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Vooraf

Voor je ligt een brochure die zorgvuldig is samengesteld door het Landelijk 
Expertise Centrum voor Speciaal Onderwijs (LECSO) en de Nederlandse 
Vereniging voor Autisme (NVA). 
Deze organisaties zetten zich 
vanuit hun eigen expertise in 
om te bevorderen dat onderwijs 
aan leerlingen met autisme* zo 
passend mogelijk wordt. De 
bedoeling van de brochure is 
om concrete tips en handvatten 
te geven aan leerkrachten zodat 
zij zich meer bekwaam voelen in 
de omgang met leerlingen met 
autisme. Niet elke leerling met 
autisme is hetzelfde, niet elke 
leerling heeft dezelfde ondersteu-
ningsvraag en niet alles uit de 
brochure is op jouw leerling van 
toepassing. Raak niet in paniek 
als je, ondanks alle tips, niet de 
juiste ondersteuning kunt bieden. 
Er zijn in het samenwerkingsver-
band specialisten die je hierbij kunnen helpen.

*De diagnoses PDD-NOS, Asperger en Klassiek Autisme worden in de DSM-V 
samengevoegd tot Autisme Spectrum Stoornis (ASS). 
Als we in deze brochure ‘hij’ schrijven bedoelen we daarmee zowel de jongens als 
de meisjes. Met ‘klas’ bedoelen we ook ‘groep’ en lees bij ‘ouders’ ook ‘verzorgers’. 

Passend  onderwi js 

Leerlingen met autisme zitten op een reguliere school met of zonder 
rugzakondersteuning (LGF), of ze gaan naar het speciaal onderwijs (clus-

ter 2, 3 of 4). Vanaf augustus 
2014 wordt passend onderwijs 
ingevoerd. De samenwerkings-
verbanden moeten dan samen 
de onderwijszorg voor elke 
leerling vormgeven. Er zullen 
mogelijk meer leerlingen met 
autisme een plek krijgen in het 
reguliere onderwijs. Misschien 
voel je je daar op dit moment 
nog niet echt vertrouwd mee. 
De tips en richtlijnen uit deze 
brochure kunnen je onder-
steunen bij het leren kennen 
en herkennen van de leerling 
met autisme. Ze helpen je ook 
bij het organiseren van een 
goede en veilige onderwijsplek 
voor deze leerling. Ouders van 
leerlingen met autisme gaven 

daarvoor belangrijke tips. In deze brochure vertalen we de tips in zo 
concreet mogelijke acties, zó dat het voor jou makkelijker wordt ze toe 
te passen. Zo krijg je als leerkracht handvatten om er voor te zorgen dat 
een leerling met autisme zijn talenten optimaal kan benutten.  

Wat  je  moet  w e t e n  over  aut isme

We spreken over autismespectrum (ASS)-stoornis om aan te geven dat 
het beeld, de problematiek, voor ieder anders is. In elk geval is de stoor-
nis vanaf de geboorte aanwezig en zijn er geen aanwijsbare oorzaken. 
Autisme is onzichtbaar en heeft grote invloed op het leven van de leerling 
en zijn omgeving. Er zijn wel wat algemene kenmerken te benoemen die 
voor de een meer, voor de ander minder gelden.

Communiceren: begrijpen, luisteren, interpreteren en spreken, is 
een proces dat bij mensen met autisme anders verloopt. Het lijkt alsof 
kinderen met autisme de omgangscodes die we van jongs af aan leren 
gebruiken, niet goed kunnen hanteren. 

“…Ik had het gevoel dat ik een alien was, snapte niks van 
de sociale codes en spelregels die voor anderen zo logisch 

lijken…”

Leerlingen met autisme nemen beeldende taal meestal letterlijk (ze 
slaapt als een roosje) of ze begrijpen gebaren of symbolen (een knipoog) 
niet. Hierdoor kunnen misverstanden ontstaan. Als er onverwacht dingen 
gebeuren die anders zijn dan gepland of verwacht, is het voor deze 
leerling erg lastig om dit een plek te geven. Complexe situaties worden 
bijvoorbeeld niet goed begrepen omdat de (voor ons logische) verbanden 
ontbreken. Prikkels (auditief, visueel, maar ook tactiel: pijn bijvoorbeeld) 
komen soms enorm versterkt of juist erg zwak binnen. Sommige kinderen 
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Vragen  &  zorgen

