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Samenvatting
Achtergrond: Studenten met een functiebeperking, waaronder Autisme Spectrum Stoornis (ASS),
vallen in het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) twee keer zo vaak uit als andere studenten. Studenten
met ASS kunnen behoefte hebben aan extra ondersteuning (e.g. structuur en duidelijkheid) door
docenten in het onderwijs. Literatuur toont echter aan dat het onderwijsprofessionals, zoals docenten,
vaak nog ontbreekt aan kennis over ASS en de begeleiding van deze studenten.
Vraagstelling: Hoe kan de begeleiding van studenten met kenmerken van ASS door docenten en
studieloopbaanbegeleiders op Zuyd Hogeschool worden verbeterd?
Methode: In dit kwalitatieve, praktijkgerichte onderzoek is middels semigestructureerde interviews
met zeven onderwijsprofessionals en één student van Zuyd Hogeschool, alsook twee
autismespecialisten, geïnventariseerd welke ervaringen, problemen en behoeften zij hebben.
Resultaten: Knelpunten lijken onder andere te liggen in de nog onvoldoende kennis en
bewustwording van docenten over ASS; voor docenten is het onduidelijk wat ASS is, hoe het de
studie beïnvloedt en wat zij daarin kunnen betekenen. Voor de student liggen mogelijke barrières
onder andere in het stigma van autisme.
Conclusie: Er kan voorzichtig geconcludeerd worden dat er behoefte is aan verbetering van het
onderwijsklimaat en de kennis over ASS van docenten in het HBO, zodat studenten met ASS beter
begrepen en ondersteund kunnen worden.
Sleutelwoorden:


Autisme Spectrum Stoornis (ASS)



Studeren met een functiebeperking



Begeleiding



Hoger Beroeps Onderwijs (HBO)



Zuyd Hogeschool

1. Inleiding
Ongeveer 10% van de in totaal 453.300 studenten (Vereniging Hogescholen, 2018), die in Nederland
een opleiding in het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) volgen, worden gedurende hun studie
belemmerd door een functiebeperking. Dit bleek uit het meest recente jaarrapport Studeren met een
functiebeperking (C.H.O.I., 2018). Studenten met een functiebeperking vallen ook vaker uit dan
studenten zonder beperking: 14% van alle HBO-studenten met een functiebeperking zijn vijf jaar na
de start van de studie uitgevallen zonder een diploma te behalen. Bij studenten zonder beperking lag
dit percentage bij 3%. Onder een functiebeperking vallen in deze context alle lichamelijke,
zintuiglijke of andere functiestoornissen, die de studievoortgang kunnen vertragen (Expertisecentrum
handicap + studie, 2013).
Eén van deze functiebeperkingen is autisme. De Nederlandse Vereniging voor
Autisme (2013) beschrijft de verzamelnaam voor verschillende vormen van autisme als Autisme
Spectrum Stoornis (ASS). ASS is een levenslange ontwikkelingsstoornis die een enorme impact kan
hebben op alle domeinen van het leven van een persoon, waaronder ook de studie (Anderson & Butt,
2017; Autism&Uni, 2014; Elias & White, 2018; Zeevalking, 2000). ASS kenmerkt zich door
beperkingen op het gebied van sociale communicatie en sociale interactie en beperkte, herhaalde
patronen van gedrag, interesses en activiteiten alsmede over- of ondergevoeligheid voor zintuigelijke
prikkels (Van der Sijde, 2013). Dit betekent dat mensen met ASS o.a. moeite kunnen hebben met
inzicht in zichzelf en anderen, met vaardigheden zoals plannen en organiseren en met het overzien
van het geheel en contexten (Van de Ven, 2014). Naast deze problemen kunnen zij echter ook sterke
eigenschappen hebben, zoals o.a. een goed analytisch vermogen en oog voor detail en zijn zij vaak
hardwerkend, eerlijk en creatief (Nederlandse Vereniging voor Autisme, z.j.; Rudy, 2018). Veel
mensen met ASS hebben een normale of zelfs een hoge intelligentie (Vandesompele, 2010) en steeds
meer van hen kiezen ervoor om een HBO opleiding te gaan volgen (Fabri & Andrews, 2016). Door
de bovengenoemde problemen kunnen zij echter behoefte hebben aan extra ondersteuning in het
onderwijs. Dit betreft zaken zoals voorzieningen (bijvoorbeeld extra examentijd of rustige
werkplekken) en persoonlijke begeleiding door studentendecanen en/of studentenpsychologen, maar
juist ook zaken met betrekking tot de alledaagse begeleiding in het onderwijs, zoals tijdens de les of
in contacturen. Deze alledaagse begeleiding rust met name op de schouders van de
studieloopbaanbegeleider (SLB’er, ook wel coach of mentor genoemd) en de docent (Vrije
Universiteit Amsterdam, 2014). Van deze onderwijsprofessionals hebben studenten met ASS
behoefte aan begrip voor hun problemen en de nodige kennis over ASS om hen in het onderwijs
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concrete steun te bieden, bijvoorbeeld met betrekking tot het verhelderen en structureren van de les,
opdrachten en examenstof, het beperken van onnodige omgevingsprikkels en bij het samenwerken in
groepen (Hasper-Sitton, z.j.). Nationale en internationale literatuur (e.g. Cornelissen, 2008;
Nijenhuis- Evers, 2013; Hillier et al., 2018) toonde echter aan dat SLB’ers en docenten nog wel eens
tekort schieten met betrekking tot deze kennis en het begrip voor deze studenten. Dat dit ook het geval
kan zijn op Zuyd Hogeschool, een instelling van het hoger onderwijs, werd recent o.a. aangetoond in
een kleinschalig (n=9), kwalitatief explorerend onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van
studenten met (kenmerken van) ASS op Zuyd Hogeschool (Hungs & Voss, 2018). Op basis van de
bevindingen van dit onderzoek en in samenspraak met Dienst Studentzaken (verantwoordelijk voor
alle ketenprocessen rondom de ‘student life cycle’ van Zuyd Hogeschool) is er voor het huidige
onderzoek de volgende vraagstelling tot stand gekomen: ‘Hoe kan de begeleiding van studenten met
kenmerken van Autisme Spectrum Stoornis door docenten en studieloopbaanbegeleiders op Zuyd
Hogeschool worden verbeterd?’ De doelstelling van dit onderzoek is het om te inventariseren hoe
studenten met (kenmerken van) ASS tot op heden werden begeleid binnen Zuyd Hogeschool door
docenten en SLB’ers, hoe zij hun kennis en handelingsbekwaamheid inschatten, welke problemen en
behoeften zij hebben met betrekking tot de begeleiding van studenten met ASS en of zij weet hebben
of gebruik maken van bestaande hulpmiddelen die daarbij kunnen worden ingezet.
Om dit te bewerkstelligen is dit kwalitatieve, verkennende en praktijkgerichte onderzoek
uitgevoerd, waarbij middels literatuurstudie, semigestructureerde interviews met onderwijsprofessionals en een student van Zuyd Hogeschool, alsmede autismespecialisten en een focusgroep
met onderwijsprofessionals is onderzocht welke ervaringen, meningen en behoeften er spelen bij deze
groepen. Op deze manier konden mogelijke hiaten worden opgespoord en kan een stukje
kwaliteitsbevordering in gang worden gezet, waardoor studenten, die risico lopen om door hun aan
ASS-gerelateerde problematieken vroegtijdig te stoppen of studievertraging op te lopen, begeleiding
ontvangen die beter aansluit bij hun unieke eigenschappen. Het onderzoek poogt zodoende bij te
dragen aan een verbetering van de kennis en het begrip omtrent de begeleiding van studenten met
ASS en hun uitdagingen, bij onderwijs- en zorgprofessionals. Zodat ASS straks voor iedereen
duidelijk is!
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2. Theoretische achtergrond
In dit hoofdstuk wordt beschreven wat er vanuit de literatuur bekend is over Autisme Spectrum
Stoornis (ASS) en het studeren met ASS. Hiervoor wordt er eerst beschreven wat ASS is en wie het
betreft in het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO). Er wordt daarbij ingegaan op de kenmerken van ASS
en hoe deze zich kunnen uitwerken op de studie en het leven van de student met ASS. Verder wordt
beschreven welke begeleidingsbehoeften deze studenten kunnen hebben, welke begeleiding er aan
hen wordt geboden en welke hulpmiddelen er zijn om deze begeleiding te optimaliseren. Tenslotte
wordt beschreven wat de beroepsmatige relevantie van dit onderzoek is voor logopedisten en
onderwijsprofessionals.
2.1 Wat is ASS?
Dat ASS een functiebeperking is die voor problemen kan zorgen bij studenten is nu bekend, maar wat
is het nu eigenlijk? ASS is een levenslange ontwikkelingsstoornis die beïnvloedt hoe een persoon
communiceert en hoe hij tegenover andere mensen en de wereld om hem heen staat (Autism&Uni,
2014; Zeevalking, 2000). Autisme Spectrum Stoornissen zijn pervasief, hetgeen betekent dat zij
diepdringend zijn en zich uiten op verschillende gebieden en vaardigheden (Bressers, 2012). Met
ASS word je geboren, en het blijft gedurende je hele leven een rol spelen. Autistische stoornissen
hebben een neurobiologische basis, waarbij genetische factoren een rol schijnen te spelen (Delfos &
Gottem, 2012). ASS is dus geen gevolg van omgevingsfactoren zoals opvoeding, verwaarlozing of
traumatische levensgebeurtenissen (Vermeulen, 2007). ASS uit zich bij iedereen op een andere
manier en is niet van de buitenkant te zien, maar de impact op het leven van een persoon met ASS is
enorm (Nederlandse Vereniging voor Autisme, z.j.). Hoe ASS zich kan uiten en hoe dit het leven van
iemand kan beïnvloeden is onderstaand beschreven.
2.1.1 Kenmerken
Volgens de DSM-5, het classificatiehandboek van de American Psychiatric Association voor
psychiatrische stoornissen, dat gebruikt wordt om ASS te diagnosticeren, kenmerkt ASS zich als volgt
(Van der Sijde, 2013):
A. Beperkingen op het gebied van sociale communicatie en sociale interactie;
Gekenmerkt door beperkingen in de sociaal emotionele wederkerigheid, in het non-verbale
communicatieve gedrag en bij het ontwikkelen, handhaven en begrijpen van relaties.
B. Beperkte, herhaalde patronen van gedrag, interesses en activiteiten;
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Gekenmerkt door stereotype of zich herhalende bewegingen of spraak, vasthouden aan
routines en patronen van gedrag, beperkte en gefixeerde interesses en een over- of
ondergevoeligheid voor zintuigelijke prikkels.
Deze kenmerken komen terug in de drie cognitieve verklaringsmodellen, Theory of Mind
(ToM), Executieve Functies (EF) en Centrale Coherentie (CC), die in de literatuur gangbaar zijn om
de mogelijke problemen van mensen met ASS in kaart te brengen en te verklaren (Van de Ven, 2014).
In onderstaande tabel (tabel 1) worden deze verklaringsmodellen met voorbeelden weergegeven.
Verklaringsmodel
Theory of Mind

Voorbeelden van problemen
Moeite met inzicht in jezelf alsook in wat anderen denken, voelen of
bedoelen, waardoor concrete uitleg en verheldering nodig is
Executieve Functies
Moeite met vaardigheden zoals plannen, organiseren, aandacht en het
volhouden van de uitvoering van een taak, waardoor er behoefte kan zijn
aan extra aansturing en instructie
Centrale Coherentie
Moeite met het overzien van het geheel, het zien van samenhangen en het
geven van de juiste betekenis aan informatie, waardoor context niet duidelijk
is en het generaliseren van vaardigheden moeilijk is
Tabel 1. Cognitieve Verklaringsmodellen (Van de Ven, 2014)

In welke mate deze beperkingen zich uiten hangt onder andere af van de ernst van de stoornis.
Daarom wordt er gesproken van een spectrum: de eigenschappen en vaardigheden van deze groep
lopen sterk uiteen.
2.1.2 Co-morbiditeiten
Het is belangrijk om ook aandacht te besteden aan de co-morbiditeiten die kunnen voorkomen bij
ASS, om een zo volledig mogelijk beeld te hebben van de problemen die een student met ASS verder
kan ervaren. Co-morbiditeit is het voorkomen van meerdere, separate stoornissen bij één patiënt
(Verhulst & Verheij, 2006). Bij ongeveer 30 tot 80% van de volwassenen met ASS is er sprake van
een co-morbide stoornis (Kan, Verbeeck & Bartels, 2012). Co-morbide stoornissen die veel kunnen
voorkomen bij mensen met ASS zijn te zien in onderstaande tabel (tabel 2).
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Co-morbide stoornis/gedragspatroon
Bewegingsstoornissen
Fysieke over- en onder prikkeling
Verstandelijke beperking
Slaapstoornissen
Leerstoornissen
Depressieve stoornis
Obesitas
ADHD
Verslavingsproblematiek
Angststoornissen
Psychose
Epilepsie
Gastro-intestinale klachten
Gilles de la Tourette
Tabel 2. Co-morbiditeiten bij ASS (Straal, 2017)

Voorkomen (%)
60-80
40-90
40-70
40-70
25-75
30-55
20
16-75
0-30
10-80 (OCD 10-35)
10-15
10-40
9-90
5-10

Verder kunnen co-morbiditeiten als dwang, tics, stemmingsstoornissen, eetproblematiek,
motorische problemen en andere syndromen/medische condities voorkomen, maar hiervan zijn geen
percentages van voorkomen bekend (Kenniscentrum KJP, z.j.). Het is van belang dat mensen die
personen met ASS begeleiden kennis hebben over het voorkomen van deze co-morbiditeiten, omdat
dit kan helpen het gedrag van iemand met ASS te begrijpen en om duidelijk te maken dat iedereen
met ASS anders is en met andere problemen te maken kan hebben.
2.1.3 Krachten
De bovengenoemde kenmerken en co-morbiditeiten laten denken dat mensen met ASS alleen maar
beperkingen en problemen ervaren, maar zij hebben vaak juist door hun ASS ook veel sterke en
unieke eigenschappen. Deze kunnen hen helpen tijdens de opleiding of in het beroep en zorgen ervoor
dat zij een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij, die niet moet worden
onderschat. Zo blijkt dat zij vaak (o.a.) eerlijk zijn, oog voor detail hebben, creatief zijn, logisch
denken, analytisch en hardwerkend zijn, sterk kunnen focussen, minder oordelen over anderen,
enthousiast zijn over de onderwerpen die hen aanspreken, trouw zijn aan zichzelf, een goed geheugen
hebben, goed kunnen associëren en precies zeggen wat ze denken (Nederlandse Vereniging voor
Autisme, z.j.; Rudy, 2018; Trevisan & Birmingham, 2016; WerkWeb-Autisme, 2019; Hungs & Voss,
2018).
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2.1.4 Prevalentie
In Nederland is geen prevalentie-onderzoek (onderzoek naar het voorkomen van ASS) verricht, maar
uit internationale onderzoeken (e.g. Brugha et al., 2011; Davidovitch et al., 2013; Elsabbagh et al.,
2012; Fombonne et al., 2011) bleek dat 0,6 % van de bevolking ASS heeft. De meer recente en meest
systematische onderzoeken wijzen zelfs op een iets hogere prevalentie, variërend van 1% tot 1,5%,
bij zowel kinderen alsook volwassenen (Geurts et al. 2014; Van Hees et al. 2015). Verder is
aangetoond dat ASS vaker voorkomt bij jongens dan bij meisjes (4:1) (Staal, 2017). Factoren die
bijdragen aan de verhoogde prevalentie van ASS omvatten verhoogd publieksbewustzijn,
veranderingen in diagnostische criteria en het feit dat de afwijkingen nu eerder worden herkend en
beter worden begrepen, door verbeterde diagnostiek (Kenniscentrum KJP, z.j.; Pinder-Amaker 2014).
Met de verbeterde diagnostiek van ASS bij mensen zonder verstandelijke beperking is het
waarschijnlijk dat het aantal studenten gediagnosticeerd met ASS nog verder zal toenemen (Barnhill
2014; Pugliese en White 2014). Door deze toenemende prevalentie van ASS, het effect van (vroege)
behandelingsprogramma's en de invoering van passend onderwijs (op 1 augustus 2014), zal een
groeiend aantal studenten met ASS binnen het hoger onderwijs een opleiding volgen (College voor
de rechten van de mens, z.j.; Van Hees et al., 2015).
2.2 Studeren met ASS
Nu bekend is wat ASS is, hoe het zich kan uiten en wie het betreft, kan er ingezoomd worden op wat
dit betekent voor de studie en het leven van de student met ASS. Onderstaand wordt beschreven met
welke problemen en ondersteuningsbehoeften deze studenten te maken kunnen hebben tijdens hun
studie in het HBO.
HBO-opleidingen hanteren landelijk geldende HBO-competenties, die de student dient te
verwerven om te kunnen afstuderen. Onder deze competenties vallen onder meer zaken zoals het
zelfstandig kunnen werken, kunnen samenwerken, initiatief kunnen nemen, het flexibel toepassen
van geleerde vaardigheden naar de beroepspraktijk, het plannen en uitvoeren van projecten, effectief
communiceren en het kunnen reflecteren op het eigen handelen (KempenConsult BV, 2011). Zoals
eerder in dit hoofdstuk beschreven zijn deze vaardigheden echter zaken die voor mensen met ASS
enorm uitdagend kunnen zijn. Voorbeelden hiervan zijn:


Bij beperkingen op het gebied van sociale communicatie en interactie kan groepswerk veel
van een student vragen en als onprettig worden ervaren (Autism&Uni, 2014);



Door de behoefte aan duidelijke structuur en een zekere rigiditeit van routines en interesses
kunnen opdrachten bij sommigen minder goed opgepakt worden (Lieshout, 2002);
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Moeite met de individuele executieve functies, zoals het vasthouden van aandacht,
taakinitiatie, organisatie en het stellen van prioriteiten, kunnen een hindernis vormen bij de
uitvoer van studiegerelateerde taken (Hungs & Voss, 2018; Van Hees et al. 2015).

