerlijk en jezelf als trainer. 

 Wees niet bang om 'fouten' te maken. 

De	sporter	
met	

au sme	

Structuur	 Communica e	

Duidelijkheid	

Voorspelbaar,	
rust,	posi ef	
en	veilig	

Sociaal	
contact	

Specifieke	
eigenschappen	

• Vaste	indeling	
van	de	training	

• Vast		patroon/
vaste	gang	van	
zaken	

• Vaste	trainers/
begeleiding	

• Begrenzen		
• In	ruimte	

Speciale	
begeleiding	

	a.h.v.	
informa e	en	
feedback	van	
de	ouders	en	
door	het	kind	
goed	te	leren	

kennen	

• Wat,	waar,	
wanneer,	wie,	hoe	

• Le erlijk	en	
concreet	
taalgebruik	(zeg	
wat	je	bedoelt	en	
praat	van	a	naar	b)	

• Voordoen/laten	
zien	

• Voorbereiden	

Veel	bewegen	=	
Overprikkeling	
voorkomen	
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 Geef begin- en eindpunt, speelvak etc.  goed aan, bijvoorbeeld met pionnen. En geef ook een korte 

mondelinge uitleg hierbij. 

 Geef duidelijk en kort aan wanneer en waar een atleet mag beginnen. 

 Geef duidelijk aan wanneer en waar een atleet moet stoppen.  

 Geef vooraf aan wanneer een spel of atletiekonderdeel afgelopen is. Bijvoorbeeld nog 10 seconde 

en dan stoppen we. 

 Als er iets tijdens de training anders gaat dan gepland, vertel het, leg kort uit waarom en wat er 

nu gaat gebeuren. Als je het vooraf al weet (bijvoorbeeld als een trainer niet kan en er vervanging 

komt), kan je het vooraf al melden bijvoorbeeld in de trainingsmail. 

 Let op letterlijk nemen van wat je zegt. Bijvoorbeeld als je wil gaan hardlopen en je zegt: "We 

gaan nu lopen", zal er vast een aantal atleten zijn die dan gewoon rustig gaan wandelen (lopen 

dus). 

Zo zijn er nog veel meer dingen te bedenken. Wil je meer weten? Schrijf je dan in voor 1 
van onze workshops. 

Als bijlage bij onze workshops gebruiken we standaard trainingen uit de lesmap van de 
Atletiekunie. We hebben erover nagedacht om deze trainingen om te zetten naar wat er 
geschikt is voor atleten met Autisme Plus. We hebben dat uiteindelijk niet gedaan. De 
standaard trainingen zijn een prima basis voor een gezonde discussie over wat werkt en 
wat niet werkt. In onze praktijk zien we dat een opzet die voor een specifieke groep met 
specifieke trainers werkt, helemaal niet hoeft te werken als we een trainer of een groep 
wisselen. Goed en fout bestaat niet, iets werkt of werkt niet, en dat kan zelfs afhankelijk 
zijn van een periode in het jaar, bijvoorbeeld de prikkelgevoelige sinterklaasperiode. Het 
belangrijkste is dat je van tevoren nadenkt over wat er werkt voor jouw groep en wat in 
jouw persoonlijke stijl als trainer werkt. Nadenken over wel of geen competitie-element, 
rijtjes en stil staan vermijden, duidelijk materiaalgebruik etc, en daarmee ook vooral 
durven experimenteren is waar het om draait. 

3.De trainer  

Om goede trainingen te kunnen geven aan atleten met Autisme Plus zijn een aantal aspecten 
van het training geven van belang. Door je hiervan bewust te zijn als trainer en als 
begeleidingsteam kan je een training zo vorm geven dat een atleet met Autisme Plus zich 
veilig voelt en met plezier kan sporten.   

Bij een training heb je te maken met de inhoud van de training: wat ga je trainen? Als trainer 
heb je de leiding over de training en zorg je voor een goede organisatie (hoe ga je het doen, 
zodat het goed loopt?). Daarnaast is, meer specifiek, de uitleg en aanwijzingen over de 
techniek en uitvoering van bepaalde atletiekonderdelen een belangrijk aspect van een 
training (communicatie en interactie).    

Voor elke atleet, en in het bijzonder een atleet met Autisme Plus, is duidelijkheid de basis 
van een goede training (zie ook onder 'de training: werkende aanpak'). Dit is dan ook een 
heel belangrijk aspect. Duidelijkheid krijg je door structuur en de juiste manier van 
communicatie (helder en kort en aangesloten op elke atleet).  