Het is niet raar dat je vragen hebt bij de leerling die je in je klas krijgt. 
Het is ook logisch, dat je niet alles kunt weten van autisme. En wát je 
weet is soms ook nog ingekleurd door bepaalde ervaringen, een boek of 
een film. Vragen die bijna iedereen zich zal stellen zijn dingen als:

 Æ Kan ik dit wel?
 Æ Kan ik hulp en ondersteuning krijgen? En waar dan?
 Æ Doe ik het wel goed?
 Æ Krijgen de andere leerlingen voldoende aandacht?
 Æ En wat doe ik als het niet lukt? 

Met de tips en ‘good practices’ in deze brochure zorgen we dat jij en de 
leerling met autisme met meer vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen 
treden.

Er  k o m t  een  leer l ing  met  aut isme in  mi jn  k las  

Elke leerling moet zich veilig kunnen voelen in de onderwijsomgeving. 
Zeker de leerling met autisme heeft veel behoefte aan een omgeving met 
mensen om hem heen die hem begrijpen en daardoor ook deze veiligheid 
kunnen bieden. Daarom moet jij jezelf sterk en voldoende bekwaam 
voelen om deze leerling te bieden wat hij nodig heeft. Binnen het samen-
werkingsverband, in de school en bij jezelf moet daarom kennis aanwezig 
zijn over autisme. Deze algemene kennis is nodig om het gedrag van de 
leerling goed te kunnen begrijpen. Vaak zijn er aanpassingen nodig in de 
omgeving, in de leerstof, het materiaalgebruik of bij de communicatie. 
Daarnaast is het ook belangrijk dat je de leerling en zijn onderwijsbehoef-
te goed in beeld krijgt. Het gedrag van de leerling kan nieuw of vreemd 
voor je zijn. Vaak blijkt bij probleemgedrag dat je een stap gemist hebt. 
Er is, hoe subtiel vaak ook, toch wat aan het gedrag vooraf gegaan: een 

opmerking, een hard geluid, een fragment op TV. Het is daarom van be-
lang dat je de oorzaak of aanleiding van het gedrag kent. De leerling zelf 
en zijn ouders zijn natuurlijk altijd een waardevolle bron van informatie. 
Wellicht kan ook de leerkracht van de vorige school je wat meer vertellen 
over de leerling. Informeer wie er binnen het samenwerkingsverband  
expertise over autisme heeft.

 

T I P S ! 
 Æ Gebruik de ervaringsdeskundigheid van ouders, zij kennen hun kind 
als geen ander en kunnen waardevolle adviezen geven.

 Æ ‘Warme’ overdracht in een persoonlijk gesprek is de beste manier 
om de leerling snel in beeld te krijgen. Vraag ouders en vorige leer-
krachten alles wat je weten wilt, maak aantekeningen en vraag of je 
nog eens mag bellen of mailen als je vragen hebt.

 Æ Neem de tijd om goed af te stemmen met collega’s, zodat je een 
eenduidige aanpak krijgt. Noteer dingen die belangrijk zijn en zorg 
dat ook andere betrokkenen kunnen nalezen wat is afgesproken. 

 Æ Maak afspraken die door alle docenten nagekomen kunnen worden. 
Denk hierbij aan afspraken over  toetsen, planning, stiptheid, wat te 
doen als afspraken veranderen, gebruik van het blackbord. Leg de 
afspraken zoveel mogelijk (digitaal) vast. 

 Æ Geef de leerling de mogelijkheid zich al voor het begin van het 
schooljaar voor te bereiden op de nieuwe situatie door een intake-
gesprek. In een introductie in de klas of school kun je de leerling 
bekendmaken met de schoolregels. Maak samen met de nieuwe 

leerling een rondje door de school. Wijs hem belangrijke plekken en 
vraag ook wat hij nog graag wil weten. Voor iemand die dol is op 
voetbal, zal de sportzaal belangrijk zijn, of het sportveld. Zorg als 
school voor een duidelijke website en wijs de leerling en zijn ouders 
daar ook op.

 Æ Plan een gesprek waarin betrokkenen samen terugkijken op de eer-
ste periode in je klas. Vraag aan de leerling wie daarbij moeten zijn.

