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“Ella kan achtersteboven” beschrijft voor het eerst voor heel jonge kinderen 
met autisme hoe je tot een sociaal verhaal of een stappenplan komt. De ‘Social 
Stories’ van Carol Gray inspireerden tot deze verhalen. Via eigen verhalen toont 
Goedele Billen zowel aan professionele begeleiders als aan ouders hoe je tot 
communicatie komt met een vroeg gediagnosticeerde kleuter met ASS. En hoe je 
via die beginnende communicatie de wereld verduidelijkt. Het boek brengt een 
hoopvolle boodschap op een positieve, humoristische en vooral praktische wijze.

Het eerste deel – Kijk maar. Denk in beelden – toont letterlijk de weg naar visua-
liseren. Via voorbeelden en grappige illustraties zie je waarom visualiseren moet 
en hoe je eraan begint. Je leert hoe je communicatie initieert bij een kleuter met 
autisme en hoe een sociaal verhaal kan groeien.

In deel twee – Tekenles voor beginners – vind je een viertal grote verhalen rond 
vaak voorkomende thema’s bij kinderen met ASS: slapengaan, winkelen, boos zijn 
en naar het ziekenhuis gaan. Je leert hoe je met een beetje oefenen in een hand-
omdraai een goed verhaal uit je mouw schudt. Een goed verhaal is een verhaal 
dat werkt. Je leert ook waarom het soms niet werkt. En wat je daaraan kunt doen. 

“Ella kan achtersteboven” werd geschreven voor iedereen die met auti-kleuters 
en hun ouders te maken heeft. Het biedt inspiratie aan kinderpsychiaters, 
artsen, therapeuten, gon-begeleiders, thuisbegeleiders, pedagogen, psychologen, 
kinderverzorg(st)ers, kleuterleid(st)ers …

 Goedele Billen is logopediste. Ze heeft 20 jaar ervaring met kleuters met autisme 

binnen het KIDS Hasselt. Naast het begeleiden van ouders is ze actief in het Kec 

(Kennis- en  expertisecentrum), geeft ze gastcolleges aan de KHLim voor het 

Postgraduaat Autisme en verzorgt lezingen.
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“Sociale leerverhalen (Social Stories) zijn een krachtig middel om kinderen 
met autisme wegwijs te maken in een wereld die voor hen vaak onbegrijpelijk, 
verwarrend en beangstigend kan zijn. Maar hoe maak je een sociaal leerverhaal 

voor jonge kinderen die niet kunnen lezen? Dat legt Goedele Billen op 
glasheldere wijze uit in dit boek, daarbij geïnspireerd door de wereldautoriteiten 

Carol Gray en Temple Grandin. Dit boek is een must voor wie jonge kinderen 
met autisme meer vat wil geven op de wereld.”  

Peter Vermeulen, Autisme Centraal
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Voorwoord

“Dit moet je lezen”, zei de vader van één van de kleuters met autisme die ik in begelei-
ding had. Hij duwde Th inking in Pictures in mijn handen, een boek van de Amerikaan-
se Temple Grandin (°1974). Ik was op dat ogenblik al enkele jaren gebeten door alles 
wat met autisme te maken heeft . Via mijn werk met spraak- en taalgestoorde kinderen 
– ik ben logopediste – kwam ik steeds vaker in contact met vroeg gediagnosticeerde 
kleuters met deze aandoening.
Tijdens mijn zoektocht naar mogelijkheden voor begeleiding van zowel ouders als 
kind, werd ik door enkele mensen sterk beïnvloed. Temple Grandin was één van hen. 
In dit boek zal ik vaak naar haar verwijzen.

“Ik denk in beelden. Woorden zijn een tweede taal voor mij. Ik zet zowel ge-
sproken als geschreven taal om in kleurenfilms die zich in mijn hoofd afspelen, 
compleet met geluid. Als iemand met me praat, verschijnen de woorden als 
beelden in mijn geest.”

