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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Een realistische steun in de rug voor ouders van kinderen die 'anders' denken. 

Positief en herkenbaar boek, met veel ervaringsverhalen en informatie van experts. 

Helderen adviezen voor ouders van een kind dat anders is dan de rest, door bijvoorbeeld 

autisme, ADD, ADHD, OCD, hoogbegaafdheid of dyslexie. 

 

Deborah Reber is een succesvolle schrijfster, maar ze heeft ook een hoogbegaafde, 

autistische zoon van 14: Asher. Over het opvoeden van Asher (en de vele andere 

voorbeelden uit haar inmiddels opgerichte platform TiLT Parenting) heeft ze een boek 

geschreven voor iedere ouder van een kind dat anders is. Ze geeft niet alleen praktische 

en nuttige inzichten, maar steekt vooral ook een hart onder de riem en leert ouders om 

anders naar het kind en zichzelf te kijken. Wetenschappelijk onderbouwd, met veel 

input van experts, toegankelijk en eerlijk geschreven, spaart ze zichzelf niet. Waardoor 

het niet alleen een boek is met veel nuttige tips voor jou als ouder, maar ook een boek 

dat je raakt. Wat als je kind 'anders' is? gaat nu eens niet over 'het kind met een 

diagnose', maar over jou als ouder: hoe ga je in deze situatie om met je kind, je relatie, je 

vrienden, de school en met jezelf en je verwachtingen over je kind? 

 

'In dit ruimhartige en urgente boek laat Deborah Reber je het licht zien. Ze helpt 

ouders inzien dat ze niet alleen zijn en nog beter: ze geeft ze een positief actieplan dat 

levens kan veranderen.' Seth Godin, auteur van Linchpin 

 

'Een kind opvoeden dat "anders" is, kan voelen alsof je buiten loopt op onbekend 

terrein, zonder kaart of gids. Deborah Reber is de vriend die je nodig hebt om dit 

terrein te verkennen - ze geeft niet alleen praktische tips voor ouders van kinderen met 

autisme, ADHD, dyslexie en andere aandoeningen, maar helpt je na te denken over de 

atypische geest van je kind en te zoeken naar manieren waarmee je het kunt helpen om 

het toegang te geven tot zijn of haar unieke potentieel.' Steve Silberman, auteur van 

Neurotribes: the legacy of autism and the future of neurodiversity 

 

Over de auteurs: 

Deborah Reber is een New York Times-bestsellerauteur en oprichter van TiLT 

Parenting, een platform voor ouders met kinderen die anders zijn. Ze woonde vijf jaar in 

Amsterdam, maar is in 2018 weer in New York gaan wonen met haar man en inmiddels 

14-jarige zoon. Haar zoon Asher is hoogbegaafd en autistisch. 

 

Meer informatie te vinden op http://www.debbiereber.com/about/ 

 

 

http://www.debbiereber.com/about/


Inzien: 

https://www.spectrumlifestyle.nl/sites/default/files/books/issuu/9789000367481.pdf  

 

Extra/Recensies: 

 

https://www.tiltparenting.com/ 

 

Deborah Reber’s TEDx → https://www.youtube.com/watch?v=_ZcrDVruby4  

 

 

De opvoedkundige Deborah Reber, met haar veertienjarige hoogbegaafde autistische 

zoon Asher, adviseert over veel onderwerpen, nuttig voor ouders die op zoek zijn naar 

begrip en begeleiding van kinderen die 'anders' zijn. Het gaat om een praktisch gericht 

actieplan bij het opvoeden van een unieke en complexe populatie kinderen met een 

neurologische afwijking om hun uniek potentieel te ontgrendelen. Het plan zet ouders 

aan om anders naar het kind en zichzelf te kijken en biedt hulp om na te denken over 

de atypische psyche van het kind. Een aanzet om het unieke van deze kinderen juist te 

vieren in plaats van zich ervoor te verontschuldigen. Geen publicatie over het kind met 

een diagnose, maar ook over de ouders zelf, met centraal de vraag: 'hoe ga je in deze 

situatie om met je kind, je relatie, je vrienden, de school en met jezelf en je 

verwachtingen over je kind?' Een helder geschreven publicatie met tussenkoppen, 

vragen, kaders, tips, opdrachten, bronnenoverzicht, discussiestof en register; geen 

illustraties. Een unieke publicatie met een totaal andere visie op het omgaan en 

opvoeden van bijzondere kinderen die nagenoeg alle publicaties op dit gebied 

overstijgt. Voor iedereen die te maken heeft met deze bijzondere kinderen. 

-Drs. Ben Daeter (via bol.com) 
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