
Over de auteurs
Orthopedagogisch gedragsdeskundige Colette de 
Bruin is een autoriteit op het gebied van autisme. 
Als ervaringsdeskundige schreef zij veel boeken over 
autisme – waaronder de bestseller Geef me de 5 en ook 
Auti-communicatie, waar inmiddels meer dan 100.000 
exemplaren van zijn verkocht. Zij geeft, samen met  
anderen, lezingen en trainingen door het hele land 
voor opvoeders en professionals. Coauteur van 
deze publicatie is de dochter van Colette de Bruin: 
Anouk op de Weegh-de Bruin.

Inhoud
De Strategiekaarten huiswerk zijn jarenlang gebruikt 
en geoptimaliseerd bij de naschoolse begeleiding die 
Autimaat, een erkende ggz-instelling gespecialiseerd 
in autisme, biedt. De strategiekaarten zijn een hulp-
middel bij het zelfstandig huiswerk plannen, maken 
en leren en zijn gericht op leerlingen vanaf groep 6 in 
het basisonderwijs en alle leerlingen in het voortgezet 
onderwijs. Het boek heeft vijf hoofdstukken: plannen 
en maken, informatie leren, taal leren, tekst schrijven 
en een grote opdracht maken. 
De publicatie begint met een uitleg voor gebruikers 
en bevat een basisset kaarten met de meest gangbare 
aanpak bij elke soort opdracht. De bedoeling is dat je 
de kaart kiest die past bij jouw huiswerk, bijvoorbeeld 

Recensie

woordjes leren, en dat je vervolgens de stappen volgt 
die op de kaart staan. Elke stap die klaar is, vink je af 
in een leeg vierkantje, met een uitwisbare stift. Als je  
de stappen uit je hoofd kent, is de kaart overbodig 
geworden. De uitgave, op A4-formaat in een kleine 
ringband, is gedrukt op wit, dik, afwisbaar papier.
Online (doorklikken via geefmede5.nl) kun je nog  
drie gratis downloads vinden: een leeg format van  
een strategiekaart, zodat je deze helemaal op maat 
kunt maken, een weekplanning om het huiswerk op  
in te vullen en een invulschema voor een samen- 
werkingsopdracht.

Waardering 
Elke leerling heeft baat bij structuur, maar ‘leren 
leren’, huiswerk maken en plannen behoren niet echt 
tot de favoriete bezigheden van tieners, tot frustratie 
van ouders en leraren. Meestal bespreekt en oefent 
de leraar in het primair onderwijs of de mentor in het 
voortgezet onderwijs de benodigde strategie met de 
leerlingen als ze voor het eerst huiswerk krijgen. Als 
een kind vervolgens vastloopt, is het handig om na te 
gaan welke strategie hij gebruikt en of deze bijgestuurd 
moet worden. Voor zowel leraren als kinderen kan dan 
zo’n strategiekaartsenset handig zijn. 
Er zijn al veel boeken met leerstrategieën en hulp-
middelen daarbij verschenen. Wat voegen De Bruins 
strategiekaarten toe? Ze zijn gebaseerd op jarenlange 
praktijkervaring in het werken met autistische kinde-
ren en zijn dus prikkelarm van uiterlijk, stapsgewijs 
ingedeeld en erg overzichtelijk. Deze kaarten kunnen 
leraren en ouders overigens ook goed inzicht geven in 
de stappen die gezet moeten worden om iets te leren.

Nettie Kramer

Lezersactie! Wil je kans maken op een gratis 
exemplaar van dit boek? Kijk dan op pagina 43.
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