Door deze uitdagingen leunen studenten met ASS vaak sterk op docenten, bijvoorbeeld met
betrekking tot structuur en verheldering. Dit wijkt echter af van de normale hulpvraag van studenten,
waardoor zij kunnen stoten op onbegrip of studieproblemen ondervinden (Clijssen et al., 2007; Delfos
& Gottem, 2012). Ondersteuningsbehoeften van studenten met ASS zijn o.a. in kaart gebracht door
Hasper-Sitton (z.j.), waarbij studenten met ASS zelf tips hebben geformuleerd voor
onderwijsprofessionals. Deze worden onderstaand weergegeven (tabel 3).
Tips van studenten met autisme
 Een goede studiekeuzebegeleiding;
 Een ‘studiemaatje’, mits die goed inzicht heeft in de betreffende studie;
 Training assertiviteit om het vragen om hulp te vergemakkelijken;
 Meer tijd voor tentamens (zo mogelijk eerst proeftentamens);
 Het formuleren van een ‘sociale kaart’ per persoon met alle betrokkenen;
 Voorstructureren van examenstof (hoofd-/bijzaken, hand-out, opname van colleges);
 Prikkelarme collegezalen (omgevingsgeluiden, geen lokaalwijzigingen);
 Duidelijke studie-informatie (colleges, welke stof wordt wanneer behandeld, werkgroepen,
opdrachten, etc.);
 Coulance wat betreft examentijd, gebruik van laptop tijdens colleges en aanwezigheidsplicht;
 Een protocol voor het werken in werkgroepen;
 Verduidelijken van opdrachten (opknippen en expliciteren);
 Prioriteiten stellen.
Tabel 3. Tips van studenten met autisme (Hasper-Sitton, z.j.)

Ook op persoonlijk en sociaal-emotioneel vlak krijgen studenten met ASS vaak te maken met
veranderingen wanneer zij gaan studeren. Als jongvolwassenen met ASS nog thuis wonen gebeurt
alles nog volgens een plan en een structuur waaraan zij gewend zijn. Zodra zij echter op zichzelf gaan
wonen om elders een studie te volgen, valt deze structuur weg en moeten zij deze zelf gaan
ontwikkelen. De ondersteuning die een student van zijn sociale netwerk (met name zijn of haar
familie) tot dan heeft kunnen krijgen zou dan kunnen verminderen of zelfs geheel kunnen wegvallen.
Het is dan van belang dat deze studenten ook in hun nieuwe omgeving een sociaal netwerk hebben
(Delfos & Gottmer, 2012). Helaas gaat het wonen voor studenten met ASS in een nieuwe omgeving
vaak gepaard met een sociaal isolement en zelfs depressie. Een student met ASS kan daarom vaak
baat hebben aan hulp bij het maken en onderhouden van contacten en het in kaart brengen van sociale
voorzieningen (AG Asperger, 2015; Autism&Uni, 2014).

7

2.3 Begeleiding van studenten met ASS
2.3.1 Organisatie van de studentenbegeleiding
Om de begeleiding die studenten met ASS ontvangen te beschrijven, is het zinvol om eerst in kaart
te brengen hoe de studentenbegeleiding op Zuyd Hogeschool, een instelling van het hoger onderwijs,
organisatorisch is vormgegeven. De dagelijkse begeleiding van studenten met ASS is met name in de
handen van docenten en studieloopbaanbegeleiders (SLB’ers) (Van de Ven, 2014). De docent is de
persoon die het onderwijs geeft aan de student, waarbij hij of zij begeleiding aanbiedt op inhoudelijk
of meer persoonlijk gebied (Vrije Universiteit Amsterdam, 2014). De SLB’er (ook wel coach of
mentor genoemd, dit kan per opleiding en onderwijsinstelling verschillen) is het eerste aanspreekpunt
van de student en begeleidt deze bij de keuzes die gemaakt moeten worden tijdens de studie. Ook
weet de SLB’er waar de student met andere vragen terecht kan. Dit kunnen zijn: de studentendecaan,
studiekeuzeadviseur, studieloopbaancentrum, vertrouwenspersoon en studentenpsycholoog (Zuyd
Hogeschool, z.j.a). De taken van deze onderwijsprofessionals, zoals deze door Zuyd Hogeschool zijn
geformuleerd, worden weergegeven in onderstaande tabel (tabel 4). De rol van docent is door deze
bron niet geformuleerd en derhalve overgenomen van Vrije Universiteit Amsterdam (2014).
Onderwijsprofessional
Docent
SLB’er
Studentendecaan

Taak
Aanbieden en begeleiden van onderwijsactiviteiten*
Begeleiding bij keuzes tijdens de studie en aanspreekpunt bij vragen
Adviseren en ondersteunen bij studieaangelegenheden en persoonlijke
problemen, zoals studeren onder bijzondere omstandigheden (o.a.
functiebeperking), studieaangelegenheden zoals studiekeuze,
studieonderbreking, studievaardigheden en motivatie, financiële zaken,
wetten en regelingen, conflicten of klachten, verwijzen naar andere
instanties
Studiekeuzeadviseur
Begeleiding bij studiekeuzetest, twijfels over de studiekeuze, switchen of
stoppen.
Studieloopbaancentrum
Aanbieden van ondersteunende, opleidingsoverstijgende cursussen en
trainingen (bijv. zelfhandhaving en assertiviteit, timemanagement en
planning)
Vertrouwenspersoon
Steun en advies bij aanraking met ongewenst gedrag (bijvoorbeeld
pesten, intimidatie, sociale uitsluiting)
Studentenpsycholoog
Begeleiding bij studiegerelateerde psychosociale klachten
Tabel 4. Studentbegeleiding (Zuyd Hogeschool, z.j.; *Vrije Universiteit Amsterdam, 2014)

Studenten met functiebeperkingen kunnen tevens bij aanmelding via Studielink aangeven als
zij informatie wensen over het studeren onder bijzondere omstandigheden, waarna zij een algemene
informatiebrief en contactgegevens van de studentendecanen ontvangen. Tijdens een intakegesprek
met de studentendecaan kunnen mogelijke voorzieningen besproken en aangevraagd worden.
Voorzieningen zijn o.a. extra tentamentijd, extra begeleiding door de SLB’er, ICT-hulpmiddelen en
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materiële aanpassingen zoals een liftpas (Zuyd, z.j.). Tevens is er voor alle studenten het initiatief
‘Luisterstudent’, waarbij studenten die behoefte hebben aan een laagdrempelig gesprek over
problemen of zorgen in een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek kunnen gaan met een hiervoor
getrainde luisterstudent van Zuyd Hogeschool (Zuyd Hogeschool, z.j.b). In het verleden is er ook een
buddy project geweest waarbij studenten van de opleiding Social Work in het kader van hun vrije
studieruimte een buddy konden worden voor studenten met ASS en andere functiebeperkingen. Door
een herstructurering van de opleiding Social Work bestaat dit project echter niet meer
(Studentendecaan Zuyd Hogelschool, persoonlijke communicatie, 8 januari 2019).
2.3.2 De aangeboden begeleiding ten opzichte van de begeleidingsbehoeften
Samengenomen tonen bovengenoemde gegevens aan, dat er op Zuyd Hogeschool een netwerk van
ondersteuning aanwezig is, dat de student met of zonder een functiebeperking kan helpen bij het
oplossen van problemen in en rondom de studie. Als er echter gekeken wordt naar de concrete
problemen en ondersteuningsbehoeften die studenten met ASS kunnen ervaren, zoals deze eerder in
dit hoofdstuk zijn beschreven, valt op dat een groot aantal daarvan betrekking hebben tot het
onderwijs op microniveau: in de klas, bij het ontvangen van informatie en bij het uitvoeren van
individuele opdrachten en teamprojecten. Dit zijn onderwijsactiviteiten die veelal begeleid worden
door docenten, daarom lijkt het van belang dat juist ook zij de nodige kennis en handelsbekwaamheid
hebben ten opzichte van de student met ASS. Docenten spelen een belangrijke rol voor het
studiesucces van studenten, en door het maken van kleine aanpassingen kunnen zij eraan bijdragen
dat studenten met functiebeperkingen minder belemmeringen ervaren en dat studie-uitval of
vertraging bij hen beter kan worden voorkomen (Expertisecentrum handicap + studie, z.j.). Docenten
schieten echter tekort in het geven van extra aandacht en uitleg door tijdgebrek en de hoge werkdruk
in het onderwijs (Bienert & Sommen, 2011; Nijenhuis-Evers, 2013) en het ontbreekt aan kennis van
adequate begeleidingsmogelijkheden gericht op studenten met ASS (Cornelissen, 2008; NijenhuisEvers, 2013). Nationale en internationale literatuur (e.g. Nijenhuis-Evers, 2013; Trevisan &
Birmingham, 2016) over de begeleiding van studenten met ASS door onderwijsprofessionals zoals
docenten en SLB’ers toont tevens aan dat het belangrijk is om de leeromgeving af te stemmen op de
behoefte van de individuele student, omdat de verschillende tekorten en vaardigheden van persoon
tot persoon enorm kunnen verschillen. Op die manier kan het succesvol afronden van een studie
worden bevorderd (Spek et al., 2010). Hierbij is het ook van belang dat er een goede begeleiding
wordt geboden vanuit een vast aanspreekpunt, zoals een SLB’er (Teunisse, 2009). Er lijken echter
nog openstaande behoeften te zijn met betrekking tot deskundigheden bij SLB’ers. Deze lijken te
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ontstaan uit een nog onduidelijke rol-taakbeschrijving en kennis over ASS (Cornelissen, 2008). Mede
door tekorten aan kennis en begeleidende vaardigheden bij begeleiders vallen studenten met
psychische beperkingen zoals ASS vaak onnodig vroegtijdig uit of lopen een studieachterstand op
(Bennink, 2009).
Een algemene basisaanpak van structuur en verheldering zou hulp kunnen bieden aan
studenten met ASS, om situaties overzichtelijker en beter voorspelbaar te maken (Lieshout, 2002).
De student kan zo leren eerst minder persoonsafhankelijk te worden, en dan via
structuurafhankelijkheid uiteindelijk naar zelfstandigheid te groeien (De Bruin, 2012). Bij het geven
van ondersteuning en begeleiding is het van belang om deze regelmatig te controleren en te evalueren,
omdat tijdens een studie veel dagelijkse aspecten kunnen veranderen (Anderson et al. 2017). In een
recent kwalitatief explorerend onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van studenten met
(kenmerken van) ASS op Zuyd Hogeschool (Hungs & Voss, 2018) is er middels semigestructureerde
interviews met deze studenten geïnventariseerd welke problemen en begeleidingsbehoeften zij
hebben en hoe zij de ontvangen begeleiding ervaren. Studenten met ASS gaven hier in de uitgevoerde
interviews zelf ook aan, naast de behoefte aan structuur, ook behoefte te hebben aan duidelijkheid
(bij bijvoorbeeld opdrachten), planning, rustige werkplekken, de mogelijkheid om alternatieve
opdrachten te doen in plaats van groepswerk, een vaste SLB’er voor de gehele studie en aan meer
kennis bij docenten over ASS en de diversiteit en complexiteit ervan (Hungs & Voss, 2018). Deze
bevindingen werden ook door andere onderzoeken bevestigd (e.g Van Hees et al. 2015; Barnhill,
2014).
2.3.3 Hulpmiddelen voor onderwijsprofessionals
Om o.a. docenten en SLB’ers te informeren over ASS en de begeleiding van studenten zijn er
nationaal en internationaal verschillende producten op de markt. Een aantal belangrijke voorbeelden
zijn weergegeven in onderstaande tabel (tabel 5). Met name handicap + studie, het expertisecentrum
voor studeren met een functiebeperking, biedt een uitgebreide hoeveelheid informatie rondom dit
thema; de hier genoemde producten zijn daarvan slechts enkele voorbeelden, maar in de context van
dit onderzoek het meest relevant. Over de gebruikservaring en effectiviteit van deze producten is in
de literatuur weinig bekend, maar internationale onderzoeken naar de effectiviteit van
gespecialiseerde programma’s (e.g. Weiss & Rohland, 2015; Shmulsky et al., 2015) laten aannemen
dat kennisoverdracht naar onderwijsprofessionals toe het succesvol (af)studeren van studenten met
ASS en/of andere functiebeperkingen gunstig kunnen beïnvloeden.
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Nationale en internationale producten voor de begeleiding van studenten met ASS
Product
Doelgroep
Voorbeeld van inhoud
Nationale producten
‘Best practice’ handleidingen
Opsomming en toelichting van
problemen die studenten met
 voor docenten en tutoren in
 voor docenten en tutoren
ASS kunnen ervaren, good
het HO (Hoger Onderwijs)
in het HO
practice aanbevelingen om de
(Autism&Uni, 2014a)
student te begeleiden en
 voor managers en senior
 voor managers en senior
suggesties voor acties die
academici in het HO
academici in het HO
docenten kunnen ondernemen
(Autism&Uni, 2014b)
 voor professionele
 voor professionele
ondersteuners van
ondersteuners van
autistische studenten binnen
autistische studenten
of buiten het HO
binnen of buiten het HO
(Autism&Uni, 2014c)
Kaart voor begeleiding bij
Korte beschrijving van ASS,
 Docenten en andere
autisme (Expertisecentrum
positieve en belemmerende
professionals die
handicap + studie, 2018)
kenmerken, tips voor contacturen,
studenten met ASS
toetsing, studietaken, stage en
begeleiden
afstuderen
Hoe docenten kunnen bijdragen  Docenten (HO) van
Tips over het verzorgen van
aan inclusief en toegankelijk
colleges en les geven,
studenten met
onderwijs (Expertisecentrum
onderwijsgroepen begeleiden,
functiebeperkingen (bijv.
handicap + studie, 2017)
studenten begeleiden, toetsen en
ASS, AD(H)D, dyslexie)
beoordelen
Begeleidleren.nl (Begeleid leren,  Onderwijsprofessionals,
Website voor informatie over
z.j.)
studeren met psychische
GGZ-professionals en
studenten van het HBO en problemen (ook van toepassing
bij ASS); aanbod van
MBO
(online)cursussen, lezingen,
workshops, advies
Werk Web Autisme (werkwebTips en informatie over studeren,
 Onderwijs- en
autisme, 2019)
werk zoeken, werk behouden, bij
zorgprofessionals,
geen werk studie, waaronder een
scholieren en studenten,
sectie met tips voor coaches en
werkgevers en
SLB’ers
betrokkenen
Internationale producten
Autismus und Studium –
Informatie en tips over het
 Studenten met ASS, ook
Leitlinien und
studeren met ASS
informatief voor
Handlungsempfehlungen (D)
onderwijsprofessionals
(AG Asperger, 2015)
Emerging practices for
Informatie over sterke
 Onderwijsprofessionals
supporting students on the
eigenschappen en mogelijke
(HO)
autism spectrum in higher
valkuilen van studenten met ASS
education: A guide for higher
en concrete stappen die een
education professionals (EN)
onderwijsinstelling kan nemen om
(Rochester Institute of
hen te begeleiden
Technology, 2014)
Tabel 5. Nationale en internationale producten
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2.4 Conclusie theoretische achtergrond
Studenten met ASS kunnen verschillen van andere studenten door hun unieke en diverse problemen,
krachten en ondersteuningsbehoeften. Zij kunnen behoefte hebben aan extra ondersteuning en
begeleiding zowel buiten als binnen het directe onderwijs. Het is daarom belangrijk dat het
begeleidingstraject rondom deze studenten niet beperkt blijft tot het aanbieden van ondersteuning,
begeleiding en voorzieningen buiten de les of pas wanneer er problemen optreden. Ook door de
manieren waarop door de SLB’er wordt begeleid en de docent het onderwijs vormgeeft kan een
student met ASS zeer geholpen zijn. De eerder in dit hoofdstuk beschreven bronnen tonen aan dat er
echter nog onduidelijkheden zijn met betrekking tot de kennis en handelingsbekwaamheid van
SLB’ers en docenten wanneer het gaat over de ondersteuning van studenten met ASS. Om deze
onderwijsprofessionals handvaten te bieden met betrekking tot deze steun zijn er een tal van
producten op de markt, maar het is nog onduidelijk in hoeverre deze gebruikt worden en wat de
gebruikservaring met deze producten is.
2.5 Beroepsmatige relevantie
Logopedie
Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van een bachelorthesis van de opleiding Logopedie te Zuyd
Hogeschool Heerlen. Over logopedie bij (jong)volwassenen met ASS en een normale intelligentie is
nationaal en internationaal nog maar weinig bekend. De meeste onderzoeken en interventies voor
personen met ASS zijn gericht op jonge kinderen, terwijl ook volwassenen met ASS nog hulpvragen
en behoefte aan zorg hebben, o.a. met betrekking tot de communicatie (Turcotte et al., 2016; Rem,
2008). De logopedist kan een belangrijke rol vervullen bij het verbeteren van de communicatieve
zelfredzaamheid van jongvolwassenen met ASS (waaronder studenten) door deze direct te coachen,
maar kan ook een bemiddelende rol vervullen in de omgeving van de student. Het Opleidingsprofiel
Bachelor Logopedie Nederland (OBLN) beschrijft de volgende 7 rollen van de logopedist: logopedist,
professional, communicator, samenwerker, gezondheidscoach, ondernemer en innovator (Landelijk
Overleg Opleidingen Logopedie, 2017). Van deze rollen zijn in het bijzonder de rollen van innovator,
samenwerker en professional bij de uitvoer van dit onderzoek gecultiveerd:


als innovatoren is er door de onderzoekers praktijkgericht onderzoek uitgevoerd, waarbij is
getracht om kennis en inzicht te delen, vernieuwingen te initiëren en bij te dragen aan de
implementatie van verbeteringen;



als samenwerkers hebben de onderzoekers inter- en intraprofessioneel samengewerkt ten behoeve
van de verbetering van de begeleiding van jongvolwassenen met ASS, waarbij relevante
hulpbronnen zijn betrokken in de vorm van onderwijsprofessionals en autismespecialisten;
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als professionals hebben de onderzoekers getracht hierbij ethisch verantwoord en evidence based
te handelen en te reflecteren op het eigen beroepsmatig handelen.