Bij onze doelgroep bepaalt het aspect Autisme Plus de specialistische vormgeving van de 
training. Hierbij is voldoende kennis, ervaring en  begrip en inzicht in Autisme Plus van groot 
belang. Daarnaast het kunnen verklaren van reacties en gedrag van je atleten; waar komen 
die vandaan? waar zijn ze het gevolg van?   
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Een wat wij noemen 'Autisme Plus antenne' is een aspect wat het werken met deze atleten 
gemakkelijker maakt. Wij bedoelen hiermee het aanvoelen en zien van reacties op wat er 
gebeurt tijdens een training. Dit kan bijvoorbeeld een bepaalde manier van kijken ('blik in de 
ogen'), lichaamshouding, uitstraling of typische bewegingen zijn. Het zijn vaak hele kleine en 
subtiele veranderingen in een atleet. Met een 'Autisme Plus antenne' kan je deze typische 
reacties goed aanvoelen en snel zien, waardoor je ‘problemen’ voor kan zijn, en reacties en 
gedrag goed kan verklaren. Sommige mensen hebben dit van nature. Voor anderen is dit een 
moeilijk onderdeel van het omgaan met mensen met Autisme Plus. Je kan het wel 
ontwikkelen en verbeteren door veel met deze atleten om te gaan en ze goed te leren 
kennen. Op die manier kan je meer intuïtie ontwikkelen voor typische veranderingen, en 
opmerkelijk gedrag.   

In onderstaande tabel zijn de aspecten in een overzicht weergegeven. Door het uitlichten en 
benoemen van de verschillende (misschien logische) aspecten van training geven is 
geprobeerd een raamwerk te creëren van waar uit je de trainingen vorm kan geven.  

 

TRAINING GEVEN AAN   ATLETEN MET   AUTISME PLUS  

      

Training geven  Structuur  Communicatie en interactie  

Inhoud: wat?  Duidelijkheid door:  ‘AutismePlus antenne’  

Organisatie en leiding  Structuur  Begrip en inzicht (door 
kennis en ervaring)  

Techniek: specifiek, details  Juiste manier van  
communicatie: helder en 
kort  

Reacties/ gedrag (gevolg van 
….?)  

  

Rolverdeling  

Het zijn al met al veel aspecten om rekening mee te houden. En niet iedereen heeft alle 
benodigde eigenschappen en vaardigheden om de hierboven beschreven manier van 
training geven in praktijk te brengen. Vooral bij atleten met Autisme Plus is het belangrijk om 
tijdens de gehele training 'lijntjes' met de atleten vast te houden, alleen dan kunnen signalen 
tijdig worden opgepikt. Met welke atleet je gemakkelijk een lijntje kan houden is afhankelijk 
van het vertrouwen van atleet in de trainer, dat is heel persoonlijk. Juist daarom is het 
belangrijk om het samen zo in te vullen dat ieder zijn kwaliteiten kan inzetten. Zo vul je 
elkaar aan, kan je elkaar versterken en kom je tot een goede rolverdeling. Het gevolg hiervan 
is dat de training op een natuurlijke en prettige manier de juiste vorm krijgt. En ook voor jou 
als trainer natuurlijk en prettig voelt, en bij je past.  

Een goede rolverdeling binnen het begeleidingsteam is dus belangrijk om kwalitatief goede 
en verantwoorde trainingen te geven.   

Je kan een begeleidingsteam op verschillende manieren invullen. In een reguliere groep zal 
het waarschijnlijk anders zijn dan in een speciale Atletiek Plus groep.  De invulling is ook 
afhankelijk van het aantal atleten in een trainingsgroep en de mate van begeleiding en 
individuele aandacht die de atleten in je groep nodig hebben.  
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Een begeleidingsteam kan bestaan uit een hoofdtrainer, assistent-trainer en een 
pedagogisch begeleider. Hieronder is beschreven hoe de verschillende aspecten en 
vaardigheden onderling verdeeld kunnen worden.  

Hoofdtrainer  

 Focus op de training (inhoud, leiding en organisatie, techniek).  

 Daarbij structuur en ‘Autisme Plus antenne’.  

 Type/persoon? Van nature gestructureerd of chaotisch? Handige eigenschappen voor een 
trainer van onze doelgroep zijn een rustige uitstraling, geduld en gestructureerd zijn. Het 
gaat echter vooral om een oprechte, persoonlijke en respectvolle omgang en interesse in 
je atleten (inzicht 5, onder Inzichten).   

 Zien van typische Autisme Plus kenmerken, reacties en gedrag en kunnen verklaren en 
begrijpen waar ze het gevolg van zijn.  

Assistent-trainer  

 Focus op structuur en Autisme Plus/de atleten (‘Autisme Plus antenne’). Assisteert en 
vult de hoofdtrainer aan waar nodig.  

 Daarbij training geven (assisteren)  

 Voor de hoofdtrainer is het lastig (eigenlijk onmogelijk) om alles te zien als je training aan 
het geven bent. Een trainer mist vaak veel van gedrag en reacties van de atleten. 
Assistentie hierbij is dus noodzakelijk.  