Zo begint Th inking in Pictures. Temple Grandin pleit voor een zo vroeg mogelijke in-
terventie en een sterk visuele benadering van mensen met autisme. Haar boeken zijn 
voor mij echte eyeopeners, evenals haar vele lezingen en getuigenissen die terug te 
vinden zijn op het internet.

Carol Gray is mijn andere grote leermeester. Zij beschreef het principe van de Social 
Story als visueel leermiddel voor mensen met autisme. Dat sluit naadloos aan bij Tem-
ple Grandins ‘beeldverhalen’. Gray is leerkracht van opleiding en hoofd van Th e Gray 
Center for Social learning and understanding in Grandville, Michigan. Ze kwam in 
november 2014 naar België voor een aantal lezingen. Ik had het genoegen bij haar een 
workshop te volgen.

Na twintig jaar van werken met ouders, van bemoedigen en proberen het geloof in hun 
eigen opvoedingskracht te herstellen, is het nu tijd voor een praktische, positief hu-
moristische, en vooral hoopvolle boodschap over de aanpak van kleuters met autisme. 
Vaak hebben ouders al een lange zoektocht vol angstige twijfels achter de rug wanneer 
hun kind de diagnose autismespectrumstoornis krijgt. Er zijn al heel wat opvoedings-
stappen fout gelopen, verwachtingen niet ingelost en verhoudingen scheefgegroeid. 
Sommige ouders zijn uitgeput van al hun pogingen en van te veel goedbedoelde advie-
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zen. ‘Wat kunnen we doen? Nú. Vandaag!’ Dat is wat ze willen weten. Op deze vraag 
geeft  dit boek een antwoord. En niet alleen aan ouders, ook aan iedereen die profes-
sioneel betrokken is bij kleuters met ASS en hun ouders.

In ons land wordt visueel verduidelijken voor mensen met autisme onderschreven 
door onder meer Peter Vermeulen en Th eo Peeters, dé grote autoriteiten in Vlaande-
ren op het terrein.

Ik ben hen dankbaar voor wat ik van hen leerde. Zonder hen zou ik mijn inzichten 
nooit verworven hebben. Ook dank aan Kaat Petaat en Elsje Fiederelsje voor de on-
verbiddelijke aanmoediging bij het schrijven van dit werk. Aan Laurent Voets die me 
toonde wat gedrevenheid is. Aan KIDS en alle ouders, die mij de vrijheid en het ver-
trouwen gaven om ervaring en kennis op te doen. En aan Lies, Silke en Lore, mijn 
wijze dochters, voor hun support.

Maar bovenal bedank ik Tess. Tess was de eerste. Mijn eerste kleuter met autisme. Ze 
is nu midden twintig. Sorry, Tess, ik wist nog zo weinig. Wat heb ik veel van je geleerd. 
En van Daniële. Van Dries, Matts, Robbe, Tijl, Brent, Kevin, Andy, Jul, Karima, Rien, 
Emily, Abdul, Marjolein, Joris, Alexander, Brik, Lara, Walidh. En Ella.
Ella die achtersteboven kan.

Goedele Billen
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Inleiding

De (sociale) communicatie ontwikkelt zich bij kleuters met autisme niet vanzelf. 
In dit boek toon ik zowel aan professionele begeleiders als aan ouders hoe je voor 
auti-kleuters leer-leefverhalen maakt om communicatie en sociaal leren op te star-
ten.
Elke opleiding die iets over autisme wil vertellen, elke kinderpsychiater, arts, onder-
zoeker, therapeut, elke GON-begeleider, thuisbegeleider, sociaal assistent, pedagoog, 
psycholoog, kleuterleid(st)er, elke kinderopvang en onthaalouder vindt in dit boek een 
aanknopingspunt voor de begeleiding van deze kleuters en hun ouders.

Temple Grandin beschrijft  in haar boek Th inking in pictures hoe sterk visueel zij 
denkt.

“I think in pictures. Words are like a second language to me.”1

“All autistic children have problems with long strings of verbal information. 
Even very high-functioning people have difficulty following verbal instructions 
and find it easier to follow written instructions, since they are unable to re-
member the sequence of the information.”2

Grandin is een Amerikaanse met een master in de psychologie. Ze is ook doctor in 
de zoölogie. Én ze heeft  autisme. In haar vroegste jeugd kreeg ze het etiket ‘hersenbe-
schadiging’ opgeplakt, later volgde de diagnose ‘autisme, hoogbegaafd’. Temple leerde 
spreken toen ze vier was. Nu is ze wereldwijd te horen in lezingen als expert in autisme 
en dierenbehandeling, haar andere grote expertise. Grandin pleit voor het gebruik van 
visuele taal als middel om duidelijkheid en veiligheid te geven aan personen met au-
tisme. In een TED-conversation zegt ze:

“Om dieren, autisme, kunst en wiskunde te begrijpen, moet je de verbale taal 
uitschakelen.”3

1. Grandin, T. (2006). Th inking in Pictures. And other reports from my life with autism. Bloomsbury Pu-
blishing PLC.
2. Grandin, T. (2006). Th inking in Pictures. And other reports from my life with autism. Bloomsbury Pu-
blishing PLC.
3. TED Talk, http://www.ted.com/talks/temple_grandin_the_world_needs_all_kinds_of_minds?language = nl.
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Verder wijst Grandin in deze conversatie nadrukkelijk op het belang van een vroege 
diagnose, waardoor je al op jonge leeft ijd kunt beginnen met de interventie. Door op 
kleuterleeft ijd te starten, kun je sociale basisvaardigheden jong aanbrengen. Je kunt de 
sterke kanten van een kind in functie van later stimuleren en je kunt het kind helpen 
specifi eke vaardigheden breder te ontwikkelen met het oog op de toekomst. Je moet 
daarbij rekening houden met de verschillende wijzen waarop elk afzonderlijk kind 
met autisme toch weer anders leert. Als je één kind met autisme kent... ken je één kind 
met autisme (Stephen Shore).4 Mensen met autisme nemen de wereld anders waar, 
zintuiglijke onder- of overgevoeligheid speelt hierbij een rol. Het is belangrijk dat wij, 
personen met een fl exibele geest, ons de speciale denkwijze eigen maken van elk kind 
apart. Visueel denken is dan een basisgegeven.
Een tweede stokpaardje van Grandin heeft  te maken met angst. Angst die veroorzaakt 
wordt door het anders denken, het niet begrijpen hoe de wereld functioneert, welke 
sociale regels er gelden en vooral hoe en waarom die regels nogal eens veranderen. “I 
live in a constant state of fear”,5 zegt Grandin. Grandin vergelijkt deze voortdurend 
aanwezige angst met examenstress, maar dan honderd keer zo erg. Slechts één ge-
dachte overheerst: weg, weg, weg! In haar boeken en lezingen is angst, ook bij dieren, 
een vaak terugkerend thema.

Visualiseren geeft  mensen met autisme meer grip op wat er gebeurt en biedt rust. In 
dit boek combineer ik de inzichten van Temple Grandin met de werkwijze van een 
andere expert, Carol Gray. Gray is leerkracht en hoofd van Th e Gray Center for Social 
Learning and Understanding. In haar Grote Sociale Verhalen Boek6 toont Gray hoe je 
de wereld en zijn (sociale) regels voor kinderen met ASS kunt verduidelijken. Haar 
verhalen zijn bedoeld voor kinderen met een ontwikkelingsleeft ijd tussen 6 en 12 jaar. 
In het eerste deel van haar boek beschrijft  ze uitgebreid hoe je een sociaal verhaal moet 
maken. Verder bevat het boek 153 geschreven social stories voor thuis en op school, 
over veranderingen, fouten, gevoelens, sociale vaardigheden, ...

Ik vermeld hier ook de zeer verdienstelijke publicatie Over (het) leven van Hilde Cornelis 
en Ilse Van Beversluys.7 Deze map bevat een trainingsprogramma met sociale scripts en 
verhalen voor kinderen vanaf 7 jaar. De tien principes van Gray (zoals pas later beschre-
ven in haar Grote Sociale Verhalen Boek) zijn in dit werk minder uitgesproken aanwezig.

Ella kan achtersteboven is gegroeid uit mijn werk met ASS-kleuters met een (rand)
normale begaafdheid. Het begint met de ontwikkeling van communicatie op peuter-

4. Stephen Shore, vermeld in een interview met Th eo Peeters, Opleidingscentrum Autisme, 
http://en.theopeeters.be/?page_id = 1368.
5. Grandin, T. (2006). Th inking in Pictures. And other reports from my life with autism. Bloomsbury Pu-
blishing PLC.
6. Gray, C. (2014). Het Grote Sociale Verhalen Boek voor alledaagse sociale vaardigheden. Pica. 
7. Cornelis, H., & Van Beversluys, I. (2004). Over (het) leven. Sociale leerverhalen voor (rand)normaal 
begaafde jongeren met een autismespectrumstoornis. SIG.
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leeft ijd. Bij kinderen met een verstandelijke beperking kun je de principes ook toepas-
sen zodra ze de ontwikkelingsleeft ijd van 1,5 à 2 jaar bereikt hebben. Natuurlijk ligt 
het leertempo bij deze kinderen lager en moet je je einddoelen bijstellen. Maar het is 
goed – zeker bij kleuters – om alle denkpistes open te houden en elk ontwikkelings-
spoor mogelijk te achten.

“Je kunt niet geloven wat het doet om als ouder je kind gelukkig naar school 
te zien gaan, te zien groeien. Het is fantastisch. Dat hadden wij nooit durven 
dromen. Toen L.H. 1,5 was, hebben ze ons bij zijn diagnose elk sprankeltje hoop 
ontnomen. Nu, een jaar later, hebben jullie ‘bewezen’ dat er veel meer mogelijk 
is dan eerst gedacht. En daardoor hebben jullie ons ook terug moed en kracht 
gegeven. Bedankt!”

(Ouders van L.H., 3 jaar)

Dit boek onderscheidt zich van andere publicaties omdat het specifi ek gericht is op 
peuters en kleuters vanaf 2 jaar. Daarom is de insteek nog meer visueel, nog meer 
individueel dan wat Carol Gray voor oudere kinderen beschrijft . Bij heel jonge kin-
deren moet je immers de (visuele) communicatie nog op gang brengen. De aanloop 
naar het ‘complete sociale verhaal’ wordt in mijn boek stap voor stap toegelicht. De 
belangrijkste boodschap is dat zowel ouders als beginnende professionelen op deze 
manier zélf kunnen starten. Elk verhaal wordt voor één specifi ek kind geschreven 
(gevisualiseerd) waarbij ‘herkenbaarheid’ een grote troef is. Mijn bedoeling is aan te 
tonen dat iedereen kan leren dit soort verhalen op maat te maken. Ik kies vaak voor de 
term ‘leer-leefverhalen’ omdat mijn instap (voor kleuters) lager ligt dan bij de Social 
Stories. Mijn verhalen omvatten zowel minder als meer. Naast grote sociale verhalen 
neem ik ook kleine, eenvoudige visualisaties op. Het draait allemaal rond leren leven.

In deel I, ‘Kijk maar’, wordt de weg naar visualiseren letterlijk getoond. Via voorbeel-
den en grappige illustraties zie je waarom visualiseren moet en hoe je eraan begint. 
Wie het doet. Je leert hoe je communicatie initieert bij een kleuter met autisme en hoe 
een leer-leefverhaal kan groeien. De tien criteria van Gray voor een Social Story zijn 
ook voor mijn verhalen toonaangevend:

1. Geruststelling bieden.
2. Observeren en informatie verzamelen.
3. Structureren van het verhaal.
4. Aangepaste vorm.
5. Positieve toon en juist taalgebruik.
6. Antwoord op W-vragen: wie, wat, waar, wanneer, waarom, op welke manier?
7. Dubbel zoveel beschrijvende zinnen als coachende zinnen.
8. Individualiseren.
9. Controleren, aanpassen.
10. Applaudisseren!
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Deze criteria zijn verweven in mijn verhalen en de achtergrondinformatie. Het Grote 
Sociale Verhalen Boek van Gray8 is een absolute aanrader voor verdere verdieping.

Deel II start met een tekenles voor beginners, waarmee echt iedereen aan de slag kan. 
De bedoeling is immers dat je zelf voor een kleuter eigen verhalen leert maken. Als 
voorbeeld volgen er vier grote leer-leefverhalen rond vaak voorkomende thema’s bij 
kinderen met ASS. Een verhaal voor het slapengaan. Winkelen. Boos. Naar het zie-
kenhuis.
Je leert hoe je met een beetje oefenen een goed verhaal in een handomdraai uit je 
mouw schudt. Je leert ook waarom het soms niet lukt en wat je daaraan kunt doen.9

Ik wens je, naast kennis van zaken, ‘goesting’. De rest is kinderspel.

8. Gray, C. (2014). Het Grote Sociale Verhalen Boek voor alledaagse sociale vaardigheden. Pica, pp. 22-59.
9. Als aanvulling op het boek is een workshop mogelijk waarin je aan het werk gaat om eigen verhalen uit 
te werken onder deskundige begeleiding. In enkele uren tijd krijg je een initiatie in de gewenste denk- en 
werkwijze: http://www.kids.be/kec/ass/vorming.html. 



Dit is een eenvoudig boek.
Een dat je openslaat en waarbij je zegt: ‘Oh.’
Je gaat zitten en je bladert verder.
‘Maar dat kan ik ook’, zeg je dan.
En je doet het. Want je kunt het ook.





DEEL I

Kijk maar. Denk in beelden





17

Help

Karima Eet alleen spaghetti.
Ella wil niet Slapen.
Andy is bang voor de Kapper.
Pieter aait de nylons van Vreemde dames.
Mijn kind houdt niet van Feestjes.

Elke ouder van een kind met autisme wil een boek met oplossingen voor dit soort 
problemen. Daarom spreek ik in dit boek vooral hen aan, maar ik richt me evenzeer 
tot de hulpverleners. Zoeken onder E of S, zo eenvoudig is het jammer genoeg niet.
Opvoeden is voor iedereen een leerproces. Jouw bijzondere kind heeft  extra aandacht 
nodig. Toch is het doel hetzelfde als dat voor andere kinderen. Je wilt dat deze kleuter 
zich op de best mogelijke manier ontwikkelt en opgroeit tot een gelukkig mens.

Karima, Ella, Andy, Pieter en jouw kind hebben autisme. Kinderen met autisme kun-
nen leren. Daarover gaat dit boek.
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Wat nu?

Een lange theoretische uitleg over autisme hoeft  niet. Ik vertel alleen wat noodzakelijk 
is voor jou om aan de slag te kunnen gaan. Want dit boek is het belangrijkste voor jou: 
papa of mama van Pieter, Andy, Ella en Karima. Je hebt net vernomen dat je kleuter 
anders is dan andere kinderen. Dat wist je al. Plots heeft  dat anders-zijn een naam: 
autisme. En wat nu? Er zijn geen oplossingen voor autisme. Je kind is ermee geboren 
en het gaat niet over. Toch wil je iets doen. Wees gerust, dat kan. Jij gaat je kind op weg 
helpen. Hoe? Dat zal ik je tonen.
Je hebt al wat opgezocht over autisme op het internet? Blijven doen! En je hebt een 
paar boeken gelezen? Ook blijven doen. Achteraan in dit boek vind je een lijst met 
meer interessante werken en websites.
Autisme, ASS, Aspergerstoornis en pervasieve ontwikkelingsstoornis zijn woorden 
voor de aandoening van jouw kind. Meer en meer zien we autisme echter als de noe-
mer waaronder al deze vormen thuishoren.
Elke persoon met autisme is anders. Toch zijn er moeilijkheden die we zowel bij Andy 
als bij Karima, Pieter en Ella in meer of mindere mate aantreff en. We gebruiken in 
dit boek de term autismespectrumstoornis (ASS) als een verzamelnaam voor alle va-
riaties en gradaties. Bij elke vorm van ASS zijn er problemen op het terrein van de 
sociale communicatie en van de verbeelding (interesse). Ze hebben te maken met 
een andere manier van denken. De problemen kunnen samengaan met een over- of 
ondergevoeligheid voor geluid, aanraking, geur, smaak en visuele prikkels. De moei-
lijkheden uiten zich bij elk kind anders. De ouders van Karima weten maar al te goed 
wat háár autisme inhoudt. Zelf heb jij vaak genoeg ondervonden hoe ASS bij jouw 
kind eruitziet.
Autisme heeft  een grote invloed op het leven van je kleuter en je gezin. Het maakt dat 
Karima zich anders gedraagt dan een leeft ijdsgenootje dat de stoornis niet heeft . Het 
maakt dat Andy een heel ander kind is dan zijn broertje. En het maakt dat jij veront-
rust bent, omdat je kind zich niet ontwikkelt zoals je verwacht.
Geen twee kinderen zijn hetzelfde. Zo zijn er ook tussen auti-kinderen grote verschil-
len in temperament en persoonlijkheid. En dus in de manier waarop ze zich gedragen. 
Toch kan ik je tips geven die voor al deze kinderen gelden.
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Boemagè, een verhaal

Samen met mijn zus bezoek ik vrienden in Jekaterinburg Oektoes, de Russische Cen-
trale Oeral. Zij blijft  er tot eind september, ik reis alleen terug. Jekaterinburg Oektoes 
heeft  een piepkleine luchthaven. Het is de eerste keer dat ik op mijn eentje een vlieg-
tuig neem. Ik ben zenuwachtig. Ik spreek en begrijp geen Russisch. Hun cyrillisch 
schrift  kan ik niet lezen. Waar moet ik zijn? Zou de man naast me... “Do you speak... 
Ingleski?” “Njet.” Frans dan? Ook njet. Ik toon hem mijn vluchtreservatie. Hij trekt 
het formulier uit mijn handen en begint met luide stem en grote gebaren te praten. 
Nada begrijp ik ervan. Iemand moet hier toch een beetje Engels spreken? De man 
heeft  pikzwarte haren en dikke, donkere wenkbrauwen. Zijn mond zit verstopt achter 
een imposante snor. Hij praat erg luid. Is hij boos? Ik begrijp niets van wat hij zegt. Hij 
duwt me op een stoel en verdwijnt. Lieve help, waar gaat hij heen? Hij heeft  mijn re-
servatie meegenomen! Een andere donkerharige man wil mijn handkoff er grijpen. Hij 
zegt iets. Ook hij spreekt luid en kijkt boos. Weer een zwarte snor. “Ik versta u niet.” Ik 
leg een hand op mijn tas. De kerel roept en wijst. Hij steekt opnieuw zijn hand uit naar 
mijn mooie weekendkoff ertje. Ik ben bang. Hoe geraak ik ooit thuis? Mijn haren prik-
ken. Er komen meer mensen om me heen staan. Ze praten allemaal door elkaar. “Boe-
magè”, lijken ze te zeggen. “Boemagè” en ze wijzen op mijn handbagage. Wat willen ze 
van me? Allemaal hebben ze donkere wenkbrauwen en kijken ze boos. Hun taal klinkt 
bitsig. Iemand legt een vieze, plakkerige hand op mijn arm en blaast met een knofl ook-
adem opnieuw “boemagè” in mijn richting. Bah, nu is het genoeg. Ik druk mijn tas 
tegen me aan en spring op. “Blijf van me af!” Als die kerel me nog één keer aanraakt, 
geef ik hem een mep. Mijn hart slaat tweehonderd per uur. De man buigt voorover en 
neemt met een zwaai een geel formulier dat blijkbaar onder mijn tas terechtgekomen 
is. Hij staat recht en wappert triomfantelijk met het stuk papier voor mijn neus. “Boe-
magè”, zegt hij en glimlacht breed. Hij gaat in de rij staan voor het loket.

Daar verschijnt Snorremans opnieuw, in zijn hand heeft  hij eenzelfde geel document. 
“Boemagè” verkondigt hij en toont me mijn naam en een stempel. Het dringt tot me 
door.

Dit formulier had ik nodig. Snorremans gebaart me hem te volgen en wijst naar het 
pictogram “uit” waarvoor een grote groep mensen staat. Allemaal gele papieren. Mijn 
hart bedaart. Boemagè betekent: papier. Nu begrijp ik het. Ik sluit aan in de rij. Oef, 
dadelijk ben ik op weg naar huis.
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Wat ik voelde in de luchthaven, lijkt op wat mensen met autisme voortdurend erva-
ren. Ik begreep niet wat die vreemdelingen tegen me zeiden en ik kon niet duidelijk 
maken wat ik bedoelde. De omgeving was onbekend en angstaanjagend. Omdat ik me 
bovendien niet kon voorstellen dat mensen met donkere, borstelige wenkbrauwen best 
vriendelijk kunnen zijn, werd ik nog banger. Ik voelde me zo in het nauw gedreven 
dat ik woest om me heen wou slaan. Dat overkomt ook kinderen met ASS. Als iets 
onduidelijk is, worden ze bang en gestresseerd. En elk van hen toont die overbelasting 
op zijn manier.
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Ella kan achtersteboven  Sociale verhalen voor kleuters m

et autism
e

“Ella kan achtersteboven” beschrijft voor het eerst voor heel jonge kinderen 
met autisme hoe je tot een sociaal verhaal of een stappenplan komt. De ‘Social 
Stories’ van Carol Gray inspireerden tot deze verhalen. Via eigen verhalen toont 
Goedele Billen zowel aan professionele begeleiders als aan ouders hoe je tot 
communicatie komt met een vroeg gediagnosticeerde kleuter met ASS. En hoe je 
via die beginnende communicatie de wereld verduidelijkt. Het boek brengt een 
hoopvolle boodschap op een positieve, humoristische en vooral praktische wijze.

Het eerste deel – Kijk maar. Denk in beelden – toont letterlijk de weg naar visua-
liseren. Via voorbeelden en grappige illustraties zie je waarom visualiseren moet 
en hoe je eraan begint. Je leert hoe je communicatie initieert bij een kleuter met 
autisme en hoe een sociaal verhaal kan groeien.

In deel twee – Tekenles voor beginners – vind je een viertal grote verhalen rond 
vaak voorkomende thema’s bij kinderen met ASS: slapengaan, winkelen, boos zijn 
en naar het ziekenhuis gaan. Je leert hoe je met een beetje oefenen in een hand-
omdraai een goed verhaal uit je mouw schudt. Een goed verhaal is een verhaal 
dat werkt. Je leert ook waarom het soms niet werkt. En wat je daaraan kunt doen. 

“Ella kan achtersteboven” werd geschreven voor iedereen die met auti-kleuters 
en hun ouders te maken heeft. Het biedt inspiratie aan kinderpsychiaters, 
artsen, therapeuten, gon-begeleiders, thuisbegeleiders, pedagogen, psychologen, 
kinderverzorg(st)ers, kleuterleid(st)ers …

 Goedele Billen is logopediste. Ze heeft 20 jaar ervaring met kleuters met autisme 

binnen het KIDS Hasselt. Naast het begeleiden van ouders is ze actief in het Kec 

(Kennis- en  expertisecentrum), geeft ze gastcolleges aan de KHLim voor het 

Postgraduaat Autisme en verzorgt lezingen.

9 7 8 9 4 6 2 9 2 1 7 0 2

“Sociale leerverhalen (Social Stories) zijn een krachtig middel om kinderen 
met autisme wegwijs te maken in een wereld die voor hen vaak onbegrijpelijk, 
verwarrend en beangstigend kan zijn. Maar hoe maak je een sociaal leerverhaal 

voor jonge kinderen die niet kunnen lezen? Dat legt Goedele Billen op 
glasheldere wijze uit in dit boek, daarbij geïnspireerd door de wereldautoriteiten 

Carol Gray en Temple Grandin. Dit boek is een must voor wie jonge kinderen 
met autisme meer vat wil geven op de wereld.”  

Peter Vermeulen, Autisme Centraal
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