Het samenwerkingsverband moet in het ondersteuningsplan aandacht 
besteden aan de aanwezige expertise met betrekking tot autisme. De 
professionals van het samenwerkingsverband kunnen je ook vertellen 
waar die expertise te verkrijgen is en wie je kunnen ondersteunen.
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met autisme zijn zeer gesloten en delen weinig met anderen omdat ze 
zelf geen woorden hebben voor de dingen die ze voelen. Je begrijpt dat 
een combinatie van hierboven genoemde zaken het leven behoorlijk kan 
verstoren, en dat leerlingen met autisme hierop heftig kunnen reageren. 
Door er op een goed gedoseerde manier rekening mee te houden, maak 
je het leven voor de leerling aangenamer en ervaart hij zijn omgeving als 
veiliger. 

Kinderen met autisme hebben vaak ook bijzondere talenten: Ze hebben 
vaak een goed oog voor details, zijn veelal eerlijk en open, nemen geen 
blad voor de mond en nodigen je daarom uit zelf ook open te zijn. Hun 
behoefte aan duidelijkheid maakt dat kinderen met autisme zich heel 
goed aan regels kunnen en willen houden, mits ze weten hoe die regels 
luiden. Dit daagt je uit om de afspraken goed en duidelijk te formuleren! 
Een kind met autisme heeft vaak voor een bepaald onderwerp extreem 
veel belangstelling en daardoor ook veel (specifieke) kennis. Het is fijn en 
stimulerend als hij op school soms de kans krijgt dit te laten zien.  

“…middeleeuwse geschiedenis is mijn passie, ik kan 
er uren over praten. Dat het anderen niet boeit, snap ik 

niet..”
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Er  z i t  een  leer l ing  met  aut isme in  mi jn  k las 

Bij een leerling met autisme zien we vaak een disharmonisch intelligen-
tieprofiel. Dit betekent dat hij in sommige opzichten veel beter presteert, 
bijvoorbeeld op het gebied van taal, of juist rekenen. Op andere gebieden 
gaat het soms veel minder goed. Leerlingen met autisme  hebben daarbij 
vaak duidelijke voorkeuren. Daarom is maatwerk nodig om alle onder-
wijsmogelijkheden in te zetten en de leeropbrengst te optimaliseren. 

Onze sociale codes zijn voor leerlingen met autisme vaak moeilijk te 
begrijpen. Deze codes zien we terug in gebaren, maar vooral ook in taal 
en gezichtsuitdrukkingen: de non-verbale communicatie. In het dagelijk-
se leven geeft de non-verbale communicatie juist diepte en betekenis. 
Bij leerlingen met autisme is dit proces niet zo ontwikkeld. Woorden 
worden letterlijk opgepikt: “nou breekt mijn klomp…”  kan bijvoorbeeld 
heel verwarrend werken. De mimiek en gebaren worden niet begrepen 
of onjuist geïnterpreteerd.  Er is dan ook meestal geen sprake van onwil, 
maar van onmacht. Leerlingen met autisme kunnen vreemd, voor ons 
onbekend gedrag vertonen. Als je hem beter kent, herken je dat gedrag 
en kun je misschien beter begrijpen wat hij met dat gedrag wil aangeven. 
Respecteer de leerling in zijn eigenheid en sluit aan bij de onderwijsbe-
hoefte; dát is passend onderwijs. Talenten versterken kan door er ruimte 
voor te bieden: de schilder mag schilderen, de IT-er kan behulpzaam zijn, 
de opruimer mag helpen opruimen. Samen met de leerling zelf en zijn 
directe omgeving kun je die talenten zoeken en benoemen. Ga na wat er 
nodig is om hem ervan te overtuigen dat zijn talenten nodig zijn. 

T I P S !
 Æ Stem methoden en lesstof af op individuele leerling. Goede kennis 
van sterke en zwakke kanten is daarvoor nodig. Dit vraagt om inten-
sieve observatie en goed overleg, bijvoorbeeld met ouders of vorige 
leraren: zij kennen de leerling als geen ander. 

 Æ Over- of onderschatting van de leerling door een disharmonisch 
profiel komt vaak voor: je ziet immers een bepaalde kant van de 
leerling en verbindt daaraan conclusies. Het is de kunst de leerling 
uit te dagen ook zijn sterke kant te laten zien. Als je die kant óók kent 
(uit gesprekken met ouders/leraren), lukt dat beter.

 Æ Zorg voor voldoende rustmomenten door de dag heen: een moment 
waarop de leerling zijn ‘hoofd leeg kan maken’ op een manier die het 
beste bij hem past. Leerlingen met autisme  geven vaak aan dat hun 
hoofd zo vol zit. Op dat moment hebben ze rust of ontspanning no-
dig. De leerling, zijn ouders of de vertrouwde professionals om hem 
heen, weten wanneer dat is, en hoe dat het beste kan gebeuren.

 Æ Autisme is geen aanstellerij. Je lost ook niets op door een leerling 
aan te sporen beter zijn best te doen. Wat je wel moet doen: sterke 
kanten benutten, ontdekken waar de kracht zit, gevoeligheden 
ontdekken en aan de oppervlakte brengen. Deze gevoeligheden kun 
je benadrukken of juist afzwakken. Een voorwaarde voor dit alles: kijk 
en observeer. 

 Æ Wees in de communicatie helder en concreet. Beperk beeldspraak 
en woordgrapjes, tenzij je zeker weet dat de leerling het kan plaatsen 
en relativeren.  

 Æ Als een leerling toch ongewenst gedrag laat zien, geef dan een time-
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T I P S !
 Æ Bouw aan zelfvertrouwen, en dit doe je al door bovenstaande expli-
ciet te maken: “We hebben een decorbouwer nodig, er is er maar 
één die dat kan…” 

 Æ Benadruk wat de leerling wél kan! “We gaan samen afwassen en ik 
vraag John om de vaatwasser uit te ruimen. Er is niemand anders 
die dat kan zonder de glazen te laten vallen.” “Ik heb een probleem 
met mijn computer. Wat fijn dat jij dat kunt oplossen!”

 Æ Geef complimenten en geen straf. En vergeet niet te benoemen 
waarvoor dat compliment bedoeld is.

 Æ Wees zo voorspelbaar mogelijk, kondig veranderingen van te voren 
aan. Let bij al deze zaken goed op de eigen(aardig)heden van de 
leerling en luister goed naar ouders of vorige docenten. Lees rappor-
ten en luister naar de leerling zelf. Waarschijnlijk kan hij zijn sterke en 
zwakke kanten zelf perfect benoemen. 

 Æ Probeer afwijkingen van het rooster en dergelijke tot een minimum te 
beperken. Als er dan toch afgeweken wordt, communiceer dit dan 
zorgvuldig en indien mogelijk ruim vantevoren.

 Æ Spreek langzaam in korte, duidelijke zinnen en controleer of de 
boodschap aankomt. Wacht even en vraag het desnoods na. 

 Æ Werk opdrachten in een duidelijke en afgesproken volgorde af.
 Æ Bespreek missers in de communicatie: hoe komt het dat hier iets 
mis ging? Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat dit niet meer 
voorkomt? Geef concrete goede voorbeelden: laat vooral zien wat 

de leerling wél kan doen in bepaalde situaties.
 Æ Ondersteun dit alles zoveel mogelijk met picto’s of andere visuele 
hulpmiddelen.

 Æ Bekijk of de TEACCH-methode (een integrale aanpak zie www.
teacch.com) in deze situatie bruikbaar is.  

“…Op mijn nieuwe school vonden ze het helemaal niet raar 
als ik begon te huilen van paniek als op een mooie winterdag 

onverwacht een schaatsmiddag werd ingelast…”

Zorg dat de volgende zaken altijd duidelijk zijn voor de leerling: Wie, 
Wat, Waar, Wanneer en Hoe. Een voorbeeld: John heeft zijn brood niet 
bij zich en raakt in paniek. We bellen met zijn moeder en vertellen John 
het resultaat: “Je moeder brengt jouw brood. Ze komt het om twaalf uur 
brengen in de hal van de school.” “Dirk wordt je mentor. Hij wil straks om 
vier uur, als de school uit is, op zijn kamer met je over de regels praten.” 
Spreek rustig in concrete taal, zonder beeldspraak en in korte zinnen. 
“Kijk goed op deze bladzijde. Wat staat daar? Pak je pen en schrijf het 
hier (wijzen) op.” Laat je niet verleiden tot discussie. Neem de tijd en 
bouw controlepauzes in. Observeer intussen en kijk of de leerling je 
boodschap goed begrijpt.



Vooral de invulling van de pauze is vaak moeilijk: de leerling komt in 
complexe sociale situaties terecht, waarbij regels zoek lijken. Soms is 
hij gebaat bij een afzonderlijke pauzeplek, soms bij het bieden van een 
rustmoment juist ná de pauze. Geen leerling met autisme is hetzelfde; 
probeer samen uit te zoeken wat de beste oplossing is.

De leer l ing  met  aut isme voe l t  z ich  v e i l i g  in  mi jn 
k las
Voorkom pesten. Want pesten gebeurt bijna altijd subtiel en is zelden 
zichtbaar. Leerlingen met autisme zijn vaak extra kwetsbaar en weinig 
weerbaar. De school moet voor de leerling een veilige omgeving zijn, een 
plek waar hij wordt uitgedaagd om te leren, te ontdekken en grenzen te 
verleggen. Jij bent medeverantwoordelijk voor deze veiligheid. Medeleer-
lingen die pesten, zorgen voor een onveilig klimaat. Omdat pesten vaak 
subtiel gebeurt, zie je niet altijd wat het pestgedrag (bij de leerling met 
autisme) teweeg brengt. Wees je bewust van je verantwoordelijkheden, 
spreek leerlingen aan op hun gedrag en spreek er regelmatig over met je 
collega’s. Er is veel literatuur te vinden over pesten. Ook zijn er instruc-
tieve films en standaardprotocollen. Daarnaast kan het zo zijn dat de 
leerling met autisme dominant of hooghartig lijkt. Wees daar ook alert op.

er teveel nadruk op te leggen.
 Æ Voer een actief pestbeleid: wees alert en grijp tijdig in. Kijk eens hoe 
het pestprotocol van de school op het netvlies staat bij de medewer-
kers en de leerlingen. Waarschijnlijk kan het wel een flinke oppoets-
beurt gebruiken!

Tens lo t te

Je hebt nu concrete tips gelezen voor passend onderwijs aan leerlingen 
met autisme. Belangrijk is om gedurende het schooljaar een vinger aan 
de pols te houden en waar nodig ondersteuning te vragen. Leerlingen 
met autisme geven kleur aan je klas als zij en de rest van de groep zich 
veilig genoeg voelen om zichzelf te kunnen zijn. Dan kunnen ze laten zien 
wat ze kunnen. In een veilige omgeving durft een leerling fouten te ma-
ken, en daarvan leren ze ook! Mocht je het gevoel hebben dat ondanks 
alle inspanningen en aanpassingen de leerling niet op zijn plek zit in je 
klas, leg dit dan voor aan het zorgteam in het samenwerkingsverband. 
Misschien dat de leerling toch het meest gebaat is bij een speciaal arran-
gement, op je school of in het speciaal onderwijs. 

Deze brochure is bestemd voor professionals in de samenwerkingsver-
banden passend onderwijs van zowel primair als voortgezet onderwijs 
die te maken hebben met leerlingen met autisme. Het is een gezamenlij-
ke uitgave van LECSO en NVA.

De brochure is verkrijgbaar bij het Landelijk Expertisecentrum Speciaal 
Onderwijs (LECSO), Varrolaan 60, 3584 BW Utrecht, info@lecso.nl, 030-
6385977/70.
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out en geen straf. Straf geeft geen alternatief voor het ongewenste 
gedrag: een leerling leert hierdoor niet wat nu wél gewenst is. 
Benoem dus altijd het gedrag dat je wél wilt zien. Hoe ziet dat er uit? 
Wat moet een leerling doen? Ondersteun ook hier eventueel met 
picto’s of andere visuele hulpmiddelen. Bij een time-out moet je de 
regels goed in acht nemen: bij time-out begeleid je de leerling naar 
een neutrale situatie. Dat laat je niet vergezeld gaan van een hele 
preek. Je probeert zelf een neutrale houding aan te nemen. Wel kun 
je kort en eenduidig aangeven: “ Over drie minuten mag je komen.”     

 Æ Houd rekening met mogelijke overgevoeligheid voor prikkels.
 Æ Zorg voor rust in de omgeving en neem de leerling desnoods even 
apart. Drukte en omgevingsgeluiden vormen voor deze leerlingen 
een extra complicatie in de communicatie en  concentratie. 

 Æ Mogelijke aanpassingen kunnen zijn: prikkelarme omgeving, 
time-outruimte, goede invulling van de pauzes, verlengde tijd bij 
toetsen, gebruik van hoofdtelefoon, laptop etc. 

 Æ Als de leerling op zijn plek zit, kun je samen kijken of het mogelijk is 
wat los te komen van regels. Het inbouwen van kleine vrijheden en 
kijken hoe de leerling daarmee omgaat, zijn stapjes op weg naar een 
grotere mate van zelfstandigheid. 

“…ik heb inmiddels wel geleerd hoe ik met iemand een 
gesprekje kan aanknopen. Meestal begin ik gewoon over 

koetjes en kalfjes te praten, of ik begin over het weer, dat is 
altijd goed of slecht….”

T I P S !

 Æ Help de leerling met autisme bij de groep te horen, hij wil geen 
uitzondering zijn. Hiervoor zul je soms het een en ander moeten 
regelen. Zorg dat je sociaal sterkere leerlingen samen laat optrekken 
met deze leerling. Probeer in te schatten welke leerlingen elkaar 
liggen en elkaar accepteren: zoek de juiste chemie. Dit liefst zonder 
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Recente en bruikbare literatuur:
Autisme in school: een passend aanbod binnen Passend onderwijs (inclu-
sief dvd). Auteur: I. Berckelaer-Onnes. Uitgeverij Boom.
Hulpwaaier Autisme in de klas. Tips en strategieën bij de hand. Auteur: 
Dr. Robin, D. Brewer, Dr. T.G. Mueller. Uitgeverij Pica.
Dvd Structuur op school. Productie: Landelijk Netwerk Autisme en Tijds-
code Productie.
Leerlingen met autisme in de klas. Een praktische gids voor leerkrachten 
en intern begeleiders. Auteurs: M. Baltussen, A.Clijsen, Y. Leenders. 
Uitgave van het Landelijke Netwerk Autisme.
Leerlingen met autisme in het voortgezet onderwijs. Een praktische gids 
voor docenten, mentoren en zorgcoördinatoren. Auteurs: A. Clijsen, Y. 
Leenders. Uitgave van KPC groep en Landelijk Netwerk Autisme.
Leerlingen met autisme in de overgang naar het voortgezet onderwijs. 
Auteurs: Y. Leenders, A. van Loon. Uitgave van KPC groep en Landelijk 
Netwerk Autisme.
Protocol overgang leerlingen met autisme van voortgezet onderwijs naar 
vervolgopleiding. Auteurs: A.Clijsen, L.van Lieverloo, B. Mathijssen, H. 
Schoots. Uitgave van KPC groep en Landelijk Netwerk Autisme.
Wijzer Onderwijs Autisme VO. Uitgave van CED groep.
Wijzer autisme Onderwijs: wijzer met ouders. Uitgave van CED groep.
Samen sterk. Ouders en school! Auteur: Noëlle Pameijer. Uitgeverij Acco 
Leuven-Den Haag.

Overige:
‘Autisme sterke kanten poster’ uitgeverij Pica 
‘Autipas’ een hulpmiddel in moeilijke situaties  
(http://www.autisme.nl/wat-wij-doen/autipas.aspx ) 

Meer  weten  over  a u t i s m e  in  de  k l a s ?

Vraag binnen het samenwerkingsverband waar de expertise over autisme 
aanwezig is. Ook kun je gebruik maken van de volgende websites: 

websites:  
Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs: www.lecso.nl 
Nederlandse Vereniging voor autisme: www.autisme.nl
Ondersteuning bij het zoeken van oplossingen voor (bijna) thuiszitters:  
www.onderwijsconsulenten.nl 
Oudervereniging Balans: www.balansdigitaal.nl

Colo fon

‘Een leerling met autisme in de klas’ is een gezamenlijke uitgave  
van LECSO en NVA.

Tekst:  
Wilma Wijnhofen, Onderwijsgroep Punt Speciaal / Partner Passend 
Onderwijs

Vormgeving, fotografie & drukwerkbegeleiding: 

Tom Peters Image & Text Nijmegen, www.sunblogger.nl
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