Het onderzoek poogt zodoende bij te dragen aan de kwaliteitsbevordering van het vak logopedie door
inzichtelijk te maken met welke (communicatieve) problemen studerende jongvolwassenen met ASS
te maken hebben en hoe de begeleiding rondom deze studenten is vormgegeven.
Onderwijsprofessionals
Ook voor onderwijsprofessionals in het HBO is deze thesis relevant, omdat steeds meer
jongvolwassenen met ASS kiezen om te gaan studeren (Barnhill 2014; Pugliese & White 2014). Zoals
eerder in dit hoofdstuk is beschreven hebben deze studenten echter behoefte aan de juiste begeleiding
door onderwijsprofessionals zoals docenten en SLB’ers. Deze hebben in het HBO o.a. de rol om
knelpunten in het individuele leren van de student te signaleren en daarop in te spelen, waarbij
rekening moet worden gehouden met de individuele kenmerken van de steeds heterogener wordende
studentenpopulatie (Vrije Universiteit Amsterdam, 2014). Onderwijs moet tenslotte inclusief, en juist
ook voor studenten met functiebeperkingen toegankelijk zijn en hen kansen bieden om met zo min
mogelijke belemmeringen te studeren (Expertisecentrum handicap + studie, 2017). Daarbij is het van
belang dat deze onderwijsprofessionals kennis hebben over functiebeperkingen, waaronder ASS, en
de impact ervan op de studie en het leven van de student (Spek et al., 2010). Deze thesis kan daarbij
dienen als een handreiking voor onderwijsprofessionals in het HBO, door inzicht te bieden in de
behoeften en mogelijke problemen van deze studenten en de manier waarop zij tijdens hun studie op
Zuyd Hogeschool worden begeleid. Door het delen van de middels dit onderzoek opgedane kennis
en bevindingen hopen de onderzoekers bij te kunnen dragen aan een verbetering van het onderwijs
en de begeleiding van studenten met ASS.
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3. Methode
In dit hoofdstuk is beschreven hoe het onderzoek is uitgevoerd. Achtereenvolgens zijn de
probleemstelling en de doelstelling naar aanleiding van het theoretisch kader beschreven. Hieruit
werd de vraagstelling conform

het

SPIDER-model geformuleerd. Vervolgens

is

het

onderzoeksdesign beargumenteerd en zijn de onderzoekspopulatie, de meetinstrumenten en de
procedure van de dataverzameling en data-analyse van het onderzoek beschreven. Tenslotte is
beschreven hoe de methodologische kwaliteit en de ethiek van dit onderzoek werden gewaarborgd.
3.1 Probleemstelling en doelstelling
Zoals in de voorafgaande hoofdstukken beschreven, is het belangrijk dat studenten met (kenmerken
van) Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) goede ondersteuning ontvangen wanneer zij problemen
ervaren tijdens hun studie in het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO). Nationale en internationale
literatuur (e.g. Weiss & Rohland, 2015; Shmulsky et al., 2015; Van Hees et al., 2015) laat aannemen
dat dit ertoe bij zou kunnen dragen dat deze studenten hun studie succesvol en prettiger kunnen
afronden. Daarvoor is het echter van belang dat studentbegeleiders - waaronder docenten en
studieloopbaanbegeleiders

(SLB’ers)

-

toegerust

zijn

met

voldoende

kennis

en

begeleidingsvaardigheid met betrekking tot ASS, om met deze studenten te communiceren over
mogelijke problematieken en concrete steun te kunnen bieden. Zo kan onnodige, vroegtijdige studieuitval of het oplopen van studievertraging bij deze studenten beter worden voorkomen.
Op basis van het eerder beschreven onderzoek van Hungs en Voss (2018) is er door de
onderzoekers via mail contact opgenomen met Dienst Studentzaken van Zuyd Hogeschool, een
instelling van het hoger onderwijs. Vanuit hen bestond er een behoefte aan kennisoverdracht en/of
een product dat concrete handvaten kan bieden aan docenten en SLB’ers met betrekking tot de
begeleiding van studenten met kenmerken van ASS. Ook nationale en internationale literatuur - zo
bleek in hoofdstuk 2 - toonde aan dat er nog behoeften zijn met betrekking tot kennis en begeleidende
vaardigheden bij studentbegeleiders (waaronder docenten en SLB’ers) in het Hoger Beroeps
Onderwijs (HBO). Hoewel er nationaal en internationaal een aantal producten beschikbaar zijn die
docenten en SLB’ers kunnen informeren over de begeleiding van studenten met ASS, leken er bij hen
toch nog tekortkomingen te zijn met betrekking tot deze kennis.
De doelstelling van dit onderzoek was daarom om in kaart te brengen hoe studenten met
(kenmerken van) ASS tot op heden werden begeleid binnen Zuyd Hogeschool door docenten en
SLB’ers, hoe de kennis en handelingsbekwaamheid bij hen was en of zij weet hadden of gebruik
maakten van bestaande hulpmiddelen in de begeleiding van studenten met ASS. Op deze manier
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konden mogelijke hiaten worden opgespoord en kon een stukje kwaliteitsbevordering in gang worden
gezet, waardoor studenten die risico lopen om door hun aan ASS-gerelateerde problematieken
vroegtijdig te stoppen of studievertraging op te lopen, begeleiding kunnen ontvangen die beter
aansluit bij hun unieke eigenschappen.
3.1.1 Vraagstelling
Om de doelstelling van dit onderzoek te kunnen beantwoorden is de volgende vraagstelling
geformuleerd: ‘Hoe kan de begeleiding, die studenten met kenmerken van autisme door docenten en
studieloopbaanbegeleiders op Zuyd Hogeschool ontvangen, worden verbeterd?’ Deze vraagstelling
is geformuleerd met behulp van het SPIDER-model (Sample, Phenomenon of Interest, Design,
Evaluation, Research type) (Cooke, Smith & Booth, 2012). De uitwerking van dit model is
weergegeven in onderstaande tabel (tabel 6).
S
Sample

PI
Phenomenon of Interest
D
Design
E
Evaluatie

Onderwijsprofessionals van Zuyd Hogeschool die
contact hebben met studenten met (kenmerken van)
ASS; studenten met kenmerken van ASS;
autismespecialisten
Kennis en handelingsbekwaamheid (geboden
begeleiding) van onderwijsprofessionals op Zuyd
Hogeschool m.b.t. studenten met ASS.
Semigestructureerde interviews; Fenomenologisch

Inventarisatie van mogelijke hiaten in de kennis en
handelingsbekwaamheid bij onderwijsprofessionals
die in contact zijn met studenten met ASS.
R
Verkennend, kwalitatief, praktijkgericht emerging
Research type
onderzoek
Tabel 6. Spider-model met onderzoeksvraag (Cooke et al., 2012).

3.2 Onderzoeksdesign
Dit onderzoek is opgezet in de vorm van een kwalitatief, verkennend en praktijkgericht onderzoek
met een emerging design. Middels een behoefte-inventarisatie onder onderwijsprofessionals,
studenten en autismespecialisten, uitgevoerd door middel van semigestructureerde interviews en een
focusgroep, is getracht in kaart te brengen hoe de begeleiding van studenten met (kenmerken van)
ASS tot heden werd vormgegeven, welke ervaringen en meningen er spelen en welke openstaande
behoeften er zijn. Kwalitatief onderzoek was hierbij een geschikte vorm, omdat hierbij de
informatieverzameling open en flexibel is en voldoende diep in kan worden gegaan op de beleving
van de participanten en welke betekenis zij eraan geven (Maso & Smaling, 2004). Verkennend en
praktijkgericht was het onderzoek omdat er nog maar weinig bekend was over de begeleiding van
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studenten met ASS in het Hoger Beroeps Onderwijs in Nederland en het onderzoek zich specifiek
richtte op de alledaagse praktijk van onderwijsprofessionals op Zuyd Hogeschool. Voor een emerging
design is gekozen om de mogelijkheid te hebben in de dataverzameling en data-analyse flexibel te
zijn en aanpassingen te doen op basis van de verkregen gegevens (Korstjens & Moser, 2017a). Een
voorbeeld hiervan uit het huidige onderzoek was het aanpassen van topics en vragen, als tijdens de
interviews bleek dat bepaalde topics minder relevant bleken en/of andere, onverwachte thema’s
belangrijk waren voor de participanten.
3.3 Onderzoekspopulatie en werving
Er is gekozen voor een heterogene populatie, waarbij is gepoogd om verschillende partijen te
betrekken, die vanuit diverse invalshoeken betrokken zijn bij het onderwijs en de begeleiding van
studenten met (kenmerken van) ASS. De geworven populatie bestond uit onderwijsprofessionals (n=7)
van Zuyd Hogeschool (een studentendecaan (n=1), aandachtfunctionarissen studeren met een
functiebeperking (n=3), SLB’ers (n=4) en docenten (n=2)), een student (n=1) van Zuyd Hogeschool
en autismespecialisten (n=2). De deelnemers zijn niet willekeurig gekozen of vooraf aan het
onderzoek bepaald; in verband met het emerging design en de cyclische benadering van
dataverzameling en data-analyse hebben aanvankelijk gesprekken plaatsgevonden met key
informants (dienst studentzaken, studentendecanaat, een seniordecent met een coördinerende functie
en de thesisbegeleidster), die met hun kennis en ervaring in het werkveld waardevolle inbreng konden
bieden wat betreft andere mogelijke participanten (Korstjens & Moser, 2018a). De key informants
werden in eerste instantie persoonlijk benaderd, waarbij de aanleiding en het doel van het onderzoek
werd geïntroduceerd. De key informants die tevens deel zouden uitmaken van de semigestructureerde interviews (n=2) zijn vervolgens per email hiervoor uitgenodigd. De overige
participanten, die middels snowball sampling vanuit voorafgaande gesprekken en interviews
geselecteerd zijn voor mogelijke deelname, zijn eveneens via email (bijlage 5) uitgenodigd om aan
de interviews deel te nemen.
Na de dataverzameling en -analyse van deze interviews is er besloten om een focusgroep te
organiseren om de gegevens gezamenlijk te kunnen bespreken en mogelijke aanvullingen in te
winnen. Alle participanten werden na afloop van hun individuele interview gevraagd of zij interesse
zouden hebben aan deelname aan deze focusgroep. De deelnemers die aangaven interesse te hebben
ontvingen vervolgens een uitnodigingsmail, waarin het doel van de focusgroep nogmaals werd
beschreven en waarmee zij (middels datumprikker.nl) data konden aangeven waarop zij beschikbaar
zouden zijn. Aan de hand van deze gegevens is de datum gekozen waarop het grootste aantal

16

deelnemers beschikbaar waren (n=3, plus twee tentatief). Deze deelnemers ontvingen een
bevestigingsmail met een definitieve datum en locatie.
3.4 Meetinstrumenten
Bij deze vorm van kwalitatief onderzoek, waarbij de ervaringen, meningen en behoeften van de
participanten geëxploreerd gingen worden, paste een dataverzameling middels semigestructureerde
interviews. Deze hebben geen sterke voorstructurering, zodat er ruimte was voor onvoorziene
vondsten en voldoende diep kon worden ingegaan op hetgeen de participanten wilden mededelen
(Lucassen & Olde Hartman, 2007).
Voor dit onderzoek zijn er een viertal meetinstrumenten gehanteerd: drie topiclijsten voor de
semigestructureerde interviews, bestaande uit verschillende versies afgestemd op de participant
(onderwijsprofessional, student en autismespecialist) en een vragenroute voor de focusgroep. De
topiclijst voor de onderwijsprofessionals (bijlage 1) is ontstaan door de thema’s die in het theoretisch
kader (hoofdstuk 2) geïdentificeerd konden worden te vertalen naar topics die binnen de context van
dit onderzoek inzicht konden bieden in de beleving en behoeften van deze doelgroep. De opgenomen
topics en hun respectievelijke doel zijn weergegeven in onderstaande tabel (tabel 7).
Topic
Algemene vragen
Kennis
Ervaring

Behoeften

Hulpmiddelen
Nieuw product
Productevaluatie
Reflectie

Doel
Informatie inwinnen over de faculteit, functies en werkervaring van de
participant
Peilen hoeveel kennis de participanten naar eigen inschatting hebben over
ASS en of zij deze kennis toereikend vinden
Achterhalen hoe vaak en hoe de participant studenten met autisme begeleidt,
welke problemen en onzekerheden daarbij spelen, of het signaleren van
kenmerken van ASS belangrijk wordt gevonden en waar studenten naar toe
kunnen worden verwezen
In kaart brengen welke mogelijke behoeften docenten en SLB’ers hebben met
betrekking tot de begeleiding van studenten met ASS en welke behoeften de
student zelf volgens de participant zou kunnen hebben
Inventariseren of en welke hulpmiddelen de participant kent en/of inzet bij de
begeleiding van de student met ASS en wat de ervaring is met deze producten
Inventariseren of er mogelijk behoefte is aan een geheel nieuw product en
aan welke eisen dit zou moeten voldoen
Interesse peilen voor deelname aan de focusgroep
Feedback innen over hoe de participant het gesprek heeft ervaren (voor de
eigen procesevaluatie van de onderzoekers) en ruimte bieden voor
aanvullingen en vragen

Tabel 7. Topics van topiclijst

De topiclijsten voor de student en de autismespecialisten zijn afgeleid van de topiclijst voor de
onderwijsprofessionals en aangepast aan de betreffende participant. Bij de topiclijst ‘student’ (bijlage
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2) is er getracht om aandacht te schenken aan zowel de persoonlijke beleving van het studeren met
ASS, als ook een evaluatie van de ontvangen begeleiding en mogelijke begeleidingsbehoeften op
Zuyd Hogeschool. Hiervoor is gekozen om een indicatie te krijgen van hoe de tot dan toe ontvangen
begeleiding aansloot bij de behoeften van de student. Met deze informatie konden vondsten uit
literatuur en de interviews met onderwijsprofessionals vergeleken en aangevuld worden. De topiclijst
‘autismespecialisten’ (bijlage 3) is aangepast met als doel om een beeld te krijgen wat de ervaring
van de specialisten is met betrekking tot het studeren met ASS en de begeleiding die deze studenten
krijgen van onderwijsprofessionals, waar er volgens hen mogelijke hiaten liggen en welke mogelijke
hulpmiddelen er (kunnen) worden ingezet.
De focusgroep is gevoerd aan de hand van een vragenroute. Deze vragenroute (bijlage 4)
kwam tot stand na de analyse van de semigestructureerde interviews. De belangrijkste thema’s die in
de interviews konden worden geïdentificeerd zijn geformuleerd als stellingen waarover de
deelnemers van de focusgroep in gesprek konden gaan, met als doel de verschillende en
overeenkomstige visies en meningen te exploreren en te brainstormen over de mogelijke
vervolgstappen van het onderzoek (Krueger & Casey, 2015).
3.5 Procedure
3.5.1 Dataverzameling
De dataverzameling is in drie fasen uitgevoerd; Literatuurstudie (Desk Research), behoefteinventarisatie en focusgroep (Field Research). Deze worden onderstaand toegelicht.
Literatuurstudie
Ter beeldvorming is vooraf eerst een literatuurstudie uitgevoerd, waarin is gepoogd om zicht te
krijgen op welke elementen er van belang zijn met betrekking tot de begeleiding van studenten met
ASS. Voor de literatuurstudie is er gebruik gemaakt van boeken en de online databanken Google
Scholar, ScienceDirect en DiZ om zowel nationale als internationale literatuur te vinden. Gebruikte
zoektermen waren: Autism, ASD, ASS, students, young adults, college, university, higher education,
Hoger Beroeps Onderwijs, HBO, faculty, professors, teachers, staff, docenten, mentoren,
studieloopbaanbegeleider, SLB, needs, behoeften, support, guidance, knowledge, begeleiding, quality
of life, employment, outcomes, awareness. De resultaten zijn vervolgens geselecteerd op
bruikbaarheid door de abstracts te lezen en te bepalen of het artikel bruikbaar zou zijn voor de context
van dit onderzoek. Hierbij zijn o.a. onderwerpen als verstandelijke beperking, basisschool en
middelbare school uitgesloten van de selectie en diende de literatuur bij voorkeur recent (jonger dan
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10 jaar) te zijn. De hieruit verkregen informatie werd gebruikt om de kennis over het studeren met
ASS van de onderzoekers te vergroten en om de theoretische achtergrond van dit onderzoek te
beschrijven. Tevens vormde deze de basis voor de definitie van de probleem- en vraagstelling en voor
de topics van de topiclijsten. De topiclijsten zijn ter controle voorgelegd aan medestudenten en de
topiclijst voor de student is tevens voorgelegd aan een bekende ervaringsdeskundige (een oud student
van Zuyd Hogeschool die zelf ASS heeft). Op grond van de verkregen feedback zijn er kleine
aanpassingen en toevoegingen gedaan, om de vragen beter begrijpelijk te maken. Voorbeelden van
deze aanpassingen waren het vermijden van vakterminologie en het zo eenduidig mogelijk
formuleren van de vragen. De afname van de interviews is vervolgens geoefend om zo zeker mogelijk
te kunnen zijn van de inhoud, afloop en tijdsduur (45-60 minuten). Ook zijn de rollen van de
onderzoekers tijdens de interviewafname geoefend. Eén persoon was de gespreksleider en één
persoon was de monitor. De monitor zorgde voor het managen van de tijd, bewaakte dat (hulp)vragen
werden gesteld en dat de member checks en video-opnames werden uitgevoerd. Deze taken zijn
gedurende het gehele onderzoek gelijk gebleven.
Behoefte-inventarisatie
De topiclijsten vormden de meetinstrumenten voor de tweede fase van de dataverzameling; de
behoefte-inventarisatie aan de hand van semigestructureerde interviews met, achtereenvolgens, de
onderwijsprofessionals, student en autismespecialisten.
Voorafgaand aan ieder interview is nogmaals het doel van het onderzoek toegelicht en is
toestemming (informed consent) voor de audio-opname en het verwerken van de geanonimiseerde
gegevens middels een toestemmingsverklaring (zie bijlage 6) verkregen. Ook werden de rollen van
de onderzoekers (gespreksleider en monitor) benoemd en uitgelegd. Gedurende de interviews is er
getracht om nieuwe topics steeds aan te kondigen om het verloop voor de participant duidelijk te
maken. Het door de participant gezegde is tijdens de interviews zowel op twee vaste momenten, als
ook op tussentijdse momenten waarop dit zinvol leek, middels een membercheck gecontroleerd op
juistheid (Philipsen & Vernooy-Dassen, 2004). Omdat de interviews semigestructureerd waren en de
onderzoekers veel hebben doorgevraagd, zijn niet altijd alle topics of vragen in de vooraf bepaalde
volgorde aan bod gekomen. Om een vloeiend en prettig verloop van het interview te waarborgen zijn
er ter plekke kleine aanpassingen gedaan aan de volgorde van de topiclijst. Beide onderzoekers
maakten field notes om naderhand terug te komen op belangrijke onderwerpen, en in het geval dat
een voorliggende vraag reeds beantwoord was in de context van een voorafgaande vraag is dit
antwoord voor de participant geparafraseerd. Tijdens de afsluiting van elk interview is er gevraagd
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of de participanten voor een focusgroep mochten worden benaderd en was er de mogelijkheid om
aanvullingen en feedback te geven op het gesprek. Na afloop van de interviews zijn deze
getranscribeerd en samengevat, waarna de samenvatting ter controle op juistheid en volledigheid voor
de laatste membercheck is toegestuurd naar iedere participant (Boeije, 2014).
Focusgroep
De derde fase van de dataverzameling was de focusgroep. Deze vond plaats nadat alle interviews
waren gevoerd en geanalyseerd. De deelnemers werden ontvangen in een rustig lokaal op Zuyd
hogeschool te Heerlen. Vooraf aan het gesprek werd opnieuw kort het doel van het onderzoek en de
focusgroep toegelicht en werden er nieuwe toestemmingsformulieren ondertekend door de
participanten. De focusgroep is uitgevoerd met drie doelen. Ten eerste als een debriefing van de
belangrijkste vondsten van de studie tot dusver aan betrokken deelnemers, ten tweede om de
voornaamste contrasten van de meningen en ervaringen van respondenten te bespreken en ten derde
om ideeën uit te wisselen over de vervolgstappen en het eindproduct van deze studie. Deze doelen
zijn vooraf bij de deelnemers aangekondigd en in afzonderlijke onderdelen van de focusgroep aan
bod gekomen. Na afloop is er een transcript gemaakt, dat ter goedkeuring aan beide participanten per
mail is toegestuurd. Na deze goedkeuring zijn de gegevens opgenomen in de analyse.
3.5.2 Data-analyse
Alvorens de data van de interviews en de focusgroep geanalyseerd kon worden, moesten deze eerst
worden getranscribeerd. De taak van het transcriberen is verdeeld onder beide onderzoekers en de
transcripties werden op de computer uitgeschreven aan de hand van de gemaakte audio-opnames. Het
transcriberen is letterlijk gedaan, waarbij er echter wel de keuze is gemaakt om aarzelingen
(bijvoorbeeld ‘uh’) uit het transcript weg te laten om de leesbaarheid te verhogen. Van deze volledige
transcripten is vervolgens een samenvatting gemaakt. Eén van deze samenvattingen is ter inzage
opgenomen in de bijlagen van dit onderzoek (bijlage 7). Daarbij is erop gelet dat er een ‘thick
description’ werd geboden; doordat voldoende detail en context behouden bleef kon de juiste
betekenis worden gegeven aan de uitingen van de participanten (Kortsjens & Moser, 2017b). De
samenvatting is vervolgens naar iedere participant gestuurd om te controleren op juistheid, zo kon er
worden gegarandeerd dat alle informatie overeenkwam met hetgeen de participant bedoelde te zeggen.
Na goedkeuring te hebben ontvangen zijn de samengevatte resultaten geanalyseerd.
Het analyseren van de data is gedaan volgens de 3 stappen van data-analyse volgens Boeije (2014):
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1. Uiteenrafelen van gegevens en ordenen thema’s: hier werden de transcripten als het ware in
stukjes (fragmenten of citaten) geknipt, om deze te kunnen indelen onder de bijbehorende
vraagstelling. Dit werd gedaan omdat er (door de semigestructureerde aard van de interviews) een
mogelijkheid bestond dat een thema op een ander moment aan bod kwam dan in de topiclijst
aangegeven.
2. Thema’s uitwerken en ontdekken wat belangrijk is: in deze fase werd er geëvalueerd welke data
waardevol en belangrijk was voor de context van dit onderzoek. De antwoorden van de
verschillende participanten werden geordend onder de bijbehorende vraagstellingen. Eventuele
andere waardevolle data, die geen antwoord gaf op de vooraf bepaalde vragen, is apart gesorteerd
om deze later ook te kunnen benoemen.
3. Zoeken naar patronen en integreren thema’s: in deze stap werden de verschillende antwoorden
van de participanten per vraag vergeleken. Hiervoor zijn de samengevatte transcripten letterlijk
per topic uitgeknipt en gesorteerd. Zo kon er worden nagegaan welke overeenkomsten of
verschillen er waren en hoe de antwoorden elkaar aanvulden om een compleet beeld te geven van
de ervaringen, behoeften en meningen van alle participanten. Ook werd er gewerkt met een
kleuren codering bij het vergelijken van de verkregen data. Zo werd er wanneer antwoorden sterk
overeenkomend waren een dezelfde kleurmarkering toegepast, en wanneer een antwoord sterk
afwijkend was van andere antwoorden bij een vraag dan werd dit ook aangegeven door middel
van een vaste andere kleur. Op deze manier ontstond er een overzicht waarin in één oogopslag te
zien was welke gegevens overeenkwamen of van elkaar verschilden.
3.6 Methodologische kwaliteit
De methodologische kwaliteit van dit onderzoek kan gemeten worden aan de validiteit en
betrouwbaarheid (Van Zwieten & Willems, 2004) en werd op verschillende momenten en manieren
gewaarborgd. Interne validiteit is getracht te bereiken door de meetinstrumenten te baseren op het
literatuuronderzoek vooraf, deze te laten controleren door medestudenten en een ervaringsdeskundige
(oud-student van Zuyd Hogeschool die zelf ASS heeft), en door participanten de mogelijkheid te
geven aan te vullen. Externe validiteit werd geboden door het onderzoek (design, meetinstrumenten,
populatie, procedure) dusdanig te beschrijven dat de lezer individueel kan bepalen in hoeverre deze
studie generaliseerbaar zou kunnen zijn naar een andere situatie (bijvoorbeeld een andere
onderwijsinstelling). Door deze gedetailleerde beschrijvingen en het inzichtelijk maken van de
meetinstrumenten en transcripten is eveneens de externe betrouwbaarheid gewaarborgd, omdat het
voor anderen in principe mogelijk is het onderzoek (met een vergelijkbare populatie en setting) te
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herhalen. Tenslotte is er geprobeerd interne betrouwbaarheid te bereiken door triangulatie toe te
passen in de methode (verschillende dataverzamelingsmethoden), dataverzameling (door
verschillende bronnen) en door de inzet van twee onderzoekers alsmede uitwisseling van feedback
met medestudenten.
3.6 Ethiek
Alle deelnemers hebben voor aanvang van de interviews en de focusgroep een mondelinge introductie
ontvangen, waarin kort is beschreven waarover het onderzoek zou gaan en waarin uitdrukkelijke
toestemming is gevraagd om een audio-opname te mogen maken om het interview te kunnen
transcriberen. Verder werd aangegeven dat participanten niet verplicht waren om vragen te
beantwoorden en dat zij aan konden geven wanneer vragen onduidelijk zouden zijn. Er is gebruik
gemaakt van een toestemmingsformulier dat participanten konden ondertekenen om toestemming
(informed consent) te geven voor de audio-opname en de geanonimiseerde verwerking van hun
gegevens. Er is tevens toestemming gevraagd om de functies van de participanten te mogen benoemen
in het onderzoek. De audio-opnames zijn vervolgens geanonimiseerd gelabeld en getranscribeerd en
een samenvatting van de transcripten, met daarin alle informatie die in het onderzoek zou worden
gebruikt, is tenslotte naar de participanten ter controle toegestuurd om zeker te kunnen zijn dat de
informatie erin kloppend en goedgekeurd is door iedere participant. De audio-opnames zijn na
goedkeuring van de transcripten verwijderd.
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4. Resultaten
In dit hoofdstuk zijn de vondsten van dit onderzoek beschreven. Om een overzicht te scheppen zijn
de topics (tabel 7), zoals deze in het semigestructureerde interview aan bod kwamen, behouden als
thema’s. Dit geldt ook voor vondsten die op een ander moment gedurende het interview naar boven
kwamen, deze werden gedurende de data-analyse verdeeld onder de passende topics. Bijzondere
overige informatie, die in de gesprekken naar boven kwam maar niet in te delen was in de vooraf
bepaalde topics wordt apart beschreven. Ook zijn de vondsten uit het interview met de
studentparticipant en de focusgroep, in verband met de aangepaste topics en vragen, apart beschreven.
4.1 Resultaten onderwijsprofessionals
4.1.1 Algemene vragen
Informatie over de populatie is verkregen middels het topic ‘Algemene vragen’. Deze gegevens
worden hier beschreven.
In

totaal

namen

er

10

participanten

deel

aan

dit

onderzoek;

waaronder

7

onderwijsprofessionals (OPs), 1 student (S) en 2 autismespecialisten (ASen). De ASen bieden
begeleiding aan personen met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) en hun omgeving en bieden
scholingen aan. Zij zijn werkzaam binnen hetzelfde bedrijf en zijn tegelijkertijd geïnterviewd. De
OPs zijn werkzaam op verschillende locaties van Zuyd Hogeschool, een instelling van het hoger
onderwijs: 3 OPs zijn werkzaam in Heerlen, 2 OPs zijn werkzaam in Sittard, één OP is werkzaam in
Maastricht en één OP is werkzaam in zowel Heerlen als ook in Sittard. De OPs hebben werkervaring
tussen de 4 en 38 jaar op Zuyd Hogeschool. Zij zijn werkzaam op de faculteiten Gezondheidszorg,
ICT, Commercieel en Financieel Management, Management en Recht, Sociale Studies en Educatie,
Management en Recht en International Business en Communication. De functies die zij vervullen
worden weergegeven in onderstaande tabel (Tabel 8).
Participant Docent Seniordocent
OP1
OP2
x
x
OP3
OP4
x
OP5
x
OP6
x
OP7
x
x
Totaal
5
2
Tabel 8. Functies onderwijsprofessionals

SLB’er*

ASF**
x

x
x
x
x

x
x

(x)***
4

(x)***
3

Coördinator

Voorlichter

Studentendecaan
x

x
x
x
x

x

3

2

1

* Studieloopbaanbegeleider; ook wel coach of mentor genoemd
** Aandachtfunctionaris studeren met een functiebeperking
**Vervulde deze functie in het verleden
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De OPs zijn geworven middels Key Informants (dienst studentzaken, studentendecanaat, een
seniordecent met een coördinerende functie en de thesisbegeleidster) en vanuit daar via Snowball
sampling. Zodoende is gepoogd om verschillende partijen te betrekken die vanuit diverse
invalshoeken betrokken zijn bij het onderwijs en de begeleiding van studenten met (kenmerken van)
ASS. Aan de OPs is tevens gevraagd met wie zij binnen hun functies vooral in contact staan; dat zijn
in alle gevallen zowel studenten als ook interne en externe collega’s, zoals bijvoorbeeld het eigen
team, decanen, SLB’ers, commissies, coördinatoren en mensen uit het werkveld.
De ASen en de student zijn geworven middels Key Informants, Er is gekozen om hen mee te
nemen in dit onderzoek om door middel van de verschillende invalshoeken een zo breed mogelijk
beeld van het onderwerp te verkrijgen.
4.1.2 Kennis
In het topic kennis van het interview is aan de participanten gevraagd of zij kennis bezitten over
autisme en of zij de kennis die zij bezitten toereikend vinden om een student met (kenmerken van)
ASS goed te kunnen begeleiden. Alle OPs gaven aan dat zij kennis hebben van ASS. Deze kennis
liep uiteen van het bijwonen van een presentatie over studeren met ASS tot het gevolgd hebben van
cursussen. Drie OPs gaven daarbij aan dat zij de globale kenmerken wisen maar dat deze kennis niet
specifiek en tot in detail gaat.
Op de vraag of zij hun kennis voldoende inschatten om studenten met ASS te kunnen
begeleiden antwoordden vier OPs dat zij alleen de kennis bezitten om studenten binnen hun eigen
expertise te begeleiden; ‘Ik ben geen specialist op het gebied van autisme en dat hoef ik ook niet te
zijn om iemand te begeleiden’. Ook een andere OP (docent) gaf aan dat een docent zijn of haar rol
helder moet houden: ‘wel ondersteunen (...) maar dit verwerken in de didactiek’, ‘voor andere vormen
van begeleiding zijn er andere professionals’. Drie OPs gaven aan interesse te hebben in het opdoen
van meer kennis, waarbij één OP aangaf; ‘Die kennis is nooit genoeg, dat blijft in ontwikkeling’.
4.1.3 Ervaring
Alle OPs gaven aan eerder studenten met (kenmerken van) ASS te hebben begeleid. De aantallen
verschilden hierbij; deze hingen af van de functies van de OPs en de faculteit waar zij werkzaam
waren. Ook gaven zij aan dat het niet van iedere student bekend is of er sprake is van ASS, of
omschreven ze de studenten als ‘studenten die wat extra zorg nodig hebben’ op concrete, mogelijk
aan ASS gerelateerde gebieden, zoals bijvoorbeeld planning, structuur en duidelijkheid.
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Voorkomen
Op de faculteit ICT werd door twee OPs het aantal rond de 10% geschat (‘per klas toch wel twee of
drie’), op de faculteit Gezondheidszorg is het aantal wisselend en minder (‘soms een tijd helemaal
niet en dan weer wel, op dit moment weet ik het toevallig van twee studenten’). Een SLB’er, die
aangaf dat studenten met ASS (die dit bij start van de studie hebben aangegeven) in haar groep werden
gezet, schatte het aantal (waarvan het officieel bekend was) op tussen de vijf en de 10 per jaar. Twee
OPs, die naast docent géén SLB’er waren, gaven aan dat ze het meestal niet weten van studenten,
omdat dit niet aan hen wordt teruggekoppeld. Beiden gaven echter aan soms wel zelf te merken ‘dat
er iets aan de hand is’. Zo noemde één van deze OPs ‘je ziet wel bij sommige mensen dat er iets is,
dat er een rafelrandje is (…) als ie vervelend is hè of zich niet gedraagt in de klas’. Eén docent gaf
aan dat het wel eens in een toelichting aan bod kon komen als er na het ontstaan van problemen
contact werd gezocht met de SLB’er, maar studenten het nog nooit persoonlijk hebben laten weten.
Bij de andere docent is dit wel al het geval geweest. Eén OP gaf aan dat ‘je het als SLB’er eerder
weet dan als docent’ en dat studenten het dan zelf aangeven in een gesprek. 3 OPs, die betrokken
waren bij de studiekeuzecheck, gaven aan dat studenten het tijdens inschrijving op studielink kunnen
aangeven als er sprake is van een functiebeperking en dat het ook wordt gevraagd in het persoonlijke
gesprek dat op de inschrijving volgt. Twee OPs benoemden dat niet alle studenten het durven aan te
geven. In het gesprek geven echter ook sommige studenten, zonder een diagnose te hebben aan,
moeite met ‘dit of dat’ te hebben, aldus één OP. Een andere OP gaf aan dat het anders ‘afwachten is
of het er in een één op één situatie nog uit komt’. Bij één OP (studentendecaan) gaven studenten het
zelf aan, bij start van de studie of gaandeweg de opleiding.
Toegepaste Begeleiding
Aan de OPs werd gevraagd te beschrijven hoe zij studenten met (kenmerken van) ASS begeleiden.
Een terugkomend thema bleek hier te zijn dat de OPs hun begeleiding afstemmen op de individuele
behoefte van de student; dit werd door zes van de OPs genoemd. Dezelfde OPs gaven daarnaast aan,
binnen hun mogelijkheden, aanpassingen toe te passen in de les of in het gesprek met de student.
Voorbeelden van aanpassingen die worden gedaan waren: extra communicatie per mail, op het bord
schrijven, extra aandacht voor het groepsproces, extra ondersteunende contactmomenten, het
programma of de leerdoelen vooraf bespreken en het beperken van omgevingsprikkels. ‘Ik heb me er
zelf in getraind om rustig les te geven, niet te veel te bewegen en structuur op te bouwen. Dat is voor
ieder student prettig’ zegt één OP. Een andere OP (faculteit ICT) gaf aan dat er gebruik wordt
gemaakt van bepaalde roosters en dat er een aparte module wordt toegewijd aan studievaardigheden.
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Deze wordt gegeven door de SLB’er, die de groep zodoende snel beter leert kennen en studenten met
extra ondersteuningsbehoeften er sneller uit haalt. Twee OPs gaven ook aan hun eigen communicatie
bewust af te stemmen op de student, waarbij één van hen het voorbeeld gaf van het puntsgewijs
opsommen van grotere hoeveelheden informatie. Dezelfde OP gaf ook aan met studenten te
bespreken hoe de manier van lesgeven is en dat zij altijd kunnen aangeven als het te snel of niet
duidelijk is en ook in individuele gesprekken terug te komen op de begeleiding.
Twee OPs gaven aan alert te zijn op signalen, waarbij beiden benadrukten géén labels te willen
plakken. Een student heeft wellicht helemaal geen diagnose; ‘[dan] krijgt die student misschien een
label terwijl die dat misschien eigenlijk niet heeft’. Wel proberen deze OPs om kenmerken te
signaleren om de begeleiding beter af te kunnen stemmen. Eén van hen gaf verder aan de student,
indien nodig geacht, aan te moedigen om bij problemen naar de SLB’er toe te stappen. Eén OP
(docent) gaf aan geen speciale aanpassingen te maken: ‘Ik heb wel geleerd om een didactische route
te bedenken, maar in de drukte van de dag lukt dat niet altijd’. Deze OP gaf aan ervan bewust te zijn
dat er meerdere studenten met (kenmerken van) ASS (en met andere problematieken) in de klas zijn
en wel in staat te zijn om globale kenmerken op te noemen als ernaar wordt gevraagd, maar niet zeker
te durven zeggen of die in de lesmethode ook terug komen.
De ASen gaven aan ook cliënten te hebben begeleid die een opleiding volgden en noemden
een voorbeeld van een student die ICT op Zuyd Hogeschool studeerde. Zij begeleidden studenten
‘niet inhoudelijk’, maar ‘zetten kaders rondom neer en (…) zoeken naar het dieperliggende’.
Zodoende zijn zij in contact met ‘alle betrokkenen’, ‘thuis, op school of met een werkgever’. De
ervaring die zij hebben gemaakt met de begeleiding die studenten van docenten en SLB’ers krijgen
is ‘sterk wisselend’; zowel tussen scholen als erbinnen. ‘(…) het heeft ook met inzicht te maken vaak.
(…) Dus dan spreek je niet van slechte ervaringen of slechte docenten of slechte scholen, dat is meer
toch de bewustwording inderdaad’.
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TOEGEPASTE BEGELEIDING
afstemmen op individuele student

aanpassingen in les/gesprek

speciale roosters en module (ICT)

afstemmen communicatie

begeleiding evalueren met student

signaleren kenmerken

aanmoedigen contact met SLB'er

geen speciale aanpassingen

1

1

2

6

1
2
1
6

Figuur 1. Toegepaste begeleiding

Problemen in de begeleiding
Een aantal OPs gaven aan wel eens onzeker te zijn in de begeleiding van studenten met kenmerken
van ASS. Eén OP (studentendecaan) gaf aan dat studenten meestal wel kunnen aangeven waarvoor
ze komen. Een andere OP (docent) zei bij zorgen over een student naar de SLB’er toe te gaan en
benadrukte, geen stempel te willen plakken of diagnose te willen stellen. Nog een andere OP gaf aan
zelf ook naar de studentendecaan te gaan als iemand ‘echt vast zit’, of samen met de student en zijn
begeleider in gesprek te gaan (‘want wij zijn niet de deskundige’). Twee OPs gaven aan het wel
moeilijk te vinden als het gaat over de haalbaarheid van de studie voor een student; één OP noemde
het moment van adviseren om te stoppen of door te gaan met de studie of het bepalen van de
geschiktheid van een opleiding als lastige situaties, een andere OP noemde een gevoel van
machteloosheid wanneer een student moet afstuderen, maar (ondanks begeleiding) de nodige
ontwikkeling naar zelfstandigheid niet doormaakt. De ASen gaven aan dat in hun ervaring de stap
van opleiding naar werk heel groot kan zijn voor deze studenten, omdat zij de kennis, die zij op de
opleiding hebben opgedaan, moeten generaliseren naar de werkplek. Zij gaven verder ook aan dat
sommige studenten met ASS stoppen met een opleiding en dat dit kan komen door ‘Geen
duidelijkheid, geen overzicht (…) en overbelasting’. Dat deze studenten uitvallen kan volgens de
ASen te maken hebben met zelfbescherming: ‘Als ie onveilig gehecht is, waardoor hij met heel weinig
vertrouwen of toevertrouwen naar school moet gaan, dan is hij ook eerder geneigd om op zijn eigen,
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meer bizarre manier misschien regie te pakken, en daardoor school uit te sluiten want dan ben ik er
wel vanaf, van die uitdaging af, van dat probleem af’
Problemen gerelateerd aan ASS
Problemen die de OPs benoemden in de begeleiding van deze studenten zijn deels ook gerelateerd
aan bepaalde kenmerken en eigenschappen van ASS; problemen met algemene vaardigheden zoals
planning, zelfstandigheid, analytisch vermogen, zelfreflectie en samenwerking worden door vijf OPs
genoemd. Twee OPs benoemden ook dat studenten wel eens te diep ingaan op detailniveau en het
oog voor het geheel verliezen. Vier OPs gaven aan dat er problemen kunnen zijn bij het onderhouden
van contact met de student of dat deze gemaakte afspraken niet nakomt, waarbij één OP aangaf dat
dit mogelijk kwam doordat teveel informatie-eenheden tegelijk werden gegeven. Deze OP benoemde
ook problemen met informatieverwerking, concentratie en aandacht. Problemen op het gebied van
communicatie werden ook door vier OPs aangegeven. Eén OP (studentendecaan) gaf aan dat voor
sommige studenten de drempel om voor hulp te vragen hoog ligt. Deze problemen waren ook
herkenbaar voor de ASen; zij gaven aan dat terugkerende aspecten kunnen zijn ‘het plannen en
organiseren, (…) interactie met klasgenoten, het begrijpen van een ander, (…) blijven vasthangen,
het terugtrekken, gefrustreerd zijn’. Vier OPs gaven verder aan dat sommige studenten met ASSkenmerken in problemen komen bij toetsmomenten, bij stage en/of afstuderen, omdat er bepaalde,
door het curriculum vastgelegde vaardigheden of gedrag gevraagd worden, die door deze studenten
niet of niet voldoende kunnen worden opgeleverd. Voorbeelden hiervan waren empathie, interactie
en bovengenoemde algemene vaardigheden. Eén OP (docent) gaf aan dat de studenten met
kenmerken van ASS in de klas vaak ‘onzichtbaar’ zijn en weinig aandacht eisen, in vergelijking met
meer drukke medestudenten die deze ruimte ‘graag vullen’. De ASen herkenden dit ook en
waarschuwden ‘Als iemand gewoon stil in een hoekje gaat zitten wordt ie niet opgemerkt en die kan
even goed heel veel problemen hebben’. Twee OPs gaven ook aan dat studenten met een diagnose
(zoals bijvoorbeeld ASS) in het HBO vaak een ‘frisse start’ willen maken en het eerst ‘zonder
stempeltje’ willen proberen en dan misschien niet in kunnen schatten of er problemen kunnen ontstaan.
‘Soms zie je dan dat het pas duidelijk wordt op het moment dat er al problemen zijn’, bijvoorbeeld
bij projecten of aan het einde van het studiejaar, ‘en dan is opeens de studie in gevaar’, aldus één van
deze OPs. Een andere OP zei ‘Ik ben bang dat wanneer we studenten onvoldoende extra aandacht
geven, ze gewoon vanzelf verdwijnen en stoppen met de opleiding en als ik dat dan hoor van andere
docenten denk ik, wat was er dan, hadden we niet kunnen proberen deze student binnen te houden?’.
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Een derde OP (docent) zei ‘Er is te weinig ruimte en tijd om studenten met problemen goed te kunnen
begeleiden’.
Signaleren
Aan de OPs is ook gevraagd of zij het belangrijk zouden vinden dat docenten en SLB’ers (kenmerken
van) ASS bij een student kunnen signaleren. Eén OP waarschuwde dat je daarbij voorzichtig moet
zijn omdat je ‘iemand niet in een hokje wil drukken’ en dat er ook iets anders aan de hand zou kunnen
zijn. Het zou dan wel belangrijk zijn om signalen op te pakken, maar deze moeten dan aanleiding
vormen voor een gesprek met de student. Het belang van het tijdig bespreken werd in deze context
ook aangekaart door een andere OP: ‘Als je in gesprek kunt gaan, kunt voorkomen dat ze onderduiken,
want als ze weg blijven dan kan ik ze niet bereiken en dan is er niks’. Een andere OP (studentendecaan)
gaf aan dat het voor SLB’ers goed is om alert te zijn voor signalen, maar dat het voor reguliere
docenten vooral fijn zou zijn als zij concreet weten wat ze kunnen doen en of ze iets moeten doen; zij
hebben waarschijnlijk geen tijd om tijdens de les specifiek op signalen te letten. De ASen waren van
mening dat signaleren ‘super belangrijk’ is; ‘het begint daar’. Zij gaven aan dat ‘detecteren’ door
docenten ook waardevol zou zijn, dat deze de problemen zou kunnen analyseren en dan kan
doorverwijzen, ‘Maar dan moeten er ook faciliteiten binnen de opleiding zijn en die zien we vaak
niet’. Een voorbeeld dat zij gaven van zo een faciliteit is een autismespecialist op de
onderwijsinstelling. De twee OPs die alleen docent (en daarnaast geen SLB’er) waren, gaven ook de
voordelen aan die een herkenning zou hebben: ‘Want uiteindelijk ben ik er om ze te helpen en voor te
bereiden op het beroep, daar gaan ze er misschien ook last van hebben’ zei één van hen. De ander
zei dat het prettig zou zijn om het van de student te weten, omdat je dan vanaf het begin beter rekening
kan houden met de student. Hetzelfde werd ook door een andere OP gezegd: ‘Het zou fijn zijn als je
per student kon weten op welk vlak ‘ie meer ondersteuning nodig heeft, ongeacht of iemand ASS heeft
of niet’. Deze OP gaf tevens aan dat, terwijl er natuurlijk aan bepaalde eindtermen moet worden
voldaan in een opleiding, er op microniveau veel te behalen valt (bijv. door hoe iets wordt uitgelegd,
hoe er gecommuniceerd wordt, het beperken van omgevingsprikkels en het gebruik van
voorzieningen als extra examentijd). Eén OP (ICT) gaf aan dat er getracht wordt SLB’ers in te zetten
die empathisch vermogen hebben, maar die de student ook niet te zeer ‘pamperen’. De SLB’er kan
een student ook aanmoedigen om het bij een docent zelf aan te geven, maar in de praktijk durven
studenten dat vaker niet en hebben docenten ook weinig begrip ervoor: ‘Zeker in het eerste jaar, als
we als SLB’er merken dat iemand gewoon met dingen niet mee kan, dan praat zo’n SLB’er met die
student van goh, misschien is het handig als je het toch aan die docent vertelt die de werkcolleges
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geeft (…) maar dat ligt natuurlijk aan de student of die dat wilt en dan merk je toch dat wij ook heel
veel docenten hebben die daar geen begrip voor hebben. Dat is wel een probleem.’
Verwijzen
Als laatste is er onder het topic ‘Ervaring’ gevraagd of de OPs weten waar zij naar toe kunnen
verwijzen als er problemen buiten de eigen expertise zijn. De studentendecaan werd (op deze zelf na)
door allen genoemd. Deze gaf aan dat het een taak van de studentendecaan is om ook te verwijzen
naar het juiste persoon als de begeleiding te intensief wordt voor de opleiding. Eén OP (docent)
noemde tevens de SLB’er. Drie OPs noemden daarnaast ook de studentenpsycholoog en drie OPs
zeiden ook te verwijzen naar externe hulpverleners: huisarts, extern begeleiders of ‘andere
ondersteuners’. Eén OP gaf aan dat studenten ook wel eens kiezen voor een externe psycholoog en
dat er dan ook bij de studentenpsycholoog wordt geïnformeerd of deze iemand kan aanbevelen. Een
OP van de faculteit International Business and Communication liet weten dat er onlangs wat meer
werk is gemaakt van de verwijsfunctie: op deze faculteit is er, door deze OP, een ‘manual geschreven
met de taken van bijv. teamleider, examencommissie, mentor, coach en verwijzen naar helpdesk,
studentenpsycholoog(…)’. Daar zou vervolgens een wegwijzer uit komen; ‘dat is handig voor zowel
de studenten als ook voor nieuwe docenten’.
4.1.4 Behoeften
Onder het topic ‘Behoeften’ is er gepoogd zicht te krijgen op wat de verschillende OPs nuttig zouden
vinden en graag zouden willen zien wat betreft ondersteuning in de begeleiding van studenten met
(kenmerken van) ASS. Twee OPs lieten weten dat er nood is aan extra ‘tijd en ruimte’ om studenten
met bijzondere ondersteuningsbehoeften goed te kunnen begeleiden. Het herkennen van (mogelijke)
problemen werd door 3 OPs genoemd. Een vierde OP vond dat het richten op kenmerken
verhelderend zou kunnen zijn maar het gevaar van labelen met zich meebrengt; ‘dus dat heeft
toelichting nodig’. Praktische handvaten, die direct toepasbaar zijn, werden door 3 OPs genoemd,
waaronder beide docenten. Voorbeelden die werden genoemd wat betreft de inhoud van deze
handvaten waren kennis, samenwerken, doorverwijzen, takenverdeling van OPs, bespreekbaar maken,
scheppen van een vertrouwensband en de rol van omgevingsprikkels. Eén OP gaf ook het belang van
inclusief onderwijs aan “en als dat niet mogelijk is, andere wegen vinden om competenties te
verwerven en het eindniveau te behalen”. Een terugkerend thema leek verder ‘bewustwording’ van
OPs te zijn; dit werd door vijf OPs genoemd. Drie OPs vonden dat onderwijzend personeel nog beter
geschoold zou moeten worden in verschillen tussen mensen: ‘Daar wordt wel al op ingezet maar nog
niet voldoende’, ‘Daar zou een substantieel deel moeten zijn voor studenten met ASS en alle andere
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dingen’. Zij benadrukten wel dat het dan niet alleen gaat over studenten met ASS. Ook de ASen zien
een behoefte aan ‘kennis en bewustzijn’ terug bij onderwijsprofessionals: ‘Op het gebied van
bewustwording kan nog [veel] verbeteren’; ‘Op het moment dat mensen begrijpen wat het inhoudt,
autisme, dan zie je wel meestal een kern ervan’. Zij vonden verder dat ‘Scholing een voorwaarde om
begrip te hebben [is]’; ‘Zonder dat ik weet wat het is kan ik ook niks betekenen voor de ander’.
Voorbeelden, die werden genoemd om aan deze behoeften de voldoen, zijn workshops en/of
studiemiddagen. Bovenstaande resultaten worden ter overzicht weergegeven in een cirkeldiagram.

BEHOEFTEN VAN ONDERWIJSPROFESSIONALS
extra tijd en ruimte

herkennen van problemen

praktische handvaten

betere scholing onderwijzend personeel

bewustwording

inclusief onderwijs bieden
1

2

5

3

3
3

Figuur 2. Behoeften van onderwijsprofessionals

De OPs gaven wederom aan te denken dat studenten behoefte hebben aan begrip, structuur,
duidelijkheid, niet te veel veranderingen, niet teveel informatie tegelijk, een gecontroleerde omgeving,
weten welke voorzieningen er zijn en bij wie zij moeten zijn. De ASen denken dat de studenten met
ASS behoefte eraan zouden hebben om ‘samen in kaart te brengen waar ze tegenaan lopen’ en aan
een ‘autisme lijn’ op de onderwijsinstelling, ‘[zo]dat studenten zich toch makkelijker kunnen melden
op het moment dat er iets is, dat er daarin een stuk veiligheid en borging komt’.
Vier OPs noemden ook een onderwijsklimaat waarin problemen bespreekbaar zijn. Drie van
hen gaven ook aan dat het wellicht een goed idee zou zijn om daar ook medestudenten bij te betrekken,
‘awareness onder studenten’ te scheppen en in te zetten op hoe de student eigenlijk in de klas zit. De
ASen zeiden hierover dat ‘je eigenlijk al op de basisschool [zou] moeten beginnen met een
voorlichting van hoe het is om autisme te hebben’, bijvoorbeeld door middel van een
belevingsoefening, ‘zodat al die kinderen anders gaan kijken tegenover mensen met autisme, zodat
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je binnen de maatschappij meer raakvlakken gaat creëren en het stigma een beetje weg is’. Volgens
hen zou je dit ook op de hogeschool kunnen doen, ‘maar liever nog zie ik het vroeger gebeuren, zodat
kinderen niet meteen… want alles wat vreemd is dat wordt gepest’.
Situaties, waarin de OPs aangaven behoefte aan extra ondersteuning te hebben, waren de één
op één begeleiding (genoemd door drie OPs), bij groepswerk (genoemd door twee OPs), en in de les
(genoemd door drie OPs). Eén OP gaf aan dat de opstart van de studie vaak het probleem niet is, dan
komt er weliswaar veel af op de student maar houdt het programma er ook rekening mee. Juist
wanneer de studie vordert en/of er vertraging is opgelopen ‘weet je op het gegeven moment niet meer
waaraan je moet beginnen’. Een andere OP noemde ook het zorgen voor een ‘warme overdracht’
wanneer een student met de opleiding stopt en het ervoor zorgen dat ‘ie toch bij iets geschikts, dat bij
hem past, terecht kan komen’. Het vinden van een passend ander traject, op het moment dat de
opleiding ondanks begeleiding niet lukt, werd ook door nog een andere OP genoemd. Eén OP, die
een coördinerende functie vervulde, liet weten dat er behoefte was om ‘die groep docenten te
bereiken’, die onvoldoende vaardigheden hebben in de begeleiding van studenten met extra
ondersteuningsbehoeften.
4.1.5 Hulpmiddelen
Binnen het topic hulpmiddelen werd onderzocht of deelnemers bekend waren of ervaringen hadden
met op dat moment bestaande producten om studenten met autisme te ondersteunen tijdens hun studie.
Zes OPs gaven daarbij aan bekend te zijn met bestaande producten. Deze zes OPs waren allen bekend
met de reader (autisme kaart) van handicap + studie. Twee OPs hebben de workshop van handicap +
studie gevolgd en één OP gaf aan bekend te zijn met meerdere brochures. Eén OP (docent) had geen
eerdere ervaring of bekendheid met bestaande producten, één OP (ICT) gaf daarnaast aan dat
producten bij deze faculteit enkel bij SLB’ers bekend waren; ‘Ja, onder SLB’ers is de kaart van
handicap + studie wel bekend, maar bij docenten niet’.
Verder gaven twee OPs over de reader van handicap + studie aan het een fijne reader te vinden
in gebruik, omdat hij ‘mooi compact’ is en er in ‘alles op een rijtje staat’. Ook gaven beiden aan dat
voor hen de achtergrondinformatie in het product over ASS voldoende was, maar dat het voor
docenten misschien wel fijn was als daar meer over in zou staan; ‘Ik kan me voorstellen dat voor
docenten zonder speciale kennis een stukje achtergrondinformatie een aanvulling kan zijn’. Ook
gaven twee OPs aan het fijn te vinden dat de producten (workshop en reader van handicap + studie)
bestaan, voor het stukje bewustwording en het krijgen van handvaten, maar dat het in de praktijk
maatwerk is per student en er niet moet worden gewerkt volgens het etiketteren of het afvinken van
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een schema. Verder gaf één OP aan dat het probleem vooral ligt in bij het toepassen van producten
op de werkvloer; ‘heel veel tools zijn er al, er wordt veel georganiseerd en kennis en expertise zijn
binnen Zuyd aanwezig, alleen de vertaalslag richting de mensen die op de werkvloer met de studenten
in contact komen, ja, dat is dat tijdsaspect. Ook moet je een link naar jezelf maken om hetgeen wat je
toegestuurd hebt gekregen te gaan toepassen’. Dit werd beaamd door een andere OP (docent), die
aangeeft de aanwezige kennis misschien nog niet toe te passen omdat ‘omdat ik niet weet hoe ik het
aan moet pakken’ en de behoefte laat blijken om opgedane kennis of vaardigheden eerst te oefenen.
De ASen gaven aan in hun begeleiding met name met het door henzelf ontwikkelde product ‘Autisme
op je bord’ te werken, waarbij gedrag geanalyseerd wordt middels een model om de onderliggende
oorzaken vanuit de verschillende ontwikkelingsdomeinen in kaart te brengen. Andere producten die
zij gebruikten waren de Brainbox, Wegwijzer, en Autismepaspoort. Zij gaven echter aan dat zij zulke
producten nog ‘nooit gebruikt [hebben] zien worden’ bij de begeleiding van studenten met ASS door
onderwijsprofessionals.
4.1.6 Nieuw product
In het topic ‘nieuw product’ is getracht in kaart te brengen welke vorm een eventueel nieuw product
zou moeten hebben, zodat het bruikbaar zou zijn in de praktijk. Ook werd in kaart gebracht in welke
mate er een behoefte is aan achtergrondinformatie over ASS en wat de OPs graag in het algemeen
aan specifieke thema’s zouden willen hebben in een nieuw product.
Op de vraag welke voorkeur er was voor de vorm van een product gaven twee OPs aan dat
digitaal hun voorkeur had, met de reden dat dit vooral wordt gebruikt op de opleidingen. Ook gaven
twee OPs aan zowel een digitale als een papieren versie handig te vinden, zodat deze meegeven kan
worden met eventuele toelichting erbij; ‘papieren versie zeker ook altijd wel handig is, zeker als je
zou zeggen van ik wil het ergens meegeven en daar een beetje iets over vertellen. Over hoe ze het
kunnen gebruiken’. Drie OPs gaven de voorkeur aan een vorm van workshop/cursus waarin de
noodzaak en de bewustwording van het probleem voorop staan, zodat de kans groter is dat de
informatie later wordt toegepast.
Wanneer er werd gekeken naar wat goed hanteerbaar zou zijn in de praktijk (in het onderwijs)
werd er door vier OPs aangegeven dat het iets handzaams moet zijn, andere termen die hiervoor
gebruikt werden waren kort, klein of compact. Ook werd er door één van deze OPs aangegeven dat
het niet veel tijd en geld moet kosten. Eén OP gaf aan dat het best uitgebreid mag zijn maar geeft ook
aan; ‘ik weet niet of ik daarin representatief ben’. Verder geven nog twee OPs aan dat iets van een
‘tool’ fijn zou zijn die aan bod komt bij een scholingsmoment/studiedag.
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Ook is er aan de participanten gevraagd wat zij denken dat aan achtergrond informatie nodig
is in een product of dat er bepaalde thematieken zijn die zij verder nog graag terug zouden willen zien
bij een product. Vier OPs lieten daarbij weten dat er niet te zeer tot in detail moet worden ingezoomd.
Twee OPs gaven daarbij aan dat iedereen een andere voorkennis heeft en dat zij daarom aanraden te
verwijzen naar bronnen die meer gedetailleerde informatie bieden. Ook gaven vier OPs aan dat het
belangrijk is dat er door het product een bewustwording komt van het probleem; ‘dat de behoefte en
noodzaak aan ondersteuning voor studenten met ASS er in duidelijk gemaakt wordt’. Daarnaast gaven
vier andere OPs aan dat zij erin graag de verschillende vormen van ASS duidelijk gemaakt zouden
willen hebben, zodat dit eventuele vooroordelen wegneemt. Verder gaven nog drie OPs aan
praktische tips er in te willen zien en gaf één OP aan dat zij ook graag kwaliteiten van studenten met
ASS benadrukt zou willen hebben. Verder gaven twee OPs nog aan graag informatie er in te willen
hebben over waar men een student met ASS naar toe kan verwijzen bij problemen.
4.1.7 Overige belangrijke informatie
In dit stuk zal informatie worden beschreven die niet onder te verdelen was in de vragen maar die de
onderzoekers wel belangrijk vinden om te vermelden in deze thesis omdat deze een waardevolle
bijdrage aan informatie levert. Zo vertelde één OP dat het belangrijk is om te onderzoeken waar
barrières liggen in het vanuit de student bekend maken van zijn beperking (ASS). Zo vertelde ze;
‘studenten zijn vaak bang dat ze afgerekend worden, of dat er met een andere bril naar ze gekeken
wordt’. De ASen beaamden dat studenten met ASS bezorgd kunnen zijn over de ‘negatieve stempel’
en bang zijn voor minder kansen in de toekomst. In hun ervaring is deze angst gegrond, mensen
kunnen er op afgerekend worden: ‘[Op de] opleiding niet zo, veelal het werkveld, met werkgevers
toch. Maar ook door onwetendheid’; ‘Het probleem is het label. En dat is helemaal niet nodig.
Autisme is negatief gelabeld (…). En die mooie kanten en die sterke kanten die worden totaal niet
belicht. En iemand mag best trots zijn op zijn autisme’. Daarnaast werd weer door een andere OP
benoemd dat een stukje awareness mist zowel bij docenten als ook studenten omtrent ASS zodat hier
meer begrip voor kan ontstaan en men meer weet over in hoe verschillend zich dit kan uitten. Ook
werd er door een OP verteld: ‘Wat we merken is dat de student in zijn algemeenheid niet zo graag
erover praat, maar het is makkelijker voor de opleiding, voor de docenten, om er begrip voor te
hebben als ze er wel iets over weten, hè, want ze kunnen het niet zien’.
Verder werd er door één OP een idee genoemd voor het maken van een sociale kaart voor
onderwijsprofessionals, zodat zij een compleet overzicht hebben van waar zij een student naartoe
kunnen verwijzen bij problemen. Daarnaast kwam uit de interviews met drie OPs naar voren dat er
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een behoefte is aan een duidelijk contactpersoon per opleiding die informatie kan uitdelen omtrent
hulpmiddelen voor studentbegeleiders van studenten met bijvoorbeeld ASS zodat de informatie ook
aankomt bij onderwijsprofessionals als docenten of stagebegeleiders.
4.2 Resultaten student
4.2.1 Algemene vragen
Binnen het topic ‘algemene informatie’ is informatie verzameld over de student participant (n=1). De
student zat in leerjaar één en volgt een opleiding binnen de faculteit gezondheidszorg. Vanaf ongeveer
zijn negende jaar wist hij dat hij PDD-NOS heeft. Met de introductie van de DSM-5 in 2013 maakten
de subtypen van autisme, zoals PDD-NOS, plaats voor één overkoepelende classificatie: ASS (Spek,
2014).
4.2.2 Studievoortgang
De student heeft twee eerdere studies gevolgd op het MBO, waarvan hij er één heeft afgerond. De
andere studie heeft hij niet afgerond omdat dit niet was wat hij wilde. Op de niet afgeronde studie
heeft de student in een klas gezeten met een SLB’er die gespecialiseerd was in mensen met autisme.
Hij gaf echter aan geen speciale begeleiding te hebben gehad, omdat hij deze opleiding maar 2
maanden heeft gevolgd. Tevens gaf hij aan dat beide opleidingen weet hadden van zijn diagnose.
Verder gaf de student aan dat hij bij het zoeken naar een nieuwe opleiding en instelling geen rekening
heeft gehouden met eventuele begeleidingsmogelijkheden omtrent ASS.
4.2.3 Kenbaar maken van ASS
De student heeft bij zijn huidige opleiding enkel bij de studieloopbaanbegeleider (SLB’er) bekend
gemaakt dat hij PDD-NOS heeft. Dit heeft hij gedaan tijdens het eerste contactgesprek (een 1 op 1
gesprek), waarbij de SLB’er vroeg ‘of er dingen waren die ze moest weten’. De student gaf daarbij
aan niet het gevoel te hebben dat er iets is veranderd aan de manier waarop de SLB’er hem daarna
benaderde/begeleidde. De student wilde niet dat docenten van zijn PDD-NOS afweten; zo gaf hij aan
te denken dat wanneer docenten van zijn diagnose zouden afweten, ze hem anders zouden gaan
benaderen; ‘Ze gaan dan toch anders naar je kijken en je anders behandelen. En dat wil ik niet’.
4.2.4 Ervaringen
In het topic ‘ervaringen’ is door de onderzoekers geprobeerd in kaart te brengen of er positieve of
negatieve ASS gerelateerde eigenschappen zijn, die de studie belemmeren of bevorderen. De student
gaf daarbij aan niet bewust te zijn van eigenschappen die specifiek met zijn PDD-NOS een verband
zouden kunnen hebben; ‘Ik ben er sowieso niet zoveel mee bezig dus ik weet niet alle kenmerken uit
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m’n hoofd die me vroeger gezegd zijn allemaal’. Wel gaf hij aan ‘super goed’ te zijn in plannen ‘tot
op de minuut’.
4.2.5 Behoeften
Binnen het topic ‘behoeften’ is er gevraagd naar de behoefte die de student ervaart tijdens het studeren
op Zuyd Hogeschool. Wat gaat er goed en waar is er nog behoefte aan verbetering van het onderwijs?
De student gaf aan dat hij het prettig zou vinden wanneer docenten meer kennis zouden hebben over
autisme. Zo zegt hij: ‘Als ze weten wat het is en hoe verschillend het zich kan uitten, dat zou fijn zijn.
Ook gaf hij aan dat wanneer er meer kennis zou zijn bij OPs en medestudenten, hij makkelijker zou
kunnen communiceren over zijn diagnose; ‘Dan kun je er makkelijker over praten, want ze gaan nu
toch anders naar je kijken en je anders behandelen’ en ‘Ik denk dat als over het algemeen niet alleen
docenten, maar ook gewoon de studenten meer weten over wat het daadwerkelijk inhoudt, het
makkelijker is om te zeggen. Nu hebben mensen vaak een ander beeld als iemand zegt “ik heb
autisme”, dan wat het uiteindelijk daadwerkelijk kan zijn’. Toen aan de student werd gevraagd wat
een docent zou moeten weten, antwoordde hij dat de kennis niet heel diepgaand hoeft te zijn; ‘Het
hoeft niet heel diep te gaan, als je de oppervlakte een beetje weet dan vind ik het al vrij voldoende.
Als ze in ieder geval al weten van hij kan hier last van hebben’. Verder gaf de student aan dat er een
waarde zou liggen in het vroegtijdig signaleren van problemen die door ASS kunnen worden
veroorzaakt. Het is voor hem, en ook voor ‘anderen’, ‘vaker lastiger om aan te geven dat iets lastig
is’. Zo gaf de student ook aan dat wanneer een docent een probleem zou signaleren en de student
hiervoor persoonlijk zou benaderen, ‘dat het dan veel makkelijker bespreekbaar zou zijn als er
problemen zijn’. Tenslotte gaf de student aan een behoefte te hebben aan meer duidelijkheid in de
communicatie met de docent, zowel binnen als buiten de lessen om. Hij gaf aan op dit moment (nog)
geen speciale ondersteuning/begeleiding te krijgen of in het verleden (op Zuyd Hogeschool) te hebben
gehad. Ook gaf hij aan te denken deze in de toekomst niet nodig te hebben. Wanneer aan de student
werd gevraagd of hij weet welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn op Zuyd Hogeschool,
antwoordde hij dat hij dit niet weet, maar hij ‘hier zelf ook niet mee bezig [is]’. Wel maakte de student
gebruik van een noise-cancelling headset zodat hij niet zo snel afgeleid werd van geluiden en beter
kon leren.
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4.3 Resultaten Focusgroep
4.3.1 Kenmerken participanten
Aan de focusgroep namen twee OPs deel, die beiden ook deel hebben genomen aan de
semigestructureerde interviews en beiden werkzaam waren op de faculteit ICT van Zuyd Hogeschool,
locatie Heerlen. OP1 was 4 jaar werkzaam en OP2 was 38 jaar werkzaam op Zuyd Hogeschool,
waarbij één OP de functie vervulde van docent en de andere OP meerdere functies had, waaronder
docent, SLB’er, coördinator en voorlichter.
4.3.1 Contrasten
Binnen het onderdeel ‘contrasten’ van de focusgroep zijn zes stellingen aan de OPs voorgelegd,
waarvan er vanuit de behoefte-inventarisatie tegenstellingen leken te zijn binnen de populatie.
Stelling 1. Rolverdeling en beschikbare tijd docent VS zo goed mogelijk willen begeleiden/aanpassen
aan de student in het onderwijs
Beide OPs lieten bij deze stelling een overeenkomstige mening horen, namelijk dat er wel een hoge
werkdruk is, maar dat dit met name tijdens tentamenperiodes is. Docenten zouden tijdens lessen of
op afspraak in samenspraak met de student tijd hebben om extra aandacht te besteden aan de studenten
die dit nodig hebben. Echter stelden beide OPs de voorwaarde dat de docent wel van de student moet
weten dat hij ASS heeft of dat hij met specifieke dingen problemen heeft; ‘als ik het zou weten [kon
ik] extra aandacht geven aan individuen of aan groepjes - die ruimte is er wel denk ik, tenminste voor
mij’, ‘dan weet je soms dat je op een andere manier dingen moet gaan uitleggen’.
Stelling 2. Privacy student m.b.t. communicatie van diagnose of problemen VS het nut van het ervan
afweten door docenten, om beter aan te kunnen passen
Beide OPs waren het unaniem erover eens dat er betere begeleiding kan worden geboden wanneer de
diagnose bekend zou zijn; ‘Als je als docent je werk goed wil doen [en] iemand heeft een bepaalde
structuur of aanpak (…) dat hoort dan bij die diagnose, dat je daar dan veel meer winst in kunt
maken’. Echter gaven ze ook aan, dat de student het recht op privacy heeft. Als hij niet wil dat anderen
van zijn diagnose weten dan wordt het niet verder gecommuniceerd. Wel gaf één OP aan de voor- en
nadelen van het communiceren van de diagnose te bespreken met een student.
Stelling 3. Signaleren kenmerken/problemen m.b.t. ASS VS geen label willen plakken/diagnosticeren
Eén van de OPs liet weten dat er een gevaar zit in het signaleren van kenmerken. Er is volgens hem
maar een klein grijs gebied tussen het signaleren en het labelen/diagnosticeren; ‘(…) anders dan ben
ik aan het gissen, dan ben ik aan het diagnosticeren, terwijl ik daar niet voor ben opgeleid’. Ook gaf
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deze OP aan dat het hetgeen een student kan hebben veel complexer kan zijn dan wat zichtbaar is.
Deze OP raadde eerder aan naar de SLB’er te gaan wanneer hij ziet dat een student ‘anders’ is, omdat
deze vaak meer weet. Beide OPs gaven aan wel voordeel te zien in het hebben van kennis over
autisme en de verschillende kenmerken en uitingsvormen. Wanneer bekend is dat een student ASS
heeft, weet de docent waar de student moeite mee kan hebben en kan deze op tijd problemen
signaleren en zijn begeleiding (inclusief didactiek binnen de les) aanpassen op de behoefte van de
student; ‘Het helpt wel als je wat meer weet over een student, van bijvoorbeeld Autisme of Asperger,
en dat je dan weet van hij heeft meer moeite om emoties te pijlen (…) als iemand zoiets vertelt (…) is
het handig om te weten hoe je daar verder beter mee om kan gaan’. Tevens kwam uit deze
tegenstelling naar voren dat één OP (docent) momenteel zichtbare kenmerken niet persoonlijk
bespreekt met studenten; ‘nee nee, niet echt, niet direct aan de student. Wat ik wel vaker doe is naar
de SLB’er gaan, en aan hem vragen; wat is er met die student aan de hand’.
Stelling 4. Algemene kennis bevorderen VS student uniek benaderen
Beide OPs waren het eens over het belang van kennis en bewustwording over ASS en de problemen
die het met zich mee kan brengen in het onderwijs. Echter geeft één OP aan dat ‘sommigen’
momenteel geen kennis hebben van ASS en dat hier nog de stereotype beelden heersen; ‘Je moet er
wel vanuit gaan dat sommigen er echt niks van weten en alleen stereotype beelden hebben, ik bedoel
‘rain man’ achtige dingen zal ik maar zeggen, dus voor een aantal collega’s zal het heus heel
informatief zijn om eens een algemene iets te laten zien’.
Stelling 5. Bewustwording medestudenten VS benadrukken van het ‘anders zijn’ van de student
Het eerste antwoord dat door beide OPs gelijktijdig werd uitgesproken was; ‘Wij doen dat niet’. Eén
OP gaf aan dat medestudenten een ‘gevaarlijke groep’ zijn; naast lessen brengen studenten namelijk
de meeste tijd zonder toezicht met elkaar door en er is geen zicht op wat er na de lessen gebeurt bij
studenten onder elkaar. Wel werd door de OPs benadrukt dat binnen de faculteit ICT de groep zodanig
divers is dat er over het grote algeheel de studenten erg ‘tolerant’ zijn en dat ze geen ‘studenten
hebben die echt als individu in de klas zitten’, iets dat positief bijdraagt aan de sfeer binnen het
onderwijs. Ook werd door een OP aangehaald dat medestudenten binnen hun faculteit wellicht juist
de sterke kanten van studenten met ASS weten te waarderen; ‘uiteindelijk kunnen zij misschien
andere dingen heel goed en daarom ook gewaardeerd [worden], tenminste dat kan ik me voorstellen;
van jij doet dat, ik doe dit, en daardoor geaccepteerd en misschien zelfs gewaardeerd worden’.
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Stelling 6. Het voorkomen van studie-uitval en vertraging voorkomen VS. het van voordeel zijn om
meer tijd te hebben
Eén OP gaf aan dat dit voor iedere individuele student anders is en dit moet worden besproken met
studenten waarbij dit eventueel van toepassing is. Zo gaf de OP ook aan dat er ‘geen standaard
aanpak’ is voor de begeleiding van studenten. De andere OP stemde hiermee in en voegde hieraan
toe dat studenten, ongeacht of zij wel of geen ASS hebben, binnenkomen met een ‘rugzak’. Vanuit
de opleiding kan er enkel voor worden gezorgd dat een student met zo veel mogelijk ‘tools’, wanneer
hij uiteindelijk afstudeert, klaar is voor het werkveld en indien van toepassing kracht kan halen uit
zijn ASS.
4.3.2 Vervolgstappen
In het onderdeel ‘vervolgstappen’ van de focusgroep zijn ideeën ten aanzien van aanbevelingen
besproken door de OPs. De OPs gaven aan dat ze vinden dat er voordat er iets anders gebeurt, eerst
gewerkt moet worden aan de bewustwording bij docenten en het krijgen van bruikbare ‘handvaten’;
‘(…) dat je eerst weet wat het betekent om ASS te hebben, dat je je probeert te verplaatsen in hoe zo
iemand denkt, die bewustwording eigenlijk’. ‘Voor de docent is meer die bewustwording en het
krijgen van handvaten belangrijk’. Ook werd door één OP aangegeven dat er ook een stuk
verantwoording bij de student ligt; zij zijn namelijk bijna volwassen en hier hoort ook een stuk
zelfstandigheid bij.
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5. Discussie
In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste bevindingen die voortkwamen uit het onderzoek samengevat,
geïnterpreteerd in het kader van de vraagstelling en vergeleken met vondsten uit de literatuur. Deze
vondsten zijn beschreven aan de hand van de topics (tabel 7) zoals deze in het semigestructureerde
interview aan bod kwamen. Verder is er gereflecteerd op de methodologische beperkingen van het
onderzoek en zijn er aanbevelingen voor vervolgonderzoek en voor het onderwijs beschreven.
5.1 Samenvatting en reflectie op de belangrijkste bevindingen
5.1.1 Algemene informatie
De populatie van de semigestructureerde interviews bestond uit tien participanten, waaronder zeven
onderwijsprofessionals (OPs) en één student van Zuyd Hogeschool (een instelling van het hoger
onderwijs), alsmede twee autismespecialisten. Alle participanten die uitgenodigd zijn om deel te
nemen aan dit onderzoek hebben uiteindelijk ook deelgenomen. De onderwijsprofessionals,
bestaande uit zes vrouwen en één man, zijn allen werkzaam op verschillende locaties en faculteiten
van Zuyd Hogeschool en hebben allen in verschillende mate contact met studenten met (kenmerken
van) Autisme Spectrum Stoornissen (ASS). De OPs waren tussen de 4 en 38 jaar werkzaam op Zuyd
Hogeschool. De student zat in leerjaar 1 van een opleiding binnen de faculteit gezondheidszorg en
heeft een diagnose voor PDD-NOS. De populatie van de focusgroep bestond uit twee OPs (waarvan
één man en één vrouw), die tevens hebben deelgenomen aan de semigestructureerde interviews. Eén
van deze OPs was 4 jaar werkzaam en de andere OP 38 jaar werkzaam op Zuyd Hogeschool. Beide
participanten waren werkzaam op de faculteit ICT. Voor de focusgroep werden vijf participanten
uitgenodigd voor deelname, waarvan uiteindelijk twee hebben kunnen deelnemen. Redenen dat
participanten uiteindelijk niet deelnamen waren gebonden aan de datum en/of locatie waar de
focusgroep plaatsvond.
5.1.2. Kennis
De OPs gaven allen aan enige kennis te hebben over ASS, waarbij de hoeveelheid verschilde van het
bijwonen van een presentatie tot aan het volgen van meerdere cursussen (o.a. door handicap + studie).
De exacte inhoud en de kwaliteit van deze kennis is middels dit onderzoek niet te achterhalen geweest;
specifieke en globale kenmerken zijn als voorbeelden aangedragen en het lijkt onduidelijk te zijn
hoeveel kennis er nodig is om de student wel goed te kunnen begeleiden, maar binnen de scope van
het eigen takenpakket te blijven. De student gaf echter aan dat hij het prettig zou vinden wanneer met
name docenten meer kennis zouden hebben over ASS. Tevens geven participanten tijdens de
focusgroep aan dat er in het onderwijs OPs zijn, die geen kennis bezitten over ASS en bij wie veelal
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nog onterechte stereotypen heersen. Hillier et al. (2018) stelden dat een tekort aan kennis en begrip
van ASS bij onderwijsprofessionals bijdraagt aan de problemen die studenten met ASS ervaren op de
onderwijsinstelling. In een onderzoek naar de aanwezige kennis over ASS bij verschillende partijen
op een onderwijsinstelling concludeerden Tipton en Blacher (2014) dat deze kennis beperkt is, terwijl
het schoolse succes van deze studenten wel sterk kan afhangen van de begeleiding door
onderwijsprofessionals, omdat zij de personen zijn die de student voorbereiden op het werkveld.
Uit de interviews bleek dat de participanten veelal vanuit intrinsieke beweegredenen de keuze
maken om extra kennis en scholing op te zoeken; de functie die zij hebben, maar ook persoonlijke
betrokkenheid bij het thema ASS leken hierbij bepalend te zijn. De deelnemers die SLB’er en/of
aandachtfunctionaris studeren met een functiebeperking waren of in het verleden zijn geweest,
hebben meer scholing gehad dan de deelnemer die alleen docent was. Deze docent liet echter wel
weten behoefte te hebben aan meer kennis en vaardigheden om studenten met ASS beter te kunnen
begeleiden. Dit komt overeen met de vondsten uit een recent onderzoek van Zeedyk et al. (2019),
waarin een meerderheid van docenten op een hoger onderwijsinstelling aangaf, ondanks de hoge
werkdruk en vereiste scholingen op andere gebieden, behoefte en interesse te hebben aan specifieke
training met betrekking tot de begeleiding van studenten met ASS. Zij gaven echter ook aan dat de
hoeveelheid van informatie over ASS ‘overweldigend’ was, wat laat aannemen dat de inhoud van
training compact en goed afgestemd zou moeten worden. Dit komt weer overeen met de bevindingen
van deze huidige studie, waarin diverse keren benadrukt werd dat kennisoverdracht naar docenten toe
compact, concreet en toepasbaar zou moeten zijn.
5.1.3 Ervaring
Voorkomen
Het aantal studenten waarvan een diagnose ASS bekend is verschilde tussen de faculteiten van Zuyd
Hogeschool, waarbij de grootste aantallen genoemd werden bij ICT. Een participant met een
coördinerende functie (en betrokkenheid bij het thema studeren met een functiebeperking) schatte het
aantal op rond 10% van ICT-studenten. Uit een rapport van de Nederlandse Vereniging voor Autisme
bleek dat ICT, naast overheid, wetenschap en onderwijs, ook de sector is waarin de meeste mensen
met ASS werkzaam zijn (NVA, 2017). Ook op de andere faculteiten van Zuyd Hogeschool, waarvan
participanten meededen aan dit onderzoek (Economie en Management, Gezondheidszorg en Welzijn,
Taal en Communicatie en Bestuur en Recht), studeerden studenten met ASS. Benadrukt moet hierbij
ook worden dat niet van alle mogelijk betroffen studenten bekend was of er sprake is van ASS.
Studenten kunnen dit bij aanmelding en/of het intake gesprek van hun opleiding aangeven, maar
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sommige studenten kiezen ervoor dit niet te doen. Ook kunnen er studenten zijn die geen diagnose
hebben maar wel zouden voldoen aan diagnostische criteria. Een onderzoek van White et al. (2011)
stelde dat dit (binnen de populatie van hun onderzoek op een hoger onderwijsinstelling) 0.75-1.9%
zou kunnen betreffen en dat ook deze studenten mogelijk behoefte zouden hebben aan extra
ondersteuning. Tenslotte zijn er ook studenten die niet aan de diagnostische criteria voor ASS voldoen,
maar wel problemen en ondersteuningsbehoeften hebben op dezelfde gebieden. Al deze gegevens
zijn van belang, omdat zij duidelijk maken dat ASS, en daarmee ook studenten met bijzondere
ondersteuningsbehoeften, voorkomen op allerlei verschillende opleidingen op Zuyd Hogeschool.
Uit de uitgevoerde interviews en de focusgroep bleek dat docenten het niet weten als en wie
van hun studenten ASS hebben. In verband met de privacy van de student wordt dit niet
teruggekoppeld aan de docenten en een voor dit onderzoek geïnterviewde docent gaf aan dat het nog
nooit is voorgekomen dat een student dit zelf rechtstreeks aan heeft gegeven.
Of een student ASS en/of daarbij horende ondersteuningsbehoeften heeft is dus lang niet altijd
bekend bij alle betrokken partijen. Dit stond tegenover de behoefte van onderwijsprofessionals om te
weten welke problemen en ondersteuningsbehoeften studenten hebben, zodat zij hun begeleiding daar
beter op kunnen aanpassen, wat de student wederom ten goede zou komen. Kuder en Accardo (2017)
bevestigden dat het begrijpen van de problemen van de student met ASS de eerste stap is naar het
begrijpen van wat er nodig is om deze studenten te helpen bij het succesvol afronden van hun studie.
Begeleiding
Binnen dit onderzoek is ingezoomd op de begeleiding die wordt geboden door SLB’ers en docenten.
Eén docent gaf aan behoefte te hebben aan een duidelijk rol-taakverdeling wat betreft de begeleiding
van studenten met ASS en deze te willen beperken tot enkel aanpassingen in de didactiek. De andere
docent zag het als één van zijn taken om een student zo veel mogelijk te begeleiden, maar is onzeker
over hoe dat gedaan kan worden. De geïnterviewde SLB’ers lieten allen weten dat zij het belangrijk
vinden om de begeleiding goed af te stemmen op de unieke behoeften van de betreffende student. Het
belang van een individuele aanpak wordt door veel bronnen beaamd (e.g. Van Hees et al. 2015;
Schrurs, 2010). Deze OPs gaven verder aan binnen hun mogelijkheden speciale begeleiding en
aanpassingen toe te passen, waaronder extra communicatie, extra contactmomenten, het aanbrengen
van structuur in het programma en het beperken van omgevingsprikkels. Aanpassingen zoals deze
worden ook door hulpverleners aanbevolen en lijken zinvol, hoewel er evidentie mist over de
effectiviteit van deze adviezen voor de handelingsbekwaamheid van onderwijsprofessionals en het
schoolse succes van de student met ASS (Zeedyk, 2019).
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Dat scholing van docenten met betrekking tot functiebeperkingen bij studenten positieve
uitkomsten kan bieden bleek uit een onderzoek van Moriña en Carballo (2017); zij onderzochten de
effectiviteit van een trainingsprogramma voor docenten en rapporteerden dat docenten zich na afloop
geïnformeerder, beter getraind en meer bewust voelden en beter in staat waren om aan de hulpvragen
van studenten met functiebeperkingen te beantwoorden. Hierbij moet echter toegevoegd worden dat
het ging over een algemene training over verschillende functiebeperkingen, en niet alleen ASS.
In studies naar de effectiviteit van specialistische, op ASS gerichte begeleiding volgens vaste
programma’s kwamen echter ook gunstige bevindingen naar voren. Zo onderzochten Weiss en
Rohland (2015) het effect van een programma dat vaardighedentraining en ondersteuning door
onderwijsprofessionals en ‘peer coaches’ bood; de uitkomst hiervan was een verbetering van
vaardigheden zoals plannen en communicatie en minder studie-uitval bij de participanten dan bij de
studenten met ASS die niet meededen aan dit programma. Ook Shmulsky et al. (2015) onderzochten
het effect van een programma, waarbij de ouders van de student werden betrokken, begeleiders
werden getraind en extra ondersteuning gedurende het eerste studiejaar werd geboden. De uitkomst
hiervan was dat de studenten met ASS minder uitvielen dan studenten zonder functiebeperking. Bij
deze laatste vondst was echter wel onduidelijk of deze studenten dit succes ook na deze intensieve
begeleiding gedurende het eerste jaar behielden. Uit de interviews van het huidige onderzoek kwam
namelijk ook naar voren dat het begin van de studie vaak niet zo zeer het probleem schijnt te zijn,
omdat het curriculum dan meer inzet op begeleiding. Juist wanneer de studie vordert en/of er
vertraging wordt opgelopen zouden zich problemen opdoen en zou de begeleiding moeilijker worden.
Het lijkt daarom van belang om ondersteuning langdurig voort te zetten en regelmatig te evalueren
met de student en eventueel andere betrokkenen. Dat het goed evalueren van de begeleiding
belangrijk is beschreven ook Anderson en Butt (2017).
Problemen
Problemen die de OPs en ASen ervaren in de begeleiding van studenten met ASS zijn gedeeltelijk
gerelateerd aan specifieke eigenschappen die typerend zijn voor ASS, zoals op de gebieden van
planning, informatie- en prikkelverwerking, samenwerking, zelfstandigheid en zelfreflectie. Deze
bevindingen kwamen overeen met hetgeen de literatuur noemt als mogelijke aandachtsgebieden voor
deze studenten (e.g. Expertisecentrum handicap + studie, 2013; Hoek et al., 2014; Hungs & Voss,
2018; Van Hees et al., 2015). De studentparticipant gaf echter aan zelf geen specifieke ASSgerelateerde problemen te ervaren tijdens zijn studie.
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Verder werd genoemd dat er bij sommige studenten met ASS een hoge drempel lijkt te zijn bij
het vragen om hulp, dit kan mede een oorzaak ervoor zijn dat een aantal van deze studenten te laat
aangeven dat zij extra ondersteuning nodig hebben. Deze drempel was een terugkerend thema in de
responsen van zowel de OPs, de ASen en de student zelf; studenten zouden bang zijn dat er anders
naar ze gekeken zou worden en om afgerekend te worden, ook met zicht op toekomstige werkplekken.
Dat deze angsten deels gegrond kunnen zijn, bevestigt de ervaring van de ASen, alsmede recente
literatuur (e.g. Hillier et al., 2018; Tipton en Blacher, 2014; Kuder en Accardo, 2017).
Een ander probleem dat de OPs benoemden was de tijd die beschikbaar wordt gemaakt om
extra begeleiding te kunnen bieden aan studenten met bijzondere ondersteuningsbehoeften. Hiermee
leken twee aspecten te worden bedoeld: ten eerste de tijd die docenten kunnen besteden aan het bieden
van persoonlijke aandacht voor studenten en ten tweede de tijd die organisatorisch beschikbaar wordt
gemaakt ten behoeve van scholing over onderwerpen als ASS en/of andere functiebeperkingen. Dit
laatste zou volgens een aantal van de OPs te maken hebben met de ervaren noodzaak van het
onderwerp, of het gebrek hieraan. Er schenen ook onduidelijkheden te zijn in de rolverdeling wat
betreft de begeleiding van de student, waarbij de voornaamste vraag leek te zijn in hoeverre het de
taak van een docent is om buiten de toegepaste didactiek aanpassingen en begeleiding te bieden aan
studenten. Deze vraag kwam ook terug in recente literatuur, zoals van Kuder en Accardo (2017) en
Zeedyk et al. (2019), echter toonde deze laatste bron ook aan dat docenten ondanks de aanwezige
werkdruk de noodzaak voelen en behoefte hebben om meer kennis en vaardigheden op te doen en in
te zetten in de begeleiding van studenten met ASS. Dit laatste werd ook tijdens de focusgroep
bevestigd, hoewel er een werkdruk bestaat tijdens piekmomenten, geven de OPs aan een behoefte te
hebben aan het volgen van cursussen en hier binnen het onderwijs tijd vrij voor gemaakt zou moeten
worden. Verder werd ook de ‘onzichtbaarheid’ van de student met ASS genoemd als een probleem;
doordat ASS van buiten niet te zien is en sommige van deze studenten de neiging lijken te hebben
om zich terug te trekken, in plaats van aandacht op te eisen, is voor de omgeving niet altijd duidelijk
of deze studenten behoefte hebben aan verdere ondersteuning. Volgens de voor dit onderzoek
geïnterviewde OPs, waaronder een aandachtfunctionaris studeren met een functiebeperking en de
autismespecialisten, alsmede literatuur (Zeedyk et al., 2019), is het daarom belangrijk dat juist ook
docenten alert zijn op deze studenten en voldoende kennis over ASS hebben om hen daarbij te helpen.
Ook werden problemen en onzekerheden genoemd met betrekking tot studieadvies. OPs
benoemden dat sommige studenten met ASS, ondanks dat zij de theorie goed beheersen, tekort
schieten op sommige gedragsmatige competenties en/of eindtermen van een HBO-opleiding (zoals
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bepaalde sociale vaardigheden en een zekere mate van zelfstandigheid). Daardoor kan het gebeuren
dat de opleiding die zij volgen misschien niet goed aansluit bij hun kenmerken en dat SLB’ers dit met
hen moeten bespreken. Het tekortschieten op deze eindtermen kan ook ervoor zorgen dat studenten
problemen ervaren met betrekking tot het afstuderen wanneer zij stage gaan lopen. Met onvoldoende
begeleiding naar een geschikte stageplek toe kunnen studenten dan problemen ervaren met het
succesvol afronden van hun studie. Tenslotte werd ook de aansluiting naar de arbeidsmarkt toe
aangekaart. Voor een student met ASS kan het lastig zijn om een geschikte werkplek te vinden, waar
hij de taken kan uitvoeren waar hij goed in is zonder teveel hinder te ervaren van eventuele
beperkingen. De stap van studie naar werk is een belangrijk en veelvuldig onderzocht probleem (e. g.
Shattuck et al., 2012; Taylor and Seltzer, 2011; Roux et al. 2013) waar idealerwijs al tijdens de studie
rekening mee zou moeten worden gehouden.
Signaleren
Het signaleren van problemen waar een student met ASS tegenaan kan lopen werd door meerdere
OPs en de ASen als belangrijk gezien, omdat problemen wellicht eerder kunnen worden opgespoord
en aangepakt en ‘onderduiken’ misschien beter verholpen kan worden. De student gaf daarbij aan
signaleren door docenten prettig te vinden, omdat het voor de student vaak ‘lastig’ is om problemen
aan te geven. OPs gaven echter aan dat signaleren het gevaar van diagnosticeren of het ‘labelen’ van
een student met zich mee brengt; iets dat ook werd bekrachtigd tijdens de focusgroep. Het lijkt daarom
belangrijk dat duidelijk is wat er wel gesignaleerd kan worden, zoals concrete problemen die zich
opdoen tijdens het onderwijs, en dat onderwijsprofessionals weten welke vervolgstappen zij kunnen
nemen, zoals het bespreken van het concrete probleem met de student, waar mogelijk aanpassingen
maken in het onderwijs en indien nodig de SLB’er betrekken.
Verwijzen
Over het algemeen kan gezegd worden dat docenten in eerste instantie verwijzen naar de SLB’er, de
SLB’ers verwijzen naar de studentendecaan en/of studentenpsycholoog en de studentendecaan
verwijst naar de studentenpsycholoog en/of externe hulpverleners. Toch zijn er ook andere plekken
waar een student intern naar toe zou kunnen gaan bij problemen, onzekerheden of
ondersteuningsbehoeften, die door de meerderheid van OPs niet genoemd werden maar die mogelijk
wel effectief door een opleiding in kaart zouden kunnen worden gebracht. Van Hees et al (2015)
tonen aan dat studenten met ASS behoefte kunnen hebben aan een transparante leeromgeving en
duidelijke, concrete informatie, die hen helpt begrijpen wat er van hen verwacht wordt, welke
voorzieningen er zijn en hen ondersteuning kan bieden bij het ontwikkelen van nieuwe routines. Een
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participant van de locatie Maastricht gaf aan betrokken te zijn bij de opzet van een wegwijzer die
voor zowel studenten als ook nieuwe docenten in kaart kan brengen welke voorzieningen en
aanspreekspunten er intern zijn, zoals bijvoorbeeld (naast bovengenoemde partijen) ook de teamleider,
examencommissie en helpdesk. Een wegwijzer zoals deze zou ook op andere opleidingen een
uitkomst kunnen bieden voor zowel de onderwijsprofessionals als ook de student met of zonder een
functiebeperking.
5.1.4 Behoeften
De behoeften van onderwijsprofessionals, die door alle participanten het meest werden genoemd
waren ‘bewustwording’ en ‘kennis’. Met bewustwording bedoelden de OPs en ASen het besef dat er
behoefte en noodzaak is aan ondersteuning voor studenten met ASS. In de literatuur is
‘bewustwording’ een begrip dat met betrekking tot ASS vaak gepaard gaat aan kennis en hieraan
gemeten wordt (e.g. Giannopoulou, 2019; Tipton & Blacher, 2014). Toch lijkt bewustwording
eigenlijk vooraf te gaan aan kennis. Dat bewustwording kan bijdragen aan het verwerven van kennis
bleek bijvoorbeeld uit een onderzoek van DeVilbiss & Lee (2014), waarin werd aangetoond dat
volgend op de jaarlijkse ‘Autism Awareness Month’, waarbij ASS extra aandacht krijgt in de media,
het aantal zoekacties met betrekking tot autisme bij Google fors zijn gestegen. Blootstelling aan het
onderwerp draagt dus ertoe bij dat mensen op zoek gaan naar informatie.
Ter illustratie van het belang van bewustzijn voor gedragsverandering kan bijvoorbeeld het
gedragsveranderingsmodel ADKAR (Hiatt, 2006) dienen, dat gebaseerd is op onderzoek en ingezet
kan worden om zowel persoonlijk als ook binnen instellingen veranderingen teweeg te brengen. In
dit model worden in het traject van gedragsverandering vijf stappen doorlopen: Awareness
(Bewustzijn), Desire (Verlangen), Knowledge (Kennis), Ability (Vermogen) en Reinforcement
(Bekrachtiging). Het bewustzijn dat verandering nodig is hierin de eerste stap, die voor de
betrokkenen aanleiding biedt om deze verandering aan te gaan (Mulder, 2013). Ter illustratie van het
model in de context van dit onderzoek is in onderstaand figuur (figuur 3), aan de rechterzijde, een
toevoeging gemaakt van hoe de stappen toegepast zouden kunnen worden door een
onderwijsprofessional.
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• Awareness (Bewustzijn)
• Bewust zijn van de noodzaak tot veranderen

“Er zijn studenten met ASS in het HBO en zij
hebben behoefte aan extra ondersteuning”

• Desire (Verlangen)
• De wil en het besluit om deel te nemen aan de
verandering

“In mijn rol als docent of SLB’er kan en wil ik
deze studenten de nodige steun bieden”

• Knowledge (Kennis)
• De kennis van hoe te veranderen

“Ik maak gebruik van informatiemateriaal om
kennis op te doen over ASS”

• Ability (Vermogen)
• De vaardigheden voor de nieuwe situatie

“Ik kan de opgedane kennis toepassen in mijn
onderwijs/begeleiding”

• Reinforcement (Bekrachtiging)
• De maatregelen om de verandering te borgen

“Ik blijf de nieuwe vaardigheden toepassen en
blijf erover leren”

Figuur 3. ADKAR model aangepast overgenomen van Hiatt (2006).

Om betere ondersteuning te bieden aan behoevende studenten met ASS lijkt het noodzakelijk
dat onderwijsprofessionals weten dat er studenten met ASS zijn, dat ASS impact kan hebben op de
student en zijn studie en dat deze studenten daarom bijzondere ondersteuningsbehoeften kunnen
hebben. Als dit besef er is en de noodzaak wordt gezien door onderwijsprofessionals, zouden zij de
wens kunnen hebben (of kunnen ontwikkelen) om hun kennis met betrekking tot ASS te vergroten.
‘Kennis’ was, zoals reeds genoemd, ook binnen dit onderzoek een veelgenoemde behoefte. Met
‘kennis’ bedoelden de OPs inhoudelijk concrete zaken zoals wat ASS inhoudt, hoe het zich kan uiten,
welke verschillen er zijn, hoe de student geholpen kan worden in verschillende probleemsituaties en
welke aanpassingen er in het onderwijs gedaan kunnen worden om de student extra ondersteuning te
bieden. Om deze kennis op te kunnen doen is er, naast het bewustzijn en de behoefte vooraf, een nood
aan mogelijkheden tot scholing voor de onderwijsprofessional. Uit de resultaten van huidig onderzoek
bleek dat kennisoverdracht van deze aard op Zuyd Hogeschool wel bestaat, maar meer gericht is op
de doelgroep van SLB’ers, studentendecanen en aandachtfunctionarissen studeren met een
functiebeperking dan op de doelgroep van docenten. Hierin lijkt een duidelijk en belangrijk knelpunt
te liggen: autismespecialisten, de studentendecaan, SLB’ers, coördinatoren, aandachtfunctionarissen
en docenten zelf gaven aan dat meer scholing op het gebied van ASS voor docenten nodig is, maar
de docenten lijken onvoldoende te worden betrokken wanneer er scholing (in de vorm van workshops,
studiemiddagen of informatiemateriaal) werd aangeboden op Zuyd Hogeschool. Een participant gaf
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aan dat er een grote behoefte is aan een manier om docenten hierin te bereiken. Dit laat aannemen dat
dit deficit van twee kanten komt: enerzijds moeten docenten zich betrokken voelen en anderzijds
moeten zij hierbij ook betrokken worden.
Een verdere, meermaals genoemde behoefte van onderwijsprofessionals binnen dit onderzoek
was de behoefte aan praktische handvaten voor docenten. Hiermee werd bedoeld dat de kennis die
wordt aangeboden aan docenten concreet en direct toepasbaar zou moeten zijn. Het goed afstemmen
van de inhoud op de belevingswereld van de docent werd belangrijk gevonden; de docent moet weten
hoe de informatie toegepast kan worden binnen zijn takenpakket. Er zou dus aandacht voor de transfer
van het geleerde naar de werkvloer moeten zijn, bijvoorbeeld door het tijdens een instructiemoment
en/of aan de hand van een casus te oefenen.
OPs gaven verder aan dat bijzondere aandacht voor studenten met ondersteuningsbehoeften
niet alleen nodig is met betrekking tot ASS, maar ook voor andere aanwezige functiebeperkingen;
idealerwijs zouden onderwijsprofessionals kennis moeten hebben van allerlei functiebeperkingen of
verschillen tussen mensen. Een algemene scholing waarbij in wordt gegaan op verschillende
beperkingen zou van aanvullende waarde kunnen zijn, ook omdat co-morbiditeiten en combinaties
van problematieken veel voorkomend zijn. Plaatsvervangend voor kennisoverdracht specifiek met
betrekking tot ASS zou dit echter niet mogen zijn; Kuder en Accardo (2017) toonden aan dat er hoger
onderwijsinstellingen zijn, die voorzieningen en ondersteuning voor studenten met beperkingen
inzetten bij studenten met ASS, maar dat deze minder effectief zijn dan een specialistische,
afgestemde aanpak.
5.1.5 Hulpmiddelen
Uit de resultaten van dit onderzoek kwam naar voren dat de hulpmiddelen die er op de markt zijn
slechts in beperkte mate bekend zijn of tot inzet komen bij de begeleiding van studenten met ASS.
Opvallend was hierbij de vondst dat deze producten, binnen de populatie van dit onderzoek, wel
bekend zijn bij SLB’ers, de studentendecaan en aandachtfunctionarissen studeren met een
functiebeperking, maar niet bij docenten.
De producten die het vaakst werden genoemd waren de producten van handicap + studie, met
name de autisme kaart. De OPs die hiermee bekend zijn gaven aan over het algemeen positief te zijn
over de inhoud ervan, omdat de informatie compact en goed geordend is. Een aantal OPs geven echter
aan dat er vooral ook aandacht moet blijven voor de individuele situatie van de student en dat een
beknopt hulpmiddel zoals deze kaart daarom extra uitleg nodig zou kunnen hebben. Verder werd
genoemd dat voor docenten, die nog weinig achtergrondkennis over ASS hebben, aanvullende
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informatie en instructiemomenten nodig zouden kunnen zijn, om te beantwoorden aan de eerder
genoemde behoeften. Deze aanvullende informatie is aanwezig, bijvoorbeeld eveneens in de
materialen van handicap + studie, die te vinden zijn op hun website of middels cursussen kan worden
aangeboden. Het probleem schijnt dus erin te liggen dat het aanwezige aanbod van informatie niet
terecht komt bij de gehele doelgroep.
Tenslotte is er geïnventariseerd wat de OPs graag zouden willen zien in een, eventueel nieuw,
product. Hieruit bleek dat er wat betreft informatiemateriaal een behoefte is aan zowel een digitale
als een papieren versie, omdat op meerdere opleidingen vooral gebruik wordt gemaakt van digitaal
materiaal, maar een papieren versie ook nuttig zou kunnen zijn om te verspreiden of als een
‘reminder’, om bijvoorbeeld tijdens gesprekken te gebruiken. Verder werd aangegeven dat het
compact en concreet zou moeten zijn, maar tevens zou moeten verwijzen naar aanvullende informatie.
Een belangrijke verdere functie van mogelijke producten zou ook bewustwording kunnen zijn; alleen
al de aanwezigheid ervan zou volgens OPs al een deel eraan kunnen bijdragen dat het onderwerp en
de noodzaak aandacht blijft krijgen op Zuyd Hogeschool. Meerdere OPs gaven echter ook aan dat
een fysiek product, dat niet verder aan bod komt tijdens een instructiemoment, misschien niet de
nodige aandacht krijgt of dat de inhoud ervan niet voldoende wordt toegepast in de praktijk.
In het kader van dit onderzoek is aanvankelijk overwogen om een informatief product te
ontwikkelen, dat beantwoordt aan de behoeften van onderwijsprofessionals en hen handvaten biedt
bij de begeleiding van studenten met ASS. Echter bleek tijdens het literatuuronderzoek vooraf en
gaandeweg uit de resultaten van de interviews dat er genoeg goede producten en informatiebronnen
zijn, maar dat deze niet genoeg verspreid worden en tot inzet komen in de praktijk. Het lijkt daarom
verstandiger om een product te creëren in de vorm van een oproep naar teamleiders en coördinatoren,
waarbij het belang van de kennisoverdracht naar docenten toe duidelijk wordt gemaakt.
5.1.6 Overige vondsten
Om te weten wat de individuele student met aan ASS-gerelateerde ondersteuningsbehoeften precies
nodig heeft lijkt het belangrijk dat daarover gecommuniceerd wordt. Zoals eerder beschreven is het
wellicht mogelijk dat een docent, met voldoende kennis, algemene aanpassingen maakt en alert is op
problemen van de student. Echter is het ook belangrijk dat de student zelf aangeeft welke problemen
en behoeften er bij hem of haar spelen en durft deze bespreekbaar te maken. Uit het huidige onderzoek,
alsmede recente literatuur (Jackson et al., 2018) blijkt echter dat er vanuit de student barrières zijn
die de student ervan weerhouden om ASS of de daaraan gerelateerde problemen te bespreken. Zoals
reeds genoemd is een mogelijke oorzaak hiervoor onder meer de angst om afgerekend of anders
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behandeld te worden. Aan ASS schijnt nog steeds een stigma verbonden te zijn. Veel
onderwijsprofessionals, zo bleek uit dit onderzoek en literatuur (Moriña & Carballo, 2017) zijn
begripvol en bereid om de student de nodige ondersteuning te bieden, maar dit geldt nog niet voor
iedereen. Er kan daarom behoefte zijn aan een awareness campagne die mogelijke vooroordelen
wegneemt en ertoe bijdraagt dat ASS meer geaccepteerd, begrepen en bespreekbaar wordt binnen het
onderwijsklimaat van Zuyd Hogeschool. Enkele participanten, waaronder de student, gaven aan dat
het wellicht ook goed zou zijn om zich daarbij niet alleen te richten tot onderwijsprofessionals, maar
ook tot de medestudenten, om ervoor te zorgen dat de student met ASS ook op sociaal gebied beter
en prettiger in de klas zit en meer begrepen en geaccepteerd wordt door de medestudent. Dat studenten
met ASS ook kunnen lijden onder onbegrip van medestudenten en sociaal isolement toonden ook een
tal van bronnen aan (e.g. Gillespie-Lynch et al., 2015; Gardiner & Iarocci, 2014). Het afweten van
een diagnose, die het mogelijk afwijkende gedrag van een student met ASS verklaart, kan de houding
van de medestudent tegenover de student met ASS verbeteren (Matthews et al., 2015). Zo geven
Nevill en White (2011) aan, dat studenten die in hun eigen directe omgeving te maken hebben met
mensen met ASS meer acceptatie tonen tegenover de student met ASS dan studenten die deze
contacten niet hebben. Daar tegenover staat een vondst van White et al. (2016); zij gaven aan dat zelfs
studenten die wel enige kennis hebben over ASS een negatieve houding kunnen hebben tegenover
een student met ASS. Uit de focusgroep bleek echter dat, ondanks dat studenten een ‘gevaarlijke
groep’ kunnen zijn, zij wellicht ook (met enige kennis en begrip van ASS) juist de meerwaarde van
deze studenten in een groep weten te schatten. Deze vondsten laten aannemen dat er, naast een
bewustwording en kennisoverdracht bij onderwijsprofessionals met betrekking tot ASS, ook een
noodzaak is aan aandacht voor het (sociale) onderwijsklimaat van de student met ASS.
Tussentijdse conclusie van de bevindingen
Samengenomen vielen er uit de bevindingen van de semigestructureerde interviews en de focusgroep
een aantal belangrijke zaken op. Zo bleek dat er op alle faculteiten van Zuyd Hogeschool, waarvan
onderwijsprofessionals zijn geïnterviewd, studenten met ASS studeren. Dat deze studenten
problemen kunnen ervaren met betrekking tot ASS-gerelateerde kenmerken, zoals die in hoofdstuk 2
zijn beschreven, werd in dit onderzoek bevestigd. Genoemd werden o.a. moeite met planning,
informatie- en prikkelverwerking, samenwerking, zelfstandigheid en zelfreflectie. Wat echter ook
sterk mee lijkt te spelen is de hoge drempel die deze studenten ervaren bij het bespreekbaar maken
van deze problemen. Zij zijn bang voor vooroordelen en dat blijkt wellicht niet geheel onterecht te
zijn. Volgens de uitspraken van enkele participanten heersen er bij sommige docenten nog onbegrip
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en stereotypen over ASS. Studenten maken zich bovendien zorgen over eventuele gevolgen voor de
aansluiting op de arbeidsmarkt. Ook kunnen studenten in verband met vooroordelen bezorgd zijn
over hoe medestudenten reageren als zij er weet van hebben dat een student ASS heeft. In deze context
kwam een aantal keren ter sprake dat er wellicht behoefte is aan een awareness campaign, die
vooroordelen omtrent ASS bij docenten en medestudenten vermindert, positieve kanten van ASS
benadrukt en zorgt voor een onderwijsklimaat waarin de problemen van deze studenten beter
bespreekbaar en omzeilbaar worden.
Verder is het ook een vaker genoemd probleem, dat de student met ASS zo ‘onzichtbaar’ is
en voor zijn omgeving, zoals de docent, niet duidelijk is of en wanneer deze student hulp nodig heeft.
Meestal weten docenten niet wie er van hun studenten ASS of aan ASS-gerelateerde problemen
hebben. Het signaleren van deze problemen door docenten zou waardevol kunnen zijn om de student
tegenmoet te komen en tijdig te kunnen ondersteunen, maar wanneer het gaat om het signaleren geven
docenten aan te willen vermijden dat zij onterecht en ongekwalificeerd aan het diagnosticeren zijn.
Verschillende participanten geven echter ook aan dat het prettig en zelfs belangrijk zou zijn om te
weten welke ondersteuningsbehoeften studenten hebben, omdat je daarop de begeleiding zou kunnen
aanpassen. Natuurlijk draagt de student een deel eigenverantwoordelijkheid voor het herkennen en
aangeven van zijn problemen, maar doordat juist deze studenten moeite kunnen hebben met
zelfinzicht en -reflectie kunnen zij steun daarbij wellicht goed gebruiken. Om deze steun te kunnen
bieden is kennis en bewustzijn nodig bij onderwijsprofessionals, zoals SLB’ers, maar juist ook bij de
docenten. Het valt sterk op dat de SLB’ers meer kennis lijken te hebben over ASS en specifieke
begeleidingsbehoeften van studenten dan de docenten. SLB’ers schijnen ook vaker de gelegenheid
en intrinsieke motivatie te hebben om hun kennis op dat gebied te verbreden. Docenten blijken hierin
moeilijker bereikbaar te zijn. Voor hen lijkt het minder duidelijk te zijn hoeveel zij moeten weten
over ASS om de student binnen hun rol als docent te begeleiden. Sommige, maar lang niet alle,
docenten laten ook een behoefte aan kennis over de begeleiding bij ASS blijken, echter is het voor
hen noodzakelijk dat het gaat om zaken die zij concreet binnen hun rol kunnen toepassen, dat de
omvang van de kennis afgestemd is op hun functie en taken en dat er ook aandacht is voor hoe de
kennis kan worden overgedragen naar de alledaagse praktijk. Voor deze, op de docent afgestemde
kennis zijn er een tal van bronnen aanwezig, in de vorm van o.a. workshops en informatiemateriaal
(met name door handicap + studie), maar deze blijken uit de resultaten van dit onderzoek over het
algemeen alleen bij de SLB’ers bekend te zijn, en niet bij de docenten. Om de kennisoverdracht naar
docenten toe te bevorderen lijkt het noodzakelijk om partijen zoals aandachtfunctionarissen studeren
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met een functiebeperking, studentendecanen, coördinatoren en teamleiders te betrekken. Docenten
moeten betrokken worden als er kennisoverdracht plaatsvind, en er moet wellicht ook ingezet worden
op het bewustzijn van de noodzaak hiervan bij de docenten. Zij moeten weten dat ASS speelt binnen
de studentenpopulatie, dat dit impact kan hebben op de studie en het leven van de student en dat zij
als docent aanpassingen kunnen maken die het voor deze studenten beter mogelijk maken om prettig
en succesvol af te studeren.
5.2 Methodologische kwaliteit
Het onderzoek is uitgevoerd zoals het in het hoofdstuk Methode (hoofdstuk 3) is beschreven.
Onderstaand is in dit onderdeel gereflecteerd op de methodologische kwaliteit, door achtereenvolgens
de gemaakte keuzes met betrekking tot de vraagstelling en het onderzoek, de onderzoeksprocedure
en de vertrouwenswaardigheid van het onderzoek te beschrijven.
Vraagstelling en onderzoeksdesign
De vraagstelling, ‘Hoe kan de begeleiding, die studenten met kenmerken van autisme door docenten
en studieloopbaanbegeleiders op Zuyd Hogeschool ontvangen, worden verbeterd?’, bleek geschikt
om middels een kwalitatief, praktijkgericht onderzoek te inventariseren hoe de begeleiding van
studenten met ASS op Zuyd Hogeschool verloopt en wordt ervaren en welke openstaande behoeften
er zijn bij de diverse participanten. Echter zijn er ook beperkingen aan deze vraagstelling; zo gingen
de onderzoekers alleen op basis van literatuuronderzoek ervan uit dat de begeleiding tot op heden
onvoldoende was bij SLB’ers en docenten. Alternatief had de vraagstelling meer open geformuleerd
kunnen zijn, door bijvoorbeeld eerst aan de hand van de input van de participanten te inventariseren
of de gegeven begeleiding bij Zuyd Hogeschool door deze partijen als voldoende werd ervaren.
Verder hadden de participanten ‘SLB’ers’ en ‘docenten’, bijvoorbeeld door gebruik van subvragen,
kunnen worden opgesplitst, omdat gedurende het onderzoek bleek dat de (deelnemende) SLB’ers een
andere mate van voorkennis en handelingsbekwaamheid hebben dan de (deelnemende) docenten. Het
onderzoeksdesign (kwalitatief, fenomenologisch, praktijkgericht, emerging) bleek, zoals verwacht en
gemotiveerd in hoofdstuk 3, een goede keuze te zijn geweest om de bovengenoemde vraagstelling
aan de hand van de gekozen onderzoeksmethoden uit te werken. Het gebruik van semigestructureerde
interviews en een focusgroep met een heterogene participantengroep sloot goed aan bij het
onderzoeksdesign, omdat deze het mogelijk maakte om voldoende diep in te gaan op de beleving van
diverse betrokken partijen en aandacht kon worden besteed aan wat de participanten belangrijk
vonden.
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Onderzoeksprocedure
Participanten
Van de voor dit onderzoek benaderde participanten (n=10), bestaande uit onderwijsprofessