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1. Inleiding 

Elke leerling een passende plek, dat is de bedoeling van passend onderwijs. Maar helaas groeit het 

aantal leerlingen dat thuis komt te zitten nog altijd. Een aanzienlijk deel van hen heeft de diagnose 

autisme. Zij lopen vaak vast op een of meer reguliere scholen, gaan naar het speciaal onderwijs 

(cluster 4 school), vaak met daarbij ambulante begeleiding en/of ggz-behandeling. Een deel van hen 

komt helemaal thuis te zitten, soms is er sprake van een klinische opname of een (dreigende) 

gedwongen uithuisplaatsing. Wat grote mentale gevolgen én hoge kosten met zich meebrengt.  

Net als andere kinderen groeien zij op in de Nederlandse prestatie- en maakbaarheidscultuur, die als 

uitgangspunt heeft dat alle kinderen ongeveer op dezelfde manier leren en zich ontwikkelen. En dat 

iedereen succesvol kan zijn, als je maar je best doet. Kinderen die niet in dit systeem ‘passen’ worden 

nogal eens gezien als ongemotiveerd, of er wordt een psychisch diagnosetraject gestart1. Hierdoor 

gaan deze kinderen zelf vaak ook denken dat zij zelf de oorzaak zijn van hun problemen. Zeker als zij 

niet alleen vastlopen op verschillende scholen, maar ook in de reguliere zorg. Dit alles is traumatisch 

voor de kinderen en vaak ook voor de ouders.  

Thuiszittersinitiatieven 

Overal in het land ontstaan initiatieven om thuiszitters een plek en nieuw perspectief te bieden. Zij 

vinden er een plek, soms voor enkele uren in de week, soms voor meerdere dagen. Die initiatieven 

zijn vaak gestart door ouders van een kind dat thuis zit, en kunnen uitgroeien tot kleinschalige 

zorgaanbieders voor een grote(re) groep kinderen die vast zijn gelopen in het onderwijs en de zorg.  

In 2019 deed Movisie op verzoek van programma OPaZ een verkenning naar thuiszittersinitiatieven. 

Daarin wordt duidelijk dat ieder initiatief een eigen kleur en visie heeft, maar dat er ook enkele 

gemeenschappelijke elementen zijn waardoor deze initiatieven goed aansluiten bij de leerlingen om 

wie het gaat. Het Movisie-rapport geeft ook aandacht voor de positionering van deze initiatieven. 

Waar staan zij in het spectrum onderwijs-zorg? Financiering en contractering zijn ingewikkeld, niet 

alleen door het grijze gebied tussen zorg en onderwijs, maar ook omdat zij zich moeten verhouden 

tot veel verschillende gemeenten, zorgkantoren, wijkteams en samenwerkingsverbanden2.  

Als vervolg verdiept OPaZ zich verder in de positioneringsproblemen van thuiszittersinitiatieven door 

in te zoomen op twee initiatieven. We doen dat met een actieonderzoek bij LinaWijs en een analyse 

van de situatie van ACIC, waarvan deze rapportage de neerslag vormt.  

AutismeCentrum In Contact (ACIC)  

ACIC is een plek voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met de diagnose autisme die zijn 

vastgelopen op school en vaak ook in de (jeugd)zorg. ACIC is gevestigd in Hilversum (regio Gooi & 

Vechtstreek). ACIC begeleidt kinderen vanaf ongeveer 4 jaar, tot jongvolwassenen van begin 20. Er is 

plek voor ongeveer 70 kinderen. De intensiteit van de begeleiding verschilt: sommige kinderen zijn er 

enkele uren per week, andere hele dagen. Veel kinderen hebben een combinatie van individuele en 

groepsbegeleiding. Naast kenmerken van autisme zijn de kinderen vaak angstig en getraumatiseerd 

door een reeks mislukte ervaringen op school en in de zorg.  

 

                                                           
1 Ingrid Claassen, Autisme vanuit maatschappelijk perspectief bekeken. Vanuit Autisme Bekeken, 2020.  
2 Marjet van Houten e.a., Leren van thuiszittersinitiatieven. Movisie, 2019.  

https://www.informatielangdurigezorg.nl/actueel/nieuws/2020/02/05/een-ontwikkelplek-voor-kinderen-met-autisme
https://www.vanuitautismebekeken.nl/autisme-vanuit-maatschappelijk-perspectief-bekeken-0
https://www.informatielangdurigezorg.nl/complexe-zorgvragen/documenten/publicaties/opaz/rapporten/1/leren-van-thuiszitters
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Aanpak van deze analyse 

De analyse van de situatie bij ACIC is gebaseerd op: 

 Gesprekken met directie en medewerkers van ACIC. 

 Gesprekken met betrokkenen partijen: gemeente Hilversum, WMO Toezicht Regio Gooi en 

Vechtstreek, Samenwerkingsverband Unita, en Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en 

Vechtstreek.  

 Gesprek met Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) van Vereniging Nederlandse 

Gemeente (VNG).  

 Casusanalyse van 5 jongeren die bij ACIC begeleid worden. 

 Werkbezoek bij ACIC.  

 Ervaringen van ouders.  

 Kennis van het ontwikkelingsperspectief bij autisme3.  

  

                                                           
3 M.F. Delfos, Autisme Ontrafelen. Uitgeverij SWP, 2019.  
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2. Visie en werkwijze 

In het eerder genoemde rapport van Movisie worden basiselementen genoemd die kenmerkend zijn 

voor nagenoeg alle thuiszittersinitiatieven. Deze elementen zien we ook terug bij ACIC: 

 Kinderen krijgen de tijd om tot rust te komen, te herstellen en vertrouwen op te bouwen. 

 Medewerkers zoeken het probleem niet in het kind, maar zien dat het reguliere systeem niet 

aansluit bij het kind.  

 De diagnose wordt niet als startpunt genomen, maar het kind zelf als individu.  

 Het gaat niet om wie het kind moet worden (het gewenste resultaat), maar om wie het kind 

nu is.  

 Er ontstaan veilige openingen naar een toekomstperspectief.  

Thuiszittersinitiatieven zijn veelal gericht op ontwikkeling, maar dit begrip wordt verschillend 

ingevuld. ACIC heeft hierin ook een eigen kleur.  

De eigen kleur van ACIC 

ACIC onderscheidt zich van regulier onderwijs, speciaal onderwijs, reguliere zorg en andere 

thuiszittersinitiatieven met haar visie op autisme. ACIC ziet autisme niet als een psychische stoornis 

(een informatieverwerkingsstoornis) en ook niet als een ontwikkelingsachterstand. Hoe dan wel? 

ACIC gaat ervan uit dat autistisch gedrag verschillende oorzaken kan hebben, zoals een trauma op 

jonge leeftijd of een reactie op een ernstige ziekte. Daarnaast kan een kind zich in een ander tempo 

én andere volgorde ontwikkelen dan zijn leeftijdsgenoten4. Dit heeft te maken met onderlinge 

verschillen in de rijping van de hersenen en het zenuwstelsel. Hun denken en begrijpen ontwikkelt 

zich al heel jong en heel snel, terwijl de sociaal-emotionele ontwikkeling juist langzaam gaat (en soms 

pas jaren later goed op gang komt). Een kind van 10 jaar kan daardoor sociaal-emotioneel 

bijvoorbeeld nog in de verlatingsangst-fase zijn die andere kinderen rond hun 2e jaar hebben. 

Tegelijkertijd verrassen deze kinderen hun ouders en leerkrachten vaak doordat zij cognitief (in de 

zin van begrijpen) hun leeftijdsgenoten vooruit zijn, soms heel ver. Datzelfde 10-jarige kind kan een 

wiskundig inzicht op universitair niveau hebben. Deze visie op autisme is zeer herkenbaar voor veel 

ouders en mensen met autisme zelf.  

Belangrijk is dat dit hun éigen ontwikkeling is, die niet fout of gestoord is. Het is een ontwikkeling die 

in de juiste context net zo goed in balans kan verlopen als bij kinderen met een meer gebruikelijke 

ontwikkelingsvolgorde. Die juiste context ontbreekt echter vaak omdat de omgeving, op zich 

begrijpelijk, verwacht dat het kind hetzelfde (sociale) gedrag laat zien als leeftijdsgenoten. Daar is de 

opvoeding, school en de hele samenleving op ingericht. Als de sociale druk groot is, raakt de eigen 

ontwikkeling van het kind verstoord en dan kan het gedrag flink escaleren.  

Hoe die ontwikkeling bij autisme precies verloopt verschilt per kind, daar is geen blauwdruk voor te 

geven. De kunst is om steeds te zien welke ontwikkelstappen het kind al heeft gemaakt en waar het 

aan toe is. Nieuwe ontwikkelstappen kunnen door de omgeving gefaciliteerd worden door veiligheid 

te bieden, het kind vertrouwen te geven dat het zichzelf mag zijn, door hem zelf te laten ervaren en – 

zeker bij cognitief sterk ontwikkelde kinderen – mentale inzichten te geven. Als een kind 

vaardigheden moet leren waar hij vanuit zijn eigen ontwikkeling nog niet aan toe is, ontstaat stress 

en blokkeert de eigen ontwikkeling. Het kind leert dan misschien wel dingen te doen die de omgeving 

                                                           
4 Verklaringsmodel voor autisme van Martine Delfos 
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verwacht, maar dat leidt tot gedragsproductie in plaats van een intrinsieke ontwikkeling waar het 

kind verder op kan bouwen. Kinderen die voortdurend gedrag leren produceren, ervaren doorgaans 

veel stress en kunnen daardoor vastlopen in het onderwijs en/of de zorg.  

ACIC werkt daarmee vanuit biopsychologische kennis over de specifieke ontwikkeling van kinderen 

met autisme, waarbij ze ook oog hebben voor eventuele andere oorzaken van het autistische gedrag. 

De medewerkers werken niet met een vaste methode omdat ieder kind weer anders is en er niet één 

benadering is die past bij alle kinderen met autisme. Zij gebruiken wel onderdelen en inzichten uit 

verschillende methodieken, maar kijken voortdurend wat op welk moment zinvol kan zijn. Daarbij 

wordt de ontwikkeling van de kinderen nauwgezet gevolgd en gerapporteerd aan de ouders.  

Marjet van Houten, moeder van een jongere bij ACIC: ‘Iedere week wordt aan ons ouders verteld (via 

MEXTRA, een elektronisch, beveiligd dagboek) wat mijn zoon gedaan heeft en welke stappen hij 

heeft gemaakt. Wat ik heel prettig vind, is dat het vooral gaat over zijn ontwikkeling, en niet over wat 

er allemaal niet goed gaat. Op geen enkel andere school ben ik zo goed op de hoogte gehouden van 

de doelen, de aanpak en de vorderingen daarin. Het systematisch benoemen van de stappen, niet 

alleen naar ons, maar ook naar mijn zoon toe, maakt dat hij zelf ook weer is gaan zien wat hij wel 

doet en kan, in plaats van op zijn tekortkomingen gewezen worden. Daaruit is groei ontstaan.’ 

ACIC sluit aan bij de innerlijke ontwikkeling van het kind en zorgt voor een context waarin het kind de 

ontwikkelingstappen kan zetten waar het op dat moment aan toe is.  

Praktijkvoorbeeld: overprikkeling 

Overprikkeling is een term die veel wordt gebruikt bij autismemethoden. Snel overprikkeld zijn wordt gezien als 

een vaststaand kenmerk van het kind, de oplossing is een prikkelarme omgeving. Niet alleen zintuiglijk 

prikkelarm, maar ook door een vaste structuur en voorspelbaarheid te bieden.  

Bij overprikkeling zijn de medewerkers van ACIC allereerst alert of het een signaal is van stress. Daarnaast is 

overprikkeling te verklaren vanuit de atypische ontwikkeling. Als de zintuiglijke informatieverwerking zich 

langzamer dan gemiddeld ontwikkelt, kan een kind lang gevoelig blijven voor bijvoorbeeld geluiden en geuren. 

De ‘filters’ moeten zich nog ontwikkelen. Dat gebeurt alleen als je vanuit veiligheid de wereld groter maakt en 

dat kan pas als het kind daar aan toe is. Daarom zorgt men zolang het moet voor een prikkelarme omgeving, en 

wordt de wereld vergroot zodra het kan. Als je uitgaat van een defect, blijft het kind altijd een prikkelarme 

omgeving nodig hebben.  

De kinderen en jongeren 

Nagenoeg alle kinderen en jongeren bij ACIC hebben een diagnose autisme spectrum stoornis (ASS). 

Ongeveer een derde van hen heeft een tweede (en soms ook derde) psychische diagnose zoals 

ADHD. Ook uiteenlopende lichamelijke klachten komen regelmatig voor. Verder is er sprake van 

angsten, somberheid, depressie, dwanghandelingen, een laagzelfbeeld, slaapproblemen en soms 

agressief gedrag, dat meestal wordt uitgelokt door stress. In de woorden van Martine Delfos: 

‘agressief gedrag is niets anders dan kritiek op jezelf waar een ander de aanleiding voor is’. 

Middelengebruik, zelfverwonding en suïcidaliteit komen zeer weinig voor bij de kinderen en jongeren 

van ACIC (bij sommigen wel in de voorgeschiedenis). De seksuele ontwikkeling is over het algemeen 

leeftijdsadequaat, soms wat vertraagd ten opzichte van leeftijdsgenoten.  

Bij een deel van de kinderen zijn een of meer intelligentietests gedaan; de scores variëren van 50 

(verstandelijke beperking) tot rond de 150 (hoogbegaafdheid). Die scores zijn overigens niet leidend 

binnen ACIC5. Het cognitieve niveau wordt bij bijna alle kinderen (boven)gemiddeld geschat.  

                                                           
5  De waarde van IQ-scores in het algemeen en bij kinderen met autisme in het bijzonder staat ter discussie. Zie:  
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Bijna de helft van de kinderen gebruikt medicatie of heeft dat in het verleden gedaan. De medicatie 

varieert van hooikoortsmedicijnen tot medicatie voor ADHD, angst of depressie. Een deel van de 

kinderen spreekt niet of minder adequaat dan leeftijdsgenoten, en er zijn ook kinderen die juist een 

volwassener taalgebruik hebben dan je op grond van hun leeftijd zou verwachten. Ook de 

onderwijsgeschiedenis varieert: de meeste kinderen zijn gestart in het regulier onderwijs en via 

speciaal onderwijs en eventueel dagbehandeling bij ACIC terechtgekomen. Een klein deel van de 

kinderen is al van jongs af aan in zorg, bijvoorbeeld in een medisch kinderdagverblijf of 

orthopedagogisch behandelcentrum.  

De hulpvraag van de kinderen varieert van ‘terug naar school’, ‘beter vrienden kunnen maken’ tot 

‘minder boos zijn’ en ‘meer zelf kunnen’. Sommige kinderen hebben zelf geen hulpvraag of zijn te 

jong om die te formuleren. Ouders willen vooral dat hun kind zich optimaal kan ontwikkelen, meer 

zelfvertrouwen opbouwt, leert omgaan met autisme en zichzelf kan zijn. Ook ‘terug naar school’ 

wordt door hen vaak genoemd. ACIC heeft brede aandacht voor het hele kind en zijn of haar 

gezinssituatie, zoals voorkeur voor de manier van leren, hobby’s, belangrijke relaties van het kind, 

ontwikkelingsniveau, manier van denken en waarnemen, gedrag, verbale en nonverbale 

communicatie, schoolgeschiedenis, eventueel traumaverleden, zelfbeeld, cognitief functioneren, 

emotionele ontwikkeling enzovoort.  

Toegang via de zorg 

Kinderen en jongeren die vastlopen op school en zorg nodig hebben, krijgen meestal te maken met 

de gemeente (Jeugdwet of Wmo) Bij een blijvende zeer intensieve zorgvraag is dat het 

CIZ/zorgkantoor (Wlz-zorg). De meeste kinderen bij ACIC hebben een beschikking van de gemeente 

voor dagbesteding en individuele begeleiding.  

Het maatwerk dat ACIC levert past niet goed in de standaard benadering van autisme in de 

zorgsector en het sociaal domein. Twee belangrijke knelpunten zijn: 

 Gemeenten indiceren behandeling, individuele begeleiding of groepsbegeleiding 

(dagbesteding). De ontwikkelingsgerichte benadering past niet goed in deze categorieën. Zie 

hiervoor hoofdstuk 4, onder ‘Productcodes’.  

 Er is regelmatig discussie over de verhouding tussen het aantal uren groep en het aantal uren 

individueel. Een reden daarvoor is dat ACIC bij kinderen met autisme vaker mogelijkheden 

ziet voor terugkeer naar het onderwijs, ook in situaties waarin gemeenten dagbesteding als 

enige reële oplossing zien. Om die terugkeer te faciliteren is tijdelijke investering in 

individuele begeleiding nodig (zie hieronder bij ‘Ontwikkelingsgerichte benadering’).  

Ontwikkelingsgerichte benadering 

Veel kinderen die bij ACIC komen willen graag terug naar (de reguliere) school. ACIC maakt samen 

met hen een inschatting of dat reëel is en wat daarvoor nodig is.  

Vanwege de negatieve en soms traumatiserende ervaringen die veel kinderen hebben opgedaan, 

begint het traject bij ACIC met een beperkt aantal uren ‘er zijn’ om tot rust te komen. Vandaaruit 

wordt ontwikkelingsgerichte zorg aangeboden en aanwezigheid in de groep opgebouwd. Veel 

                                                           
 Nora Loretan, Bob Radstaak & Anna M.T. Bosman. De test getest. Over de onbruikbaarheid van 

psychologische testen voor uitspraken over het individu. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 58 (5-
6), 115-136.  

 M. Delfos. Het IQ en de intelligentie. De illusie van meten. PICOWO 2020. 
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kinderen bij ACIC vinden het moeilijk om in een groep te zijn. Als dat samenhangt met de specifieke 

ontwikkeling bij autisme, is individuele begeleiding nodig om de ontwikkelstappen te zetten die het 

functioneren in de groep makkelijker maken. Het gaat dan niet om vaardigheden aanleren, maar om 

het faciliteren van de eigen ontwikkeling waardoor het kind in staat wordt gesteld om op een 

natuurlijke manier de benodigde vaardigheden op te doen.  

Belangrijk is dat ACIC kinderen geen gedrag en vaardigheden ‘van buitenaf’ aanleert, maar de 

natuurlijke ontwikkeling faciliteert zodat kinderen ‘van binnenuit’ zelf vaardigheden gaan 

ontwikkelen. Als ze er klaar voor zijn, leren ze op een natuurlijke manier door bijvoorbeeld naar 

anderen te kijken en samen dingen te doen. Dit vraagt van de begeleiders een professionele blik en 

veel kennis van ontwikkeling, en de creativiteit om steeds weer aan te sluiten bij waar een kind op 

dat moment klaar voor is. Het is voortdurend balanceren tussen niet overvragen én niet 

ondervragen. Om die natuurlijke ontwikkeling zich te laten ontplooien is vooral een veilige omgeving 

nodig waarin het kind voelt dat hij mag zijn wie hij is. Van daaruit wordt de wereld steeds meer 

vergroot, bij voorkeur via activiteiten en interesses die het kind zelf heeft. Zo heeft een jongere die 

graag fotografeert vanuit die motivatie allerlei vaardigheden ontwikkeld, zoals executieve functies als 

plannen en organiseren.  

Deze benadering verschilt van meer gangbare autismezorg waarin de nadruk ligt op de vertraagde 

sociaal-emotionele ontwikkeling, die doorgaans het meest in het oog springt. Het voorkomen van 

overbelasting en/of overprikkeling staat dan centraal. Maar door de versnelde cognitieve 

ontwikkeling te negeren ontstaat onderstimulering. ACIC richt zich juist op die versnelde 

ontwikkeling waardoor het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van het kind groeien. Hierdoor zijn grote 

stappen in ontwikkeling (ook op het vertraagde deel) mogelijk die vooraf niet in te schatten zijn. Het 

is een permanente zoektocht om zowel enerzijds overvraging op sociaal-emotioneel vlak en 

anderzijds onderstimulering op cognitief vlak te voorkomen.  

Bij (bijkomend) trauma, angst of andere problemen kunnen verschillende soorten ondersteuning 

ingezet worden, zoals muziektherapie of bewegingstherapie. Ook buitenactiviteiten, koken of 

zwemmen is mogelijk als dat bijdraagt aan hun ontwikkeling. Als terugkeer naar school realistisch is, 

is er vaak een periode waarin de kinderen een oplopend aantal uren op school combineren met 

groeps- en individuele activiteiten bij ACIC.  

In de praktijk ligt de nadruk meestal eerst op individuele begeleiding (bijvoorbeeld 3 uur per dag), 

wat later verschuift naar groepsbegeleiding. Er zijn drie globale patronen, die bij ongeveer 60-70% 

van de kinderen voorkomen. De ervaring leert dat het altijd maatwerk is, de ondersteuningsbehoefte 

kan er ook heel anders uitzien. De ondersteuningsbehoefte is altijd verbonden aan de hulpvraag en is 

niet altijd te verbinden aan een leeftijd. 

 Instap: 4,5 uur individueel / 2 uur groep per dag. Er wordt gestart met individueel en er 

wordt gewerkt naar uitbouw met groep. 

 Opstap en doorstap: 3,5 uur individueel / 3 uur groep per dag. Er wordt gewerkt naar 

verschuiving met meer groepsuren. 

 Matrix: 2,5 uur individueel / 4 uur groep per dag.  

Resultaten  

Wat ziet ACIC bij de kinderen? 
De belangrijkste verandering die directeur Audrey Maeder-Sahupala ziet bij de kinderen is dat ze 

weer blij worden, omdat ze tot rust komen en mogen zijn wie ze zijn. Kinderen zeggen vaak: ‘Hier 

luisteren jullie naar me’. Audrey: ‘Dat betekent overigens niet dat de kinderen alles mogen wat ze 
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willen. Dan zou het hier een grote chaos zijn. Maar er wordt wel altijd goed geluisterd naar wat het 

kind zelf aangeeft, we nemen alles serieus. Als een kind iets echt niet wil of durft, erkennen we dat 

en bespreken we wat dan wel kan. Dit wordt wel eens ironisch ‘een warm bad’ genoemd, wat ik 

maar als compliment opvat’. ACIC heeft geen isoleer en gebruikt geen dwang. Er zijn wel duidelijke 

regels. Zo mogen kinderen geen GTA (een gewelddadige game) spelen binnen ACIC. Kinderen mogen 

in paniek zijn, maar niet slaan. Audrey: ‘Kinderen snappen heel goed het verschil tussen boos zijn, in 

paniek zijn en echte agressie. Boosheid en paniek mag, agressie niet. De emotie mag er zijn en die 

nemen we serieus, maar ze leren die emoties op een andere manier uiten. Dat pakken ze meestal 

snel op, alleen al omdat ze graag hier blijven. Soms gaat het wel mis en dan hebben we de ruimte om 

snel de natuur in te gaan. ACIC is gevestigd op een groot en rustig landgoed met bos en heide; die 

natuur doet de helft van ons werk. Overigens niet alleen voor de kinderen: ook de medewerkers 

kunnen buiten snel even opladen als ze bijvoorbeeld een intensieve sessie hebben meegemaakt. Na 

een escalatie zien we vaak dat het kind zich erg schaamt. Daar hebben we het dan over. Deze 

kinderen zien zichzelf vaak als het probleem, door al hun ervaringen denken ze dat alles wat mis gaat 

aan hen zelf ligt. Wij verwijten hen niks, en blijven altijd echt vriendelijk. Dat voelen ze. ‘ 

Terugkeer naar onderwijs 
Kinderen en jongeren die bij ACIC komen zijn vaak al vastgelopen in het reguliere onderwijs en 

daarna in het speciaal onderwijs en de jeugdzorg. Toch is bij ACIC vaak het uitgangspunt dat een kind 

na verloop van tijd terug kan naar het reguliere of het speciaal onderwijs. Het is vaak niet van 

tevoren te zeggen hoe veel tijd dat kost en welke weg het kind zal volgen, maar voor veel kinderen is 

onderwijs wel de stip op de horizon. De motivatie van het kind zelf is daarbij heel belangrijk, veel 

kinderen geven bijvoorbeeld aan dat ze samen met hun vriendjes naar de gewone school willen. Die 

stip op de horizon wordt niet altijd begrepen door instanties rond het kind; door hun geschiedenis 

lijkt (regulier of speciaal) onderwijs een gepasseerd station.  

Als terugkeer naar school aan de orde komt, wordt de overgang zo soepel mogelijk ingericht. Meestal 

start een kind met enkele uren per week, waarbij de vertrouwde begeleider vanuit ACIC enkele keren 

mee gaat. Voor kinderen in de regio is met samenwerkingsverband Unita (PO) geregeld dat 

expertisecentrum De Kleine Prins de begeleiding op school overneemt, waardoor de kosten vallen 

onder het samenwerkingsverband in plaats van de gemeente.  

Uitstroom 
Ongeveer de helft van de kinderen gaat terug naar school of stroomt uit naar vavo. Voor sommige 

kinderen is uitstroom naar andere zorg of behandeling realistischer. Een klein deel blijft langere tijd 

bij ACIC en volgt van daaruit schoolvakken en toetsen (@ivio). Ook een combinatie van begeleiding 

bij ACIC en een aantal uren les op school komt voor.  

De tijd dat kinderen bij ACIC blijven verschilt flink per kind. Gemiddeld gaat het om 6 maanden tot 3 

jaar. Als een kind terug gaat naar school, is er vaak nog een nazorgtraject en/of een 

waakvlamcontact. De periode bij ACIC is dan misschien wel enkele jaren, maar de 

begeleidingsintensiteit is dan bijvoorbeeld de laatste 2 jaar zeer laag.  
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3. Organisatie en samenwerking 

Expertise 

ACIC heeft veel expertise in huis: orthopedagogische begeleiding, psychologische begeleiding, 

begeleiding door medewerkers met een achtergrond in de psychomotorische therapie, 

dramatherapie, traumatherapie, bewegingstherapie, beeldende vorming en muziektherapie. De 

professionals brengen hun eigen expertise mee maar worden ook opgeleid om aan te sluiten op de 

specifieke ontwikkelingsvolgorde van ieder kind dat bij ACIC een plek heeft. Hiervoor krijgen zij 

nascholing en intervisie. Dit is in het begin vaak best lastig omdat zij een heel andere blik krijgen op 

autisme dan wat ze geleerd hebben in hun opleiding en tijdens eerdere werkervaringen. 

De medewerkers zijn niet gebonden aan zorginhoudelijke protocollen6 maar werken vanuit kennis en 

hun eigen professionaliteit. Ze kunnen alles wat ze geleerd hebben inzetten, maar leren vooral om 

goed te kijken wanneer wat nodig is. ACIC verwerpt geen bestaande kennis, maar door aandacht 

voor de ontwikkelingsvolgorde zien zij andere dingen en passen ze elementen uit bestaande 

werkwijzen anders toe. Dat vraagt een grote mate van zelfstandigheid en soms ook durf van de 

medewerkers, omdat ze geen vooraf vastgelegd plan kunnen volgen maar continu meebewegen, 

faciliteren en op het juiste moment inspringen en richting geven. Vaak geven medewerkers aan dat 

zij weer vrij kunnen denken bij ACIC. Het verloop onder de medewerkers is laag.  

De kinderen zijn dagelijks tot 14.30 aanwezig, de medewerkers werken daarna nog tot 17 uur aan 

rapportages en kunnen dan onderling overleggen over de aanpak en de situatie die ze hebben 

meegemaakt. Na 14.30 is er ook tijd voor de oudergesprekken, multidisciplinaire overleggen (MDO’s) 

en begeleiding voor kinderen die volledig naar school gaan. 

Samenwerking 

ACIC heeft te maken met verschillende organisaties en instanties. Hoe zien zij de positionering van en 

samenwerking met ACIC?  

Gemeenten  
ACIC heeft voor zorg in natura contracten met drie regio’s en twaalf gemeenten. Veel kinderen 

komen uit de regio Gooi & Vechtstreek en gemeente Hilversum. Een deel van de kinderen en 

jongeren bij ACIC heeft een PGB van de gemeente (jeugdhulp/Wmo) of het zorgkantoor (Wlz-zorg).  

Petra Portenge, Wmo-consulent gemeente Hilversum: ‘Zodra een melding binnenkomt bij de 

gemeente start de Wmo-consulent een onderzoek door middel van een keukentafelgesprek. Hij/zij 

gaat in gesprek met verschillende betrokkenen om de zorgvraag goed te kunnen beoordelen en 

aanbod te zoeken dat aansluit bij de vraag. De Wmo geeft ruimte om te kiezen voor initiatieven als 

ACIC. Als deze maatwerkoplossing niet gecontracteerd is dan kan een PGB aan de ouders toegekend 

worden en kunnen de diensten van de maatwerkoplossing vanuit het PGB betaald worden. 

Bij het contracteren van zorgaanbieders werkt de Regio/contractbeheer van de gemeente met 

bepaalde productcodes. Die productcodes sluiten niet altijd aan op de werkwijze van bijvoorbeeld 

een initiatief als ACIC. Dit kan het afsluiten van een contract in de weg staan. Het zou kunnen helpen 

als partijen niet alleen tijdens de onderhandelingsfase, maar ook eerder met elkaar in gesprek gaan 

om van elkaar te weten wie de ander is en waarom er op een bepaalde manier gewerkt wordt. En 

wat er voor ondersteuning nodig is voor de cliënt/burger (maatwerk ).’ 

                                                           
6 Er zijn protocollen rond veiligheid en een kwaliteitshandboek, het traject voor HKZ-certificering is gestart. 
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Marjet van Elten, Wmo toezichthouder Regio Gooi & Vechtstreek, licht toe hoe het toezicht op de 

kwaliteit van gecontracteerde aanbieders geregeld is. De toezichthouder bezoekt aanbieders iedere 

drie tot vier jaar en reageert daarnaast op signalen uit de praktijk. In regio Gooi en Vechtstreek zijn 

twee toezichthouders. Zij zijn onafhankelijk en bepalen zelf of een onderzoek wordt ingesteld. 

Daarbij is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) het uitgangspunt, met criteria zoals: is de 

zorg doelmatig, veilig, hoe is het kwaliteitsbeleid en zijn de professionals deskundig? Het toezicht 

wordt uitgevoerd aan de hand van het landelijk toezichtkader en de eisen vanuit regionale 

contracten. Naar aanleiding van het onderzoek doen de toezichthouders aanbevelingen voor 

verbeteringen aan de zorgaanbieder en aan de gemeenten.  

Marjet ziet dat jongeren en jongvolwassenen niet altijd passen in de bestaande systemen van 

onderwijs en zorg. Het onderwijs kan zich niet goed aanpassen aan de jongere, dus moet de jongere 

zich aanpassen aan het onderwijs. In de reguliere zorg gebeurt hetzelfde. Enkele aanbieders 

proberen op andere manieren aan te sluiten bij de vraag van de inwoner. Bijvoorbeeld door contact 

te maken via sporten of tijdens een wandeling in plaats van een gesprek aan een tafel. Dan ontstaan 

vragen over hoe de dienstverlening past in de bestaande contracten. Binnen het systeem valt 

sporten en wandelen onder dagbesteding terwijl het eigenlijk meer is. Dat er discussie over bestaat is 

wel terecht, stelt Marjet, want de zorgbudgetten zijn beperkt dus is een kritische blik nodig 

Initiatieven zoals hierboven omschreven worden nu beoordeeld als een zorgaanbieder, terwijl de 

dienstverlening soms deels anders is. In het algemeen stelt Marjet dat duidelijkheid over ‘waar je van 

bent’ bij tussenvoorzieningen belangrijk is. Wat valt zeker onder zorg en wat valt onder onderwijs? 

Dan blijft er een grijs gebied over waar organisaties elkaar zouden moeten toelaten. Naar elkaar 

luisteren, van elkaar leren en met elkaar samenwerken. 

Samenwerkingsverband  
Het samenwerkingsverband (SWV) komt in beeld als een kind vastloopt op school en de school er 

niet uitkomt. Het SVW kan dan bijvoorbeeld extra hulp op school financieren. ACIC benadert het 

SWV meestal als een kind bij hen komt. Veel kinderen staan niet meer ingeschreven bij een school, 

maar ook dan neemt ACIC contact op met het SWV. Het SWV financiert bijvoorbeeld 

onderwijsmiddelen en IVIO-vakken en kan zorgen voor enkele uren onderwijs (remedial teaching) op 

locatie bij ACIC. Zo wordt tijdens de periode bij ACIC duidelijk of en hoe het kind onderwijs kan 

volgen. Het SWV monitort ook de kinderen die bij het ACIC verblijven en mogelijk de overstap naar 

onderwijs kunnen maken. Hiervoor is elke week een ambulant begeleider aanwezig op locatie, om te 

werken met deze kinderen en eventueel te testen. 

Johan Vroegindeweij, directeur SWV: ‘ACIC is een prachtige voorziening waar nooit een kind wordt 

afgewezen en altijd wordt gezocht naar een oplossing’. Vroegindeweij geeft aan dat de positionering 

van ACIC lastig is. Het is geen onderwijsorganisatie, want dan zouden er bevoegde leerkrachten en 

een vast onderwijsprogramma gevolgd moeten worden. Dat leidt dan weer tot de eindtermen van 

groep 8. Het is ook geen zuivere behandelsetting met een gestructureerd behandelplan. Die potentie 

heeft ACIC wel. Zowel vanuit onderwijs- als vanuit behandelingsperspectief mist er nu een 

planmatige aanpak. Vroegindeweij ziet ACIC als een goede “tijdelijke” oplossing voor kinderen die 

het te moeilijk hebben in het schoolsysteem en kenmerken van autisme hebben. Op school moet het 

kind het systeem volgen, terwijl ACIC het kind volgt. ACIC haalt kinderen tijdelijk uit het systeem 

waarin ze vastliepen. Kinderen worden er gezien en kunnen er tot hun recht komen.’ ACIC is een 

goede aanvulling op het dekkend netwerk. 
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School 
ACIC werkt samen met verschillende scholen in de regio. Als een kind vanuit ACIC terug gaat naar een 

reguliere school begint dat vaak met een uur per week, wat vervolgens wordt opgebouwd. Meestal 

gaat er eerst een vertrouwde begeleider van ACIC mee, maar de begeleiding op school wordt zo snel 

mogelijk overgedragen aan een ambulante begeleider die vanuit het samenwerkingsverband wordt 

ingezet. Sommige kinderen blijven naast school bijvoorbeeld nog een of twee uur per week bij ACIC 

komen om te praten met een begeleider.  

Leerplicht 
ACIC heeft ook regelmatig contact met leerplichtambtenaren. Deze zijn deels kritisch, deels 

enthousiast over ACIC. Een discussiepunt met leerplicht is de leerplichtontheffing, waar ACIC geen 

voorstander van is. Want zonder schoolinschrijving is er geen toegang tot onderwijsvoorzieningen en 

is de terugkeer naar onderwijs moeilijker. Onderwijs zou volgens ACIC een leerrecht moeten zijn. 

ACIC kijkt altijd hoe en wat een kind kan leren en of terugkeer naar het onderwijs realistisch is. 

Daarvoor wordt onderzocht door welke blokkades en hiaten deze kinderen zijn vastgelopen in het 

onderwijs, en met welke ondersteuning deze opgelost kunnen worden. Zo vergroot ACIC de kansen 

dat een school meewerkt aan doorstroom van een kind: als blijkt dat het kind bij ACIC in staat is om 

te leren zijn scholen sneller geneigd om het kind toe te laten.  

Annelies van de Kolk, teammanager Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek: ‘ACIC is 

een voorziening die leerlingen zonder passende plek in het onderwijs een plek biedt. Ze nemen 

leerlingen aan met en zonder vrijstelling van onderwijs.’ Annelies stelt dat goed gekeken moet 

worden wat het beste is voor het kind. In het beoordelen van de situatie én gedurende het traject is 

het van belang dat partijen (jeugdconsulent, iemand van het samenwerkingsverband, leerplicht en 

ACIC) gezamenlijk optrekken. Annelies herinnert zich een kind waarbij het probleem veel meer lag in 

de thuissituatie. Hier speelde de veiligheid van het kind een belangrijke rol. Dat vraagt een andere 

interventie dan het kind bij ACIC plaatsen. Overigens heeft ACIC bij het aannemen van kinderen al 

belangrijke stappen gemaakt en wordt er steeds beter samengewerkt. 

ACIC streeft ernaar om kinderen zoveel mogelijk (terug) in te laten stromen in het regulier onderwijs. 

Dit is een mooie ambitie, maar volgens Annelies zou dat niet het hoogste doel moeten zijn. ‘De vraag 

waar met elkaar over gesproken moet worden is: In hoeverre is het kind leerbaar en welke vorm van 

onderwijs past daarbij. Deze vraag ligt ook ten grondslag aan de nieuwe wetswijziging*. Het is 

wenselijk dat het samenwerkingsverband een rol speelt bij de plaatsing van leerlingen op het ACIC.’ 

Annelies vindt ACIC een mooie voorziening waar kinderen in een rustige omgeving ‘reset’ tijd krijgen. 

‘Er wordt rust en regelmaat geboden die voor kinderen erg nodig kan zijn. Dit initiatief heeft de 

potentie om het onderwijs te versterken, maar dat vraagt wel om een verdere formalisering van het 

initiatief. Wanneer ACIC een duidelijkere positie krijgt binnen het passend netwerk kunnen er goede 

afspraken gemaakt worden over plaatsing, toeleiding, monitoring, opbouw naar onderwijs. Met 

name het opbouwen naar deelname aan onderwijs zou geprofessionaliseerd kunnen worden.’ 

* De leerplichtwet gaat wijzigen waardoor naar verwachting minder kinderen vrijgesteld zullen worden. Na de 

wetswijziging krijgt een arts die oordeelt over een vrijstelling van onderwijs voor kinderen met lichamelijke of 

psychische beperkingen altijd een advies van een onderwijskundige. Het doel is dat vrijstellingen alleen nog 

worden afgegeven als dit het beste aansluit bij het kind. Daarnaast zal de termijn voor de ontheffing bepaald 

gaan worden op basis van het ontwikkelingsperspectief van het kind. De vaste keuze tussen één jaar of de 

gehele schoolperiode vervalt daarmee. Zo kan men beter aansluiten bij de ontwikkelingsmogelijkheden van 

kinderen.  
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4. Financiering 

De ondersteuning van kinderen en jongeren bij ACIC wordt gefinancierd vanuit:  

 Gemeenten (begeleiding vanuit Jeugdwet en Wmo) 

 Zorgkantoor (begeleiding vanuit Wlz)  

 Het samenwerkingsverband/school (onderwijsmiddelen en toezicht vanuit school)  

 Ouders zelf (beperkt aantal uren begeleiding per week).  

Het merendeel heeft begeleiding via de Jeugdwet.  

ACIC heeft zorg in natura-contracten met regio Gooi en Vechtstreek, regio Lekstroom en regio Zuid 

Oost Utrecht. Op basis van deze contracten zijn er in de zomer van 2020 zo’n 50 kinderen bij ACIC. 

Nog eens 30 kinderen hebben een persoonsgebonden budget of een individuele overeenkomst met 

regio Eemland, Utrecht, Amsterdam en 10 andere gemeenten.  

ACIC is een tussenvoorziening tussen zorg en onderwijs in en biedt maatwerk. Dit past niet naadloos 

in de financieringssystematiek van de gemeenten. Ook de ontwikkelingsgerichte benadering leidt tot 

uitdagingen in de financiering.  

Knelpunten 

De reguliere financieringssystematiek sluit op een aantal punten niet goed aan op het aanbod van 

ACIC: de toegang (indicaties), de verantwoording (productcodes) en de hoogte van de tarieven.  

Indicaties 
In het hoofdstuk Visie en werkwijze is beschreven dat ACIC via individuele begeleiding investeert in 

de eigen ontwikkeling van het kind, waar mogelijk met terugkeer naar school als resultaat. Bij ACIC 

wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling gefaciliteerd (niet gepusht) zodat het kind zich 

vaardigheden eigen kan gaan maken die nodig zijn om in een groep te functioneren. De sociale 

ontwikkeling is vaak geblokkeerd door trauma, of ‘loopt achter’ omdat het kind zich in een specifieke 

volgorde ontwikkelt die verschilt van leeftijdsgenoten (zie hiervoor het hoofdstuk Visie).  

Als terugkeer naar school het doel is, gaan gemeenten er echter vaak van uit dat het kind dús al in 

een groep kan functioneren en wordt groepsbegeleiding geïndiceerd, met eventueel een klein aantal 

uren individuele begeleiding. ACIC ziet dat problemen juist groter worden als te snel en te veel 

groepsbegeleiding wordt ingezet voor kinderen die in hun ontwikkeling nog niet toe zijn aan het 

functioneren in een groep en (mede) daardoor zijn uitgevallen op school.  

Productcodes 
De hulp die ACIC geeft past niet goed in de standaard productcodes van gemeenten. Die 

productcodes zijn gebaseerd op ‘behandeling’ of ‘begeleiding’. Behandeling is het aanleren van 

nieuwe vaardigheden en begeleiding is het inslijpen van aangeleerde vaardigheden door herhaling. 

Dit sluit niet goed aan bij de ondersteuning die ACIC biedt, waarin geen gedrag en vaardigheden ‘van 

buitenaf’ worden aangeleerd maar waarin de natuurlijke ontwikkeling wordt gefaciliteerd zodat 

kinderen ‘van binnenuit’ zelf vaardigheden gaan ontwikkelen. Als ze er klaar voor zijn, leren ze op 

een natuurlijke manier allerlei vaardigheden door bijvoorbeeld naar anderen te kijken en samen 

dingen te doen. Dit vraagt van de begeleiders een professionele blik en veel kennis van ontwikkeling, 

en de creativiteit om steeds weer aan te sluiten bij waar een kind op dat moment klaar voor is.  
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Omdat de gemeenten waar ACIC mee werkt geen productcode voor maatwerk hebben, moet de 

ondersteuning zich aanpassen in de beschikbare productcodes. In de praktijk wordt dan gekozen 

voor ‘(specialistische) begeleiding’, wat vervolgens ook de hoogte van het tarief bepaalt.  

Jan Menting, ambassadeur Zorg voor de Jeugd: ‘In het contracteren van zorgaanbieders door 

gemeenten worden met name contracten afgesloten met grote zorgaanbieders (IDVV-consortia of 

hoofd- en onderaannemerschap) en daardoor minder met kleine partijen en initiatieven. Ze worden 

soms niet gezien door de regio of ze voldoen niet aan de productcodes zoals die door gemeenten 

gehanteerd worden. Ook ontbreekt het aan een goed objectief kwaliteitscontrolesysteem waardoor 

het voor gemeenten lastig te bepalen is of zo'n kleine aanbieder juist veel toegevoegde waarde kan 

bieden of vooral (te) veel marge weet te halen uit het contract. De VNG biedt gemeenten een 

training aan waarin 'contracteren vanuit de bedoeling' centraal staat. Belangrijk uitgangspunt bij de 

contractering van zorg is het versterken van de leefomgeving. De leefomgeving omvat veel meer dan 

alleen jeugdhulp (onderwijs, wonen, arbeid, armoedebestrijding). Daarom is integrale ondersteuning 

noodzakelijk en dat vergt tevens duurzame samenwerking tussen opdrachtgever en aanbieder.’ 

Zie ook: 

 Met andere ogen (advies voor versnelling en bestendiging van de samenwerking onderwijs-zorg).  

 Zeven goede gewoonten (lessen rond zorgvuldige inkoop van jeugdhulp) 

Resultaatgerichte financiering 
In de Jeugdwet en Wmo is financiering van ondersteuning gekoppeld aan concrete, SMART 

omschreven doelen. Dit knelt met de aard van de ondersteuning die ACIC biedt, waarbij wordt 

aangesloten bij de ontwikkeling van het kind. ACIC gaat uit van het biopsychologische inzicht dat een 

kind zich niet alleen ontwikkelt door stimulans vanuit de omgeving, maar ook door een eigen 

rijpingsproces van de hersenen.  

Dit vraagt om een algemene omschrijving van doelen om te voorkomen dat de focus van het kind 

teveel naar te precieze doelen gaat, wat stress kan opleveren en de ontwikkeling juist blokkeert. 

Want juist mensen met autisme willen vaak voldoen aan de verwachtingen van de omgeving. Als een 

doel dan niet bereikt wordt verslechtert het zelfbeeld nog verder, óók wanneer andere, complexere 

doelen wel gehaald worden. Tegelijkertijd laat dr. Martine Delfos in haar begeleiding aan mensen 

met autisme steeds zien dat er onverwachte groei mogelijk is, juist wanneer er zonder vooropgezette 

beperking van een te concreet doel onderzocht wordt welke hiaten er op welke ontwikkelingsleeftijd 

aanwezig zijn. Ook bij ACIC zien we dat kinderen ineens grote stappen in hun ontwikkeling kunnen 

maken die niet vooraf in SMART geformuleerde doelen zijn te omschrijven. Voor het afgeven van een 

beschikking worden die doelen echter wel gevraagd.  

Tarieven 
ACIC ervaart een aantal knelpunten rond de tarieven voor hun ondersteuning. 

Wisselende bezetting wordt niet gedekt 

De kinderen en jongeren bij ACIC komen meestal geen hele dagen en meestal niet alle dagen. Deels 

is dat gepland, bijvoorbeeld als de aanwezigheid nog opgebouwd wordt. Er zijn ook regelmatig ‘no 

shows’. Onderdeel van het herstel van de kinderen is dat zij de vrijheid hebben om thuis te blijven, 

zodat ze vertrouwen opbouwen en later mogelijk weer beter kunnen omgaan met de druk om 

aanwezig te zijn. Een gevolg is dat de groepen niet altijd vol bezet zijn. In de tarieven wordt hier maar 

beperkt rekening mee gehouden. Afhankelijk van het contract met de financier kan ACIC twee ‘no 

shows’ per zes maanden declareren (met maximaal 1 uur per keer van de betreffende voorziening), 

https://vng.nl/publicaties/met-andere-ogen
https://vng.nl/nieuws/steeds-betere-inkoop-jeugdhulp-zeven-goede-gewoonten
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daarna is het voor rekening van de ouders. ACIC factureert die kosten niet bij de ouders omdat het 

voor hen al moeilijk genoeg is als het hun kind niet lukt om te komen.  

Terugkoppeling aan en begeleiding van ouders 

ACIC geeft ouders dagelijks terugkoppeling en ondersteunt ouders intensief, onder meer bij het 

zoeken naar een vervolgplek na ACIC. Dit wordt door sommige gemeenten niet als een noodzakelijke 

randvoorwaarde voor de begeleiding van het kind gezien en daarom worden die uren niet vergoed of 

staan ter discussie. Voor ACIC is die investering echter noodzakelijk om een omslag in de school- en 

thuissituatie te krijgen, wat weer nodig is voor uitstroom van het kind.  

Opleidingsniveau medewerkers 

De tarieven van sommige gemeenten zijn gebaseerd op opleidingsniveaus van de hulpverleners. Voor 

begeleiding op locatie gaan gemeenten ervan uit dat 90% van de medewerkers MBO3 niveau heeft 

en 10% MBO4 niveau. Bij dagbesteding zwaar is dat 50% MBO 4 en 50% HBO.  

Zowel individuele als groepsbegeleiders bij ACIC hebben allemaal HBO-niveau. Dit hogere 

opleidingsniveau is noodzakelijk voor de ondersteuning zoals beschreven in hoofdstuk 1 onder 

‘Ontwikkelingsgerichte benadering’. 

Het tarief voor ‘specialistische begeleiding’ in de regio Gooi & Vechtstreek voor 2021 en verder is € 

63,85 per uur voor individuele begeleiding (jongeren vanaf 18 jaar), € 57,51,- per uur voor 

begeleiding in netwerk (jongeren tot 18 jaar) en € 13,32 per uur voor groep. De regio gaat ervan uit 

dat ACIC haar dienstverlening voor een lager tarief kan aanbieden (‘midden’ in plaats van 

‘specialistisch’). Voor de hoogopgeleide medewerkers van ACIC zijn deze tarieven niet realistisch. 

Bureau HHM7 onderzocht in 2020 in opdracht van Gooi & Vechtstreek wat realistische tarieven voor 

jeugdhulp zijn. De daar genoemde tarieven voor ambulante begeleiding J2 (€ 78,- per uur) en voor 

behandeling groep extra zwaar (€ 17,36 per uur) passen bij het opleidingsniveau en niveau van de 

dienstverlening van ACIC.  

Investeren bespaart later kosten 

Bij ACIC werken kinderen en jongeren aan terugkeer naar de maatschappij in de vorm van school of 

werk. De intensieve specialistische ondersteuning is noodzakelijk om kinderen weer uit te laten 

stromen. Als kinderen alleen dagbesteding geïndiceerd krijgen is het perspectief voor deze kinderen 

heel anders dan met intensieve specialistische ondersteuning. Op de lange termijn kan dit dus veel 

voordeel opleveren, niet alleen in het levensgeluk van de kinderen maar ook financieel.  

Instituut Publieke Waarden (IPW) heeft voor een actieonderzoek vanuit OPaZ twee scenario’s 

gemaakt die inzicht geven in de kosten van het pad dat kinderen en jongeren die uitvallen van school 

dreigen te doorlopen als de zorg niet goed aansluit op hun behoefte. Het gaat om de gemiddelde 

kosten die jongeren in een periode van 3 tot 4 jaar maken. Natuurlijk is ieder kind en iedere situatie 

uniek. Toch ziet IPW duidelijke trends als het gaat om thuiszitters met autisme. Die trends zijn 

gebruikt om twee financiële plaatjes te schetsen. Beide zijn fictief en samengesteld op basis van 

gegevens uit meerdere soortgelijke casussen.  

Scenario 1: uitval op de basisschool 
Domein Ondersteuning Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Dreigend scenario 

Onderwijs Basisschool 6.900 6.900    

Onderwijs SBO c4  3.000    

Jeugdzorg Opvoedondersteuning      

                                                           
7 https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2020/06/Rapportage-tarief-Jeugdhulp-Ambulant.pdf 

https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2020/06/Rapportage-tarief-Jeugdhulp-Ambulant.pdf
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Domein Ondersteuning Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Dreigend scenario 

Jeugd GGZ Behandeling 3.7001 12.0003 12.0003 12.0003 12.0003 

Jeugd GGZ Diagnostiek 3.0002 3.0002   3.0002 

Jeugdzorg Thuisbegeleiding   8.6006 8.6006  

Jeugdzorg Begeleiding op school  24.0004    

Zorgboerderij Dagbesteding  9.0005 32.4007 32.4007  

Jeugdzorg Dagbesteding    21.0009  

PGB Zorg door moeder   19.5008 19.5008  

Jeugd GGZ Crisisopname    4.50010  

 Leerlingenvervoer  3.600    

Jeugd GGZ Intramurale setting     81.125 

  13.600 61.500 72.500 98.000 97.125 

1. Eenvoudige behandeling 

2. Twee testen/diagnoses 

3. Complexe behandeling 

4. Individuele begeleiding op school 

5. 6 uur per week 

6. Leren thuis zijn 

7. 16 dagdelen per maand 

8. 15 uur per week (tarief 25,-) 

9. Individuele begeleiding bij dagbesteding 

10. 2 x 5 dag

Scenario 2: uitval op de middelbare school 
Domein Ondersteuning Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Dreigend scenario 

Onderwijs VO - passend 7.600 7.600    

Onderwijs       

Jeugd GGZ Behandeling 12.0001 12.0003 12.0006   

Jeugd GGZ Diagnostiek    10.000  

PGB Thuisbegeleiding 28.0002 33.0004 33.0004 42.0009  

PGB Zorg door ouders   18.2007 18.2007  

Zorgboerderij Dagbesteding  5.0005 5.0005 5.0005  

Zorgboerderij Individuele begeleiding   6.0005 6.0005  

Jeugdzorg Ed. dagbesteding      

Jeugd GGZ Crisisopname   9008 2.25010  

 Vervoer   4.000 6.500  

Jeugd GGZ Intramuraal     120.00011 

  47.600 57.600 79.100 100.950 120.000 

1. Creatieve therapie 

2. 12 uur 

3. EMDR 

4. 14 uur 

5. 4 dagdelen 

6. Specialistisch team 

7. 14 uur, tarief 25,- 

8. 2 dagen 

9. 18 uur 

10. 5 dagen  

11. Opname/specialistische behandeling

Ter vergelijking staat in hoofdstuk 5 vijf praktijkvoorbeelden van jongeren die bij ACIC ondersteund 

worden. De kosten variëren daarbij van € 11.943,80 tot € 73.418,40 op jaarbasis. Naast de 

ondersteuning vanuit ACIC is er in de meeste gezinnen een combinatie met bijvoorbeeld begeleiding 

thuis, logeeropvang, een zorgboerderij en een behandelaar op de achtergrond in verband met 

medicatie. De hoeveelheid ondersteuning buiten ACIC wisselt sterk per gezin, mede afhankelijk van 

het aantal uur dat de jongere bij ACIC komt. Altijd wordt per situatie bekeken wat de beste 

combinatie is. 
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5. Praktijkvoorbeelden 

Dit hoofdstuk bestaat uit vijf portretten van kinderen die korte of lange tijd bij ACIC zijn geweest. De 

portretten geven inzicht in de achtergrond van de kinderen, de benadering van ACIC, de resultaten 

en de kosten die daarmee gemoeid zijn. De beschreven situaties zijn echt, maar vanwege privacy zijn 

de namen gefingeerd.  

1. Mike  

Mike is een leergierige jongen, hij is gemotiveerd en wil heel graag doelen bereiken. Mike liep vast 

aan het begin van de middelbare school. Hij beheerste de stof, maar het lukte hem niet om de uren 

op school aanwezig te zijn die hij zou moeten zijn. Hierdoor zou hij zijn jaar moeten doubleren. Door 

stress en spanning liep Mike vast, wat zich uitte in zijn eten niet binnen houden of helemaal niet 

meer kunnen eten. Mede hierdoor blokkeerde hij volledig en vermagerde hij tot onder de 50 kg. De 

ouders klopten aan bij ACIC waar Audrey hen eerst verwees naar psychologe Martine Delfos omdat 

zij ook gespecialiseerd is in eetproblematiek. 

Het is belangrijk om samen met Mike te kijken naar realistische en haalbare doelen. Het geeft 

namelijk veel stress en spanning als hij zijn doelen niet haalt. Mike leert nu om kleinere, haalbaardere 

doelen op te stellen.  

Mike heeft een stevige en stabiele omgeving om zich heen. Mensen in zijn omgeving willen hem 

altijd helpen. Een voorbeeld: Mike is een tijd op de fiets naar het ACIC gekomen, wat hem veel 

energie en kracht kostte. Soms kwam hij niet omdat hij zo tegen de fietstocht op zag. Daarom wordt 

hij op dit moment door zijn ouders en opa en oma gebracht en gehaald met de auto. Dit wordt 

doorgezet totdat het hem weer lukt om op de fiets te komen. Dit is een wens en doel van Mike en 

van ouders.  

Start bij ACIC  
De intake was in 6 februari 2018, Mike was toen 16 jaar. Het kostte Mike op dat moment nog te veel 

spanning en stress om te starten. Hij is toen wel enkele dagen geweest en heeft in 2018 veel 

gesprekken gehad met psychologe Martine Delfos. In januari 2019 is Mike opnieuw gestart bij ACIC. 

Hij heeft daar al veel stappen gezet, gericht op uitstromen.  

Perspectief 
In eerste instantie was Mikes grootste wens om weer volledig terug te keren naar het regulier 

onderwijs. Op dit moment is zijn wens aangepast en wil hij zijn vwo-diploma (eventueel via de 

tussenstap van de havo) halen en daarna een vervolgopleiding doen. Daarom zijn we gaan kijken 

naar het Vavo-onderwijs. Mike heeft informatie opgezocht en samen met zijn moeder en het ACIC 

het Vavo-onderwijs bezocht op de plek waar we het beste gevoel hadden. We hebben hier veel 

informatie gekregen, maar Mike kwam er ook achter dat hij zich pas kon inschrijven als hij zijn 

volledige derde jaar afgerond heeft. Hij heeft hier nog hard voor gewerkt voor de vakantie, maar dit 

is niet helemaal gelukt. Mike is nog steeds gemotiveerd en gaat binnenkort met een medeleerling in 

gesprek om te kijken of staatsexamen mogelijk is en wat hij hiervoor moet doen.  

Geboden hulp bij ACIC 
Het ACIC heeft samen met Mike veel gewerkt aan een veilige basis. Deze veilige basis en vertrouwen 

zijn nodig om samen verder te kunnen werken. Mike is begonnen met een paar uur per week, wat nu 

is uitgebreid naar hele ochtenden met lunch. Dit is een hele grote stap voor hem.  
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Spanning en stress en hierdoor slecht kunnen eten en slapen spelen nog altijd een grote rol in het 

leven van Mike. Bewegen zorgt voor ontlading, maar ook hierbij legt Mike de lat erg hoog voor 

zichzelf. Bij te veel inspanning gaat hij slecht eten en braken. Daarom komt nu een begeleider bij 

Mike thuis om hem te helpen gecontroleerd te bewegen.  

Resultaten 
Dankzij de ondersteuning en begeleiding bij ACIC in combinatie met gesprekken met Martine Delfos 

heeft Mike geleerd om steeds meer vragen te stellen. Dat begon met vragen te stellen aan de 

individueel begeleider die er speciaal voor hem is. Inmiddels lukt het Mike nu ook geregeld om hulp 

te vragen in de klas of zelfs door een berichtje als hij thuis aan het werk is.  

Mike heeft in een half jaar tijd bij ACIC twee schooljaren aan schoolwerk gemaakt. Hij heeft alle 

toetsen van het eerste en tweede jaar gedaan. In eerste instantie zou de school voor speciaal 

onderwijs de boeken voor het derde jaar bekostigen. Uiteindelijk is dit niet gebeurd omdat Mike niet 

terug zou stromen naar die school. Dit soort onduidelijkheden geven Mike veel spanning, en 

daardoor is hij ook een tijdje uitgevallen. Individuele begeleiding is hierbij echt nodig. Uiteindelijk 

heeft het samenwerkingsverband een volledig vakkenpakket aangeschaft voor Mike. Hij is nu bijna 

klaar met 3 vwo. 

Het administratieve traject  
Rond de beschikking van Mike komt de gemeente steeds terug met de vraag waarom hij zoveel 

individuele begeleiding nodig heeft. Naar mening van ACIC is dat nodig om tot werken en resultaten 

te kunnen komen. Met individuele begeleiders kan hij bespreken waar hij tegenaan loopt en wat hij 

nodig heeft. Mike heeft geleerd steeds meer te vragen en durft steeds meer actie te ondernemen als 

dit nodig is. Dit is een grote stap. Eerder bleef hij bijvoorbeeld langdurig naar zijn boek staren als hij 

niet verder kwam. Als dit niet werd opgemerkt, was de kans groot dat hij daarna door de stress een 

of meer dagen niet naar het ACIC kon komen.  

Volgens de gemeente is deze begeleiding te sterk gekoppeld aan onderwijs en vindt dat de 

begeleiding sinds Mikes 18e verjaardag – met de overgang van Jeugdwet naar de Wmo – niet meer 

door de gemeente gefinancierd moet worden. De gemeente overweegt of de Participatiewet niet 

beter passend is als er sprake is van onderwijs. Dit alles leidt tot weerstand vanuit de gemeente om 

het huidige traject te blijven ondersteunen. Omdat Mike nu onder de Wmo valt kan ACIC nu niet 

meer afstemmen met de ouders van Mike.  

Verslaglegging/intervisies 
Er zijn verschillende handelingsplannen geschreven voor ouders. Daarnaast zijn er plannen 

geschreven voor de gemeente.  

Ervaringen van Mike en zijn ouders  
Mike kan zijn kernpunten goed verwoorden als hiernaar gevraagd wordt. Soms is het lastig om te 

achterhalen waar Mike tegenaan loopt of wat er in zijn hoofd afspeelt. De ouders hebben het beste 

met hem voor en zijn blij met elke stap die hij zet in de goede richting. In sommige periodes zijn dit 

flinke stappen vooruit met kleine stapjes terug. En soms zijn dit grotere stappen terug met kleine 

stappen vooruit.  

Contact met school/samenwerkingsverband 
Het contact met de school voor speciaal onderwijs heeft ACIC als stroef ervaren. Er waren veel 

verwachtingen van het ACIC terwijl de school geregeld de afspraken niet heeft nageleefd. Zo is Mike 

in 2019 uitgeschreven van school, wat veel onduidelijkheid en daarmee stress veroorzaakte over het 

al beloofde schoolmateriaal. Ook was er onduidelijkheid over het nakijken van de IVIO-toetsen. 
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Uiteindelijk heeft het samenwerkingsverband het volledige boekenpakket voor Mike aangeschaft. 

Helaas heeft de onduidelijkheid wel gezorgd voor een uitval van ongeveer drie maanden.  

In 2020 is besloten een organisatie te zoeken die Mike huiswerkbegeleiding gaat geven. Gesprekken 

hierover lopen nog.  

Omvang zorg en kosten  

2019 

 Omvang ondersteuning: 5 ochtenden per week; per dag 2 uur groep en 2,5 uur individueel 

(inclusief de inzet van Martine Delfos) 

 Kosten op jaarbasis, uitgaande van 44 weken: ca € 44.000,-.  

2020 

 Omvang ondersteuning: 5 langere ochtenden + begin middag; per dag 3 uur groep en 2,5 uur 

individueel (inclusief de inzet van Martine Delfos) 

 Kosten op jaarbasis, uitgaande van 44 weken: ca € 49.000,-.  

2. Wim 

Wim heeft sinds jonge leeftijd last van extreme angsten. Hij kreeg al vroeg de diagnose meervoudige 

complexe ontwikkelingsstoornis (MCDD), wat wordt beschouwd als een variant van autisme, met 

vermoedens van hoogbegaafdheid. Hij slikt sinds zijn 6e medicatie voor angstregulatie. Wim liep vast 

bij de overgang naar de middelbare school. In 2014 heeft hij een paar maanden op een 

orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC) gezeten. In september 2015 is hij gestart op speciaal 

voortgezet onderwijs, maar is na een paar weken uitgevallen. Hij heef toen twee jaar depressief thuis 

gezeten waarbij hij nauwelijks buiten kwam. Een instelling voor gespecialiseerde jeugdzorg is hem 

vanuit huis gaan begeleiden, onder met psychomotorische therapie en gesprekken. Zij hebben hem 

goed geholpen en samen met deze jeugdzorginstelling heeft Wim besloten naar het ACIC te gaan.  

Start bij ACIC 
Wim is in mei 2017 gestart bij het ACIC, hij was toen 14 jaar. De eerste maanden kreeg hij daarbij ook 

nog begeleiding vanuit de jeugdzorginstelling.  

Wim kwam binnen als een in zichzelf gekeerde en intelligente jongen. Door spanning en angsten was 

1 uur per week de eerste tijd al heel veel. 

Perspectief en ondersteuning 
Wim wilde zelf weer starten met schoolwerk, ergens naartoe werken (toekomstperspectief vinden) 

en weer meer aankunnen. Zijn ouders wilden daarnaast dat hij een positief zelfbeeld zou 

ontwikkelen, weer leeftijdsgenoten zou ontmoeten en zijn talenten verder zou gaan onderzoeken en 

ontwikkelen.  

Op aanraden van zijn ouders is de begeleiding in hele kleine stapjes opgebouwd. Tijdens de 

individuele begeleiding werd er veel gesproken over zijn situatie, waar hij vandaan kwam en zijn 

gedachten, angsten, zelfbeeld, gevoel en blik op de wereld. De begeleiding is als volgt opgebouwd:  

 Gestart met 1 uur individuele begeleiding (1 dag per week) 

 Na 3 maanden uitgebreid naar 2 uur 

 Nog 3 maanden later is er een tweede dag van 1 uur bijgekomen.  

 Vervolgens kwam hij twee dagen van 2 uur en is hij daarnaast gaan wennen in een groep.  

 Eind 2018 zijn beide dagen uitgebreid naar 3 uur, waarvan 1,5 uur individuele begeleiding.  
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 Halverwege 2019 is dit uitgebreid naar 2 dagen van 4 uur, met beide dagen 1,5 uur 

individueel.  

Wim is begonnen met één schoolvak en uiteindelijk gaan werken aan drie basisvakken; wiskunde, 

Nederlands en Engels. Daarnaast maakte hij wekelijks thuis opdrachten. Verder is er in de individuele 

begeleiding (later ook groepsbegeleiding), vooral door middel van gesprekken, gewerkt aan zijn 

zelfbeeld en zelfvertrouwen, toekomstperspectief, intrinsieke motivatie, tijdindeling, concentratie, 

hulp vragen, grenzen en mogelijkheden aanvoelen en vermoeidheid.  

Begin 2019 is een eventuele studie voor Wim in beeld gekomen, een ICT-opleiding gericht op 

jongeren met autisme/hoogbegaafdheid. Deze optie is vanaf toen tijdens de individuele begeleiding 

veel besproken en onderzocht. Samen, maar ook thuis, is Wim aan zijn programmeervaardigheden 

gaan werken. In de gesprekken bij ACIC is ook onderzocht wat Wim verder nodig heeft om de stap 

naar deze opleiding te kunnen maken. De gezamenlijke conclusie was dat hij daarvoor (onder andere 

sociaal) meer nodig had dan het ACIC. Hij is samen met zijn begeleider gaan kijken bij een VSO-

school, maar dat sloot niet goed aan omdat de focus daar lag op het halen van een diploma binnen 

een vastgestelde tijd. De kennismaking met een expertisecentrum voor (hoog)begaafde 

onderpresteerders, uitvallers, en thuiszitters was positief en Wim heeft zelf besloten dat hij daar 

heen wilde om toe te werken naar een opleiding of om een andere passie te ontdekken). Zijn eigen 

belangrijkste doel was daarnaast om meer sociaal te leren en in grotere groepen/op drukkere 

plekken te kunnen werken. Wim is bij het expertisecentrum in kleine stappen gaan opbouwen en 

vervolgens is de begeleiding bij ACIC afgebouwd. Door de coronamaatregelen is de volledige 

overstap met een paar maanden uitgesteld.  

Resultaten 
Wim is op het ACIC gegroeid van een wat teruggetrokken depressieve jongen, naar iemand met een 

veel opener houding, wat fysiek zichtbaar is. Tijdens zijn periode bij ACIC is Wim zijn medicatie voor 

angstregulatie in overleg met zijn behandelaar gaan minderen. Dat gaat goed. Hij is veel meer in 

contact met iedereen en kijkt positiever naar zichzelf, de toekomst en wereld. Verder heeft hij zijn 

concentratievermogen vergroot, zijn interesses verder ontdekt, talenten ontwikkeld en is hij actief 

gaan werken aan een toekomstperspectief. Wim gaat overstappen naar een expertisecentrum van 

waaruit hij kan gaan studeren.  

Wims moeder: ‘Hij is echt gaan vliegen. Hij gaat inmiddels vier volle dagen in de week naar zijn 

opleiding, en blijft na afloop nog twee of drie uur met anderen buiten chillen. Hij gaat naar de 

supermarkt en zelfstandig naar Harmelen bij een vriend op bezoek. Het is voor ons nog iedere dag 

een mooie en verbazingwekkende ervaring. Een half jaar geleden kwam hij nog niet zelfstandig 

buiten.’ 

Het administratieve traject 
Bij binnenkomst bij ACIC stond Wim nog ingeschreven op een school. Toen bleek dat hij daar niet 

meer terug naar zou gaan heeft de school hem uitgeschreven. Dit gebeurde zonder toestemming van 

de ouders. Vanaf dat moment is er gezocht naar een nieuwe, passende school voor hem, maar die is 

niet gevonden. Het sociaal team, de gemeente en het samenwerkingsverband hebben hierbij wel 

goed geholpen en meegedacht.  

Voor de financiering van IVIO-materiaal (onderwijs op afstand) is het samenwerkingsverband (SWV) 

benaderd. Volgens de eigen beleidsregels betaalt het SWV alleen schoolmateriaal via een school, 

maar voor Wim was er geen school waar hij ingeschreven kon worden. Het SWV heeft na veel 

overleg gekozen voor maatwerk en het IVIO-materiaal bekostigd.  
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De leerplichtambtenaar had als standpunt dat er een leerplichtontheffing moest komen voor Wim 

omdat hij niet meer ingeschreven stond bij een school. De ouders wilden dit niet omdat Wim goed 

kan leren, er was alleen geen passende onderwijsplek. Uiteindelijk is er na veel overleg een 

gedoogconstructie toegestaan, waarbij er geen schoolinschrijving en geen leerplichtontheffing nodig 

was en er toch financiering beschikbaar werd gesteld door het samenwerkingsverband. Voorwaarde 

hiervoor was zeer frequent overleg en verslaglegging over de voortgang. 

Verslaglegging/intervisie 
De eerste anderhalf jaar was er elke drie maanden een multidisciplinair overleg, later is daar wat 

meer tijd tussen gekomen. Voor elk overleg is in het begin een verslag geschreven en later werden er 

maandelijkse voortgangsrapportages geschreven door het ACIC.  

Met de ouders was regelmatig contact en overleg en een jaarlijks oudergesprek. Daarnaast is er een 

aantal keer een plan van aanpak geschreven voor de gemeente, en jaarlijks een handelingsplan. 

Wanneer Wim volledig bij ACIC stopt wordt er een eindverslag geschreven en een eindgesprek 

gevoerd.  

Ervaringen van Wim en zijn ouders 
Voor Wim was zijn tijd op het ACIC heel fijn en positief. Vooral omdat er de tijd en ruimte was om in 

zijn eigen tempo, in kleine stappen dingen te ontwikkelen die hij zelf belangrijk vindt. Toen Wim zelf 

voelde dat hij toe was aan een volgende stap die ACIC niet kon bieden, heeft hij dat eerlijk besproken 

met zijn mentor. Hij is samen met zijn ouders en mentor verder gaan kijken en zoeken. Met zijn 

ouders is er altijd goed contact en overleg, samenwerking en medewerking geweest.  

Contact met jeugdzorg en met de vervolgplek 
Wim kwam vanuit de gespecialiseerde jeugdzorg naar ACIC. In de overgangsfase was er goed contact 

met zijn begeleider en psychomotore therapeut uit de jeugdzorg. Vanuit ACIC stroomt Wim door 

naar een expertisecentrum in de zorg, waarmee ACIC een prettig contact onderhoudt.  

Kosten 

2017 

 Omvang ondersteuning: per week ongeveer 5 uur individueel  

 Kosten op jaarbasis, uitgaande van 44 weken: ca € 18.000,-.  

2018 

 Omvang ondersteuning: per week ca 5 uur individueel en 3 uur groep  

 Kosten op jaarbasis, uitgaande van 44 weken: ca € 20.000,-. 

2019 

 Omvang ondersteuning: per week ca 5 uur individueel en 5 uur groep  

 Kosten op jaarbasis, uitgaande van 44 weken: ca € 21.000,-. 

2020 

 Omvang ondersteuning: per week ca 3 uur individueel en 2 uur groep 

 Kosten op jaarbasis, uitgaande van 44 weken: ca € 12.000,-.  

3. Raoul 

Raoul is een rustige, intelligente jongeman. Hij heeft de basisschool doorlopen en is daarna gestart in 

het eerste jaar van het voortgezet onderwijs. Daar liep hij vast en kwam hij thuis te zitten. Tot hij 

naar ACIC ging had hij geen onderwijs meer gevolgd. Hij kan goed vertellen wat hem helpt en wat 

juist niet. Raoul had een ernstig verstoord dag-nachtritme en was erg onzeker over zijn toekomst.  
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Start bij ACIC 
Raoul kwam bij ACIC als assistent trainer van de coach die werkt met hulphonden. Dit was het enige 

waar hij nog de deur voor uitkwam. Hij wilde absoluut geen hulpverleners door opgedane negatieve 

ervaringen. Deze ingang was de brug naar ACIC en maakte de stap naar het ACIC voor Raoul 

makkelijker.  

Perspectief en ondersteuning  
Na de kennismaking met ACIC is Raoul gestart met 2 dagdelen assisteren van de trainer van 

hulphonden op ACIC. Deze trainer is ook begeleider bij ACIC. Op het ACIC werkte Raoul samen met 

andere kinderen en jongeren aan doelen die betrekking hebben op zijn sociaal-emotionele 

ontwikkeling, zoals weerbaarheid, zelfvertrouwen en voor jezelf opkomen. Daar kwam ook een uur 

begeleiding van een andere begeleider op ACIC bij, naast trainen met de honden. 

Raouls dag-nachtritme was verstoord en hij had behoefte aan meer structuur. Door een paar keer 

per week mee te gaan met de begeleider/trainer van hulphonden naar ACIC kreeg hij meer 

regelmaat. Tijdens de individuele momenten met een andere begeleider van ACIC werd onderzocht 

wat Raoul nodig heeft voor zijn toekomst met betrekking tot wonen & werken en welke vorm van 

scholing hierbij eventueel het beste aansluit.  

Het traject met Raoul is heel rustig opgebouwd. De begeleider van ACIC voerde wekelijks een 

gesprek met hem dat in eerste instantie was gericht op contact, kennismaken en vertrouwen winnen. 

Later werden de gesprekken persoonlijker, bijvoorbeeld over zijn ervaringen met school en mensen 

in zijn omgeving. Toen hij er aan toe was werden de gesprekken steeds meer gericht op zijn 

toekomst. 

In eerste instantie wordt gedacht aan een fotografiecursus omdat er nog te veel angst en spanning is 

rond het naar school gaan. Naarmate de gesprekken vorderen en Raoul steeds meer vertelt over 

zichzelf, wordt duidelijker wat hij zelf graag wil. Op een gegeven moment is duidelijk dat hij open 

staat voor een opleiding. Hij meldt zich bij de VAVO in Utrecht. Omdat hij geen middelbare 

schoolgegevens heeft moet hij een toelatingstoets doen. Hij wil graag naar het VWO maar weet ook 

dat dat misschien niet lukt.  

De VAVO geeft aan dat hij waarschijnlijk moet starten op het VMBO. Dit valt hem wel tegen maar hij 

gaat de toelatingstoets toch doen. Hieruit blijkt dat hij kan starten op de HAVO. Raoul heeft 

aangegeven geen verdere ondersteuning nodig te hebben vanuit ACIC nadat hij was gestart bij de 

VAVO. De eerste periode was het ACIC nog wel beschikbaar voor ondersteuning maar Raoul gaf aan 

dat niet nodig te hebben.  

Resultaten 
Raoul is op ACIC gestart in februari 2018 en juni 2019 uitgestroomd naar de VAVO (HAVO-niveau) In 

juni 2020 heeft Raoul het eerste jaar op de VAVO met succes afgerond, inclusief 100% aanwezigheid.  

Het administratieve traject 
De eerste maanden bij ACIC zijn gefinancierd vanuit de Jeugdwet. In december 2018 is Raoul 18 jaar 

geworden. Na intensief overleg is geregeld dat de hulp voortgezet kon worden onder de Jeugdwet. 

De regelgeving in Raouls gemeente, die buiten de regio van ACIC ligt, bood geen mogelijkheid voor 

een Wmo-toekenning bij een niet-gecontracteerde aanbieder. 

Verslaglegging/intervisie 
Er werd vanuit het ACIC jaarlijks een plan van aanpak geschreven en verstuurd naar de gemeente 

voor de aanvraag van een indicatie. Daarnaast vonden er regelmatig evaluatie momenten plaats met 

zijn vader en het buurtteam. Het contact met het buurtteam was goed.  
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Ervaringen van Raoul en zijn ouders 
Raoul gaf aan de ondersteuning op ACIC als prettig te ervaren. Hij had daarvoor minder goede 

ervaringen met therapeuten gehad.  

Ouders waren in het begin sceptisch maar het werd al snel duidelijk dat hij mooie stappen maakte 

waardoor ze positief waren over de begeleiding. En natuurlijk erg trots dat hij naar de VAVO ging.  

Kosten 

2018  

 Omvang ondersteuning: per week 15 uur individueel 

 Kosten op jaarbasis, uitgaande van 44 weken: ca € 54.000,-.  

2019 

 Omvang ondersteuning: per week 20 uur individueel  

 Kosten op jaarbasis, uitgaande van 42 weken: ca € 74.000,-. 

4. Evert  

Evert is een vrolijke, onderzoekende jongen van 7 jaar. Hij wil graag alles ontdekken en komt 

hierdoor grenzeloos over. Evert wil niet geremd worden. Dit vraagt continue aandacht van ouders 

omdat ze anders bang zijn hem kwijt te raken. Ook heeft Evert weinig oog voor zijn omgeving wat 

kan leiden tot gevaarlijke situaties in het verkeer. Zijn spraakvermogens lopen achter waardoor hij 

niet goed aan kan geven wat zijn behoefte is en ook onduidelijk is of hij de vragen van anderen mee 

krijgt.  

Start bij ACIC  
Op 18 november 2019 is Evert gestart bij ACIC. Vanaf het eerste moment zijn ze met de jongen naar 

buiten gegaan en hebben geoefend met ‘stoppen’ en ‘wachten’. Door bij hem te blijven, mee te gaan 

in zijn spel en op een speelse manier te oefenen. Daarnaast is er veel individuele begeleiding 

geboden om een band met Evert op te bouwen en hem te leren kennen. Vanwege zijn beperkte 

verbale vermogens is het niet altijd helder wat de behoefte van Evert is, en of alles wat hem gezegd 

of gevraagd wordt duidelijk voor hem is.  

Perspectief en ondersteuning  
Everts perspectief is om (deels) in een groep te kunnen functioneren. Op dit moment is er alleen 

individuele begeleiding mogelijk omdat het voor Evert nog lastig is om bij iemand te blijven en niet 

weg te lopen, waardoor permanente alertheid noodzakelijk is. Dit is nog niet haalbaar in combinatie 

met andere kinderen. Voor Evert is het belangrijk om te weten binnen welke kaders hij zijn omgeving 

kan onderzoeken. ACIC heeft met individuele begeleiding een band weten op te bouwen, de 

medewerkers kennen en begrijpen het gedrag van de jongen. Vanuit die basis kunnen ze aansluiten 

bij de jongen en zijn belevingswereld en met hem leren en ontwikkelen. De ondersteuning richt zich 

op meebewegen, uitnodigen en begrenzen vanuit contact.  

Resultaten 
Er is een band opgebouwd met Evert waardoor de medewerkers aan kunnen sluiten bij zijn 

belevingswereld en met hem kunnen leren. 

Het administratieve traject  
Evert is vanuit een andere zorginstelling gekomen. Zijn broer is eerst op ACIC gestart. De ouders 

merkten het verschil in aanpak en wilden dit ook voor hun andere kind. Ook de gemeente zag de 

positieve ontwikkelingen en stond achter de overstap.  
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Het vervoer vormde wel een knelpunt omdat de kinderen in eerste instantie individueel vervoerd 

moesten worden en beiden op andere tijden kwamen. Dit was goed geregeld zolang de gemeente 

nog zelf het vervoer organiseerde. Nadat dit was overgedragen aan een overkoepelende gemeente 

ontstond er onduidelijkheid over het potje waaruit het vervoer moest worden gefinancierd. Deze 

problemen zijn na veel overleg en afstemming uiteindelijk opgelost. 

Verslaglegging/intervisies 
Voor Evert zijn er meerdere plannen geschreven waaronder een plan voor de leerplichtontheffing. 

Ook wordt er elk jaar een nieuw plan van aanpak geschreven. Daarnaast zijn er regelmatig 

gesprekken met de ouders. Elk half jaar is er een MDO met ouders, ACIC en gemeente om de 

ontwikkelingen te bespreken.  

Ervaringen van Evert en de ouders  
De oudergesprekken zijn tot nu toe positief verlopen.  

Contact met school/samenwerkingsverband 
Er is op dit moment nog geen perspectief op doorstromen naar onderwijs.  

Benodigde inzet van 2019 – 2020 

2019 

 Omvang ondersteuning: 4 dagen per week, per dag 2,5 uur individueel (gestart met 2 middagen) 

 Kosten op jaarbasis, uitgaande van 44 weken: ca € 29.000,-. 

In 2020 

 Omvang ondersteuning: 5 dagen per week, per dag 3,5 uur individueel en 1,5 uur groep 

 Kosten op jaarbasis, uitgaande van 44 weken: ca € 57.000,-. 

5. Luc 

Luc is een vrolijke, sociale, nieuwsgierige jongen die geniet van contact. Hij is erg ijverig en gedreven 

om te leren en kan ook trots zijn op zijn prestaties. Luc vindt het fijn om te weten waar hij aan toe is 

zodat hij doelgericht kan werken.  

Start bij ACIC 
Luc komt in januari 2018 naar ACIC. Hij was aan het begin van het schooljaar vastgelopen in het 

speciaal onderwijs en had daarvoor al negatieve ervaringen op verschillende andere scholen. In 

overleg met de ouders, de school, de gemeente en de leerplichtambtenaar is besloten dat Luc naar 

ACIC zou gaan. 

Perspectief en ondersteuning 
Luc begint op ACIC met twee dagen aanwezigheid, wat later wordt opgebouwd naar vijf dagen. Op 

die dagen krijgt hij een combinatie van begeleiding op de groep en individuele begeleiding. Bij beide 

ligt de focus op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Er is met Luc gewerkt aan verschillende doelen, 

zoals het herkennen en erkennen van grenzen van anderen (ik-anderdifferentiatie), spelen met 

anderen, emotieregulatie, etcetera.  

Tijdens de start op ACIC was Luc open in contact en deed hij goed mee met het dagrooster. Hij vond 

het nog lastig om op een passende manier zijn emoties te uiten en dit te reguleren. Hij kon dan 

gefrustreerd raken en had veel kritiek op zichzelf en ook op anderen. Hij wilde bepaalde situaties 

liever vermijden zodat het mogelijk ook niet mis kon gaan. Uitleg en ondertiteling hielpen Luc om 

situaties beter te begrijpen en hierop te reflecteren. Hier is op de groep en tijdens individuele 

begeleiding veel aandacht aan besteed. Luc had steeds meer succeservaringen en kreeg het proces 
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van leren door. Hij kreeg meer vertrouwen in zichzelf. Dit was vooral te zien toen aan Luc werd 

verteld werd dat zijn ouders en ACIC op zoek gingen naar een passende school: Lucs motivatie voor 

het maken van schoolwerk nam toe, hij had een doel om naartoe te werken.  

Tijdens individuele uren was er veel ruimte voor gesprekken en reflectie. Luc heeft gewerkt aan een 

ik-boek om meer inzicht in zichzelf te krijgen. Daardoor onderzocht hij wat hem hielp als hij het 

moeilijk had en wat een passende manier was om zijn emoties te uiten. Die kennis paste hij toe in 

andere situaties. Ook werd tijdens individuele uren gewerkt aan een positief zelfbeeld, meer 

zelfstandigheid, het erkennen en herkennen van zijn eigen én andermans lichaamsgrenzen en aan 

succeservaringen.  

Resultaten 
Ongeveer een jaar na de start bij ACIC was Luc toe aan een nieuwe uitdaging. Samen met de ouders 

en het samenwerkingsverband zijn verschillende opties besproken. Het meest geschikt leek de 

reguliere school dichtbij zijn huis, waar zijn vrienden ook zaten. Luc is daar met één ochtend in de 

week begonnen. Al snel gaf hij aan meer te willen en dat is ook gerealiseerd. De eerste tijd zijn 

begeleiders met hem mee naar school gegaan. Zij dienden als veilige achterwacht, Luc had hen 

verder niet nodig. Hij wilde het graag zelf doen. De overgangsperiode duurde een half jaar, daarna 

ging Luc volledig naar de basisschool. In 2020 heeft hij succesvol de overstap gemaakt naar regulier 

voortgezet onderwijs. 

Verslaglegging/intervisies 
Er zijn verschillende handelingsplannen geschreven voor ouders. Daarnaast zijn er plannen 

geschreven voor de gemeente. Aan het einde van Luc zijn traject is er een eindverslag geschreven.  

Ervaringen van Luc en zijn ouders  
De samenwerking met ouders is altijd positief verlopen. Ouders waren erg betrokken en hebben 

actief meegewerkt aan het proces en de vervolgstappen na ACIC. De ouders hebben een 

ervaringsverhaal Jeugdhulp gedeeld met het Sociaal Plein (zie volgende pagina).  

Contact met school/samenwerkingsverband 
Het contact met de school is over het algemeen soepel verlopen. Er was miscommunicatie over een 

overleg maar dit is opgelost en heeft de samenwerking niet in de weg gezeten. Ook het contact met 

het samenwerkingsverband is erg prettig verlopen. Het samenwerkingsverband had een actieve rol 

en heeft meegedacht over een passend traject voor Luc.  

Benodigde inzet van 2018 – 2019 

2018 

 Omvang ondersteuning: 5 dagen per week (na opstart met 2 dagen omvang 8 uur groep en 6 uur 

individueel); per dag 4 uur groep en 2,5 uur individueel.  

 Per week op jaarbasis, uitgaande van 44 weken: ca € 51.000,-. 

2019 

 Omvang ondersteuning: 5 dagen per week, per dag 3,5 uur groep en 3 uur individueel.  

 Tijdens de overgang is uitbreiding gevraagd naar 16,5 uur individueel in plaats van 15 uur in 

verband met de begeleiding op school. 

 Per week op jaarbasis uitgaande van 44 weken: ca € 57.000,-. 
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6. Tot slot 

ACIC is een voorziening voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met autisme die vastlopen in 

het onderwijs en in de reguliere zorg. Werkend vanuit een ontwikkelingsgerichte visie op autisme 

onderzoekt ACIC altijd samen met het kind de mogelijkheden om terug te keren naar (regulier) 

onderwijs of om via andere wegen onderwijs te volgen en meer participatie mogelijk te maken in een 

samenleving waarin diploma’s en sociale vaardigheden bepalend zijn voor je mogelijkheden. De 

nadruk op terugkeer naar onderwijs botst soms met de inschatting die de gemeente maakt over de 

mogelijkheden van een kind. Het helpt het kind dan als er meer samenwerking is tussen partijen om 

te werken aan een gedeeld perspectief van het kind gedurende het hele proces.  

ACIC volgt het verklaringsmodel voor autisme van een snelle cognitieve ontwikkeling en een trage 

sociaal-emotionele ontwikkeling8. Deze visie op autisme is heel herkenbaar voor een grote groep 

mensen met autisme en hun naasten, maar nog niet gewoon in de reguliere psychiatrie en 

hulpverlening9. Er zijn voorbeelden van kinderen die veel baat hebben bij deze benadering. Het zou 

mooi zijn om meer ervaringen op te doen vanuit dit gedachtengoed met daarbij aandacht voor de 

verwachtingen in de samenleving en de systeemwereld van financiering.  

De samenleving heeft sterke sociale normen en gedragsnormen. Voor kinderen met een trage 

sociaal-emotionele ontwikkeling zijn die normen vaak (nog) moeilijk te begrijpen en eigen te 

maken. Prestaties worden belangrijk gevonden en inclusie wordt doorgaans ingevuld als 

‘meedoen in de samenleving’, oftewel kunnen functioneren binnen de normen van de 

samenleving10. In het werken met kinderen en jongeren met autisme zien we ACIC balanceren 

tussen de integriteit van de eigen ontwikkeling van het kind enerzijds en de verwachtingen van de 

samenleving anderzijds. Een beweging naar een inclusievere samenleving en inclusief onderwijs 

zou het werk van ACIC makkelijker en voor een deel van de kinderen overbodig maken.  

De financiering vanuit de Jeugdwet en de Wmo is ingericht op behandeling (het aanleren van 

vaardigheden) of begeleiding (het inslijpen van aangeleerde vaardigheden door herhaling). De 

ontwikkelingsgerichte zorg van ACIC valt tussen de zorg en het onderwijs in. Financiering vanuit 

de zorg sluit niet goed aan bij het faciliteren van een niet-typische ontwikkeling. In de 

ontwikkelingsgerichte benadering zijn inzicht, latent leren en het bewaken van de eigenheid en 

integriteit van de persoon belangrijke principes. Het resultaat en de benodigde tijd kunnen niet 

vooraf precies vastgelegd worden, zoals dat wel gebeurt bij behandeling en begeleiding. Ook het 

pad is niet vooraf precies vast te leggen omdat de natuurlijke ontwikkeling van het kind gevolgd 

wordt. Soms maakt een kind ineens grote ontwikkelsprongen, bijvoorbeeld dankzij een inzicht of 

doordat het kind weer tot rust komt na een lange periode van overmatige stress. Soms duurt het 

lang of zijn de stapjes klein.  

Kinderen en jongeren met autisme die uitvallen van school zouden geholpen zijn met meer 

mogelijkheden voor maatwerk, meer duidelijkheid over het verschil tussen ontwikkelen en 

behandelingen/begeleiden en onderkenning dat investering in ontwikkeling kan helpen om terug te 

keren naar regulier onderwijs.  

 

                                                           
8 Martine Delfos, Autisme ontrafelen. Uitgeverij SWP, 2019.  
9 Er is wel een groeiende belangstelling voor deze benadering, zie ook het webinar van programma OPaZ. 
10 Zie hiervoor: Autisme vanuit maatschappelijk perspectief bekeken. Vanuit Autisme Bekeken, november 2020.  

http://www.informatielangdurigezorg.nl/actueel/nieuws/2020/10/23/webinar-%E2%80%98autisme-ontrafelen-het-ontwikkelingsperspectief
https://www.vanuitautismebekeken.nl/autisme-vanuit-maatschappelijk-perspectief-bekeken-0