 De assistent-trainer en/of de pedagogisch begeleider kunnen de hoofdtrainer aanvullen 
op de aspecten (zie tabel) waar hij/zij minder goed in is. Bijvoorbeeld als de hoofdtrainer 
van nature chaotisch is, kan de assistent-trainer meer structuur in de trainingen aan 
brengen, als dat voor een atleet of trainingsgroep nodig is.  

Pedagogisch begeleider  

 Focus Autisme Plus/ de atleten (‘Autisme Plus antenne’).   

 Heeft ‘handen vrij’. De training kan doorgaan bij ‘voorvallen’ ('problemen' en 'lastig 
gedrag') doordat de begeleider atleten kan opvangen en 'bijsturen' als dat nodig is. Als je 
met zijn tweeën training geeft, kan de assistent-trainer deze rol ook op zich nemen.   

 Daarbij observeren. Oorzaak -> gevolg (bij bepaald gedrag, ‘voorvallen’) en 
verbeterpunten in de training.  

 Daarbij assisteren bij structuur en de manier van training geven, in eerste instantie door 
feedback (op de achtergrond)  en alleen actief als het echt nodig is.  

 Heeft bij voorkeur veel kennis en ervaring met Autisme Plus; professioneel en/of 
ervaringsdeskundige. 
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4. Inzichten – wat verdieping 

Om als trainer op een goede en prettige manier om te kunnen gaan met atleten met 
Autisme Plus zijn een aantal basisinzichten van belang. De inzichten helpen de trainer om 
goed in te spelen op deze atleten.  

In dit stuk gaan we daar wat dieper op in. Zo hopen wij trainers op een andere manier te 
laten kijken naar atleten met Autisme Plus. Met deze kijk wordt het werken met deze 
doelgroep leuker, gemakkelijker en positiever.   

1. Een kader van structuur (veiligheid).  
Binnen een kader van structuur krijgen de atleten veel meer mogelijkheden, zelfvertrouwen, 
durf en vrijheid. Ze kunnen meer gebruik maken van hun sterke kanten en kwaliteiten en 
hebben minder last van hun beperkingen en Autisme Plus. Structuur geeft veiligheid en 
vrijheid en voorkomt overprikkeling!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structuur geeft veiligheid en daardoor beweging en vooruitgang! 

 

 

 

 

 

 

Geen kader/structuur geeft een onveilig gevoel met als gevolg ‘stilstaan bij elkaar’, geen 

initiatief en ontwikkeling.  
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Structuur waarbij?  

Structuur in ruimte: plaats van de trainer en assistent(en), plaats van de atleten, bij voorkeur 
duidelijk gemarkeerd. Plaats voor time-out. Verzamelplaats. Materiaal in bijvoorbeeld 
kratten op een logische plaats.  

Structuur in trainingsopbouw: vaste onderdelen, van tevoren bekend bij de atleten, 
duidelijke tijdsindicatie of hoeveelheid uitvoeringen.  

Structuur in trainer: voorspelbaarheid is de basis van veiligheid.  

Structuur in groep: wie staat waar, wat wordt er van elke atleet verwacht? Welke 
basisafspraken hebben we?  

Structuur in materiaal: materiaal niet los neerleggen.  

 

2. Duidelijkheid en weinig prikkels en de invloed daarvan op de beperkingen 
door Autisme Plus.   
Duidelijkheid in combinatie met weinig prikkels hebben een positieve invloed op de 
beperkingen door Autisme Plus. Beperkingen nemen af of zijn er zelfs helemaal niet 
meer; alles is rustig en in evenwicht. Zo neemt veiligheid en plezier toe. 

Duidelijkheid (structuur)/Prikkels (stress)   Beperkingen door Autisme Plus 

 

 

 

Onduidelijkheid en/of veel prikkels      

      Beperkingen door Autisme 

Plus    

 

 

Als alles duidelijk is en de prikkels zijn te verwerken dan zijn er weinig of zelfs geen 
beperkingen door Autisme Plus. Als er te veel onduidelijkheid is en er zijn teveel prikkels, 
dan raken ze uit evenwicht en zullen de beperkingen door Autisme Plus toenemen. Het 
wordt dan moeilijker om te reageren en de focus op de training te houden.  

Prikkels zijn er in de tijd en ruimte van de training, maar kunnen ook al voor de training in 
een atleet zitten. Op zo’n dag kan het alleen leuk worden voor de atleet als hij mag 
ontprikkelen (bijvoorbeeld heel hard stuiten met een medicinbal, hard rennen, hard 
schreeuwen, …) of dat hem de ruimte wordt geboden dat als het te veel wordt, er een 
escape is. In elk geval is extra aandacht nodig om invloed op de rest van de groep te 
minimaliseren.  
Om meer te weten over prikkels en overprikkeling hebben we een vervolgworkshop.  
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3. Autisme Plus is geen vrijbrief om je ‘niet te gedragen’.  
Autisme Plus is geen excuus om je niet te gedragen. Net als iedereen moeten ze zich, binnen 
hun mogelijkheden, leren aanpassen en leren omgaan met hun  beperkingen en bijzondere 
eigenschappen. In het dagelijks leven wordt dat ook verwacht. Het ‘echte leven’ is niet 
afgestemd en aangepast aan Autisme Plus. Goede trainingen op maat zijn juist ook heel 
geschikt als veilige oefensituatie.  

Dus ook omgaan met samenwerken, met chaos, met allerlei uitdagingen kan op zeker 
moment een nuttige en noodzakelijke aanvulling zijn. Op het moment dat je een groep al 
langer training geeft zal het stretchen van dergelijke momenten steeds veiliger kunnen 
gebeuren. De atleet zal als het te erg wordt wel op de trainer terugvallen.  

 

4. ‘Lastig’ gedrag of probleemgedrag is signaal gedrag  

Voorbeelden van ‘lastig’ gedrag:  

 Vervelen en niet meedoen  

 Niet luisteren  

 Dwars en opstandig gedrag  

 Druk en onrustig gedrag  

 Clownesk of stoer gedrag  

 Pestgedrag  

 Agressief gedrag  

 Vreemd, bizar gedrag  

Belangrijk hierbij is dat ‘lastig’ gedrag door de begeleiders niet als lastig mag worden ervaren 
(dat is namelijk iets van jezelf). Nee, lastig gedrag is een signaal dat de balans verstoord is. 
Op dat moment is het vaak niet mogelijk om de balans te herstellen. Als een atleet al buiten 
de balans binnen komt, kan duidelijkheid en veilige mensen in de begeleiding helpen, het is 
niet altijd voldoende. Om te zorgen voor een juiste balans in de trainingssituatie is een 
lopende vertrouwensband essentieel, dat heeft dus niets te maken met leerbare 
vaardigheden, maar vraagt om contact van mens tot mens.   
In onze workshops besteden we aandacht aan hoe je als trainer het evenwicht kan herstellen 
en hoe je om kan gaan met lastig gedrag. We gebruiken hiervoor 5 stappen:  

 Stap 1 Maak onderscheid tussen sporter en gedrag  

 Stap 2 Kijk naar de oorzaak  

 Sociaal contact  

 Omgaan met instructie en informatie  

 Omgaan met prikkels  

 Lichaamsbeleving en motoriek  

 Omgaan met emoties & zelfbeeld  

 Stap 3 Kijk naar opzet en sfeer van de training  

 Stap 4 Kijk naar en denk na over je eigen aandeel  

 Stap 5 Kom uit je groep en kijk verder 
 

5. Het samenspel van trainer en atleet  

Doe het samen!  
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Een goede en fijne samenwerking ontstaat uit een oprechte en positieve houding. Daarin is 
de inzet, visie en houding van de trainer van groot belang. Een voorwaarde is oprechte 
omgang en acceptatie vanuit de trainer.   

Samenwerking is de sleutel tot succes. Je kijkt daarbij naar de personen: de sporter en de 
trainer. Op die manier kom je als twee unieke personen samen tot een goede en passende 
sportomgeving.  

  



17 
 

Lijst met boeken en naslagwerken 
 

 ‘Geef me de vijf. Een praktische houvast bij de opvoeding en begeleiding van 
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 ‘Plan B. Een vernieuwde handreiking voor autisme & communicatie', Marjon Kuipers-

Hemken & Gijs Horvers. 

 ‘Overprikkeling voorkomen. Vaardigheden en technieken voor (jong)volwassenen 

met autisme (ASS) en/of ADHD’, Barbara de Leeuw. 

 ‘Asperger in Beeld, Leerlingen met Asperger en PDD-NOS in het voortgezet 

onderwijs', Patricia Bouwhuis & Inge Verstraete. 

 ‘Sociaal onhandig. De opvoeding van kinderen met PDDNOS en ADHD’, L. van der  

Veen-Mulders, M. Serra, B.J. van den Hoofdakker, R.B. Minderaa. 

 Website Autisme Academie: www.autismeacademie.nl   

  ‘Game over? Start opnieuw!’, Elise Haarman. 

 https://www.allesoversport.nl/artikel/sport-voor-sociaal-emotionele-ontwikkeling-

bij-kinderen-met-autisme/ 

 Reader van het Academie voor Sportkader (NOC*NSF), te downloaden op 

www.academievoorsportkader.nl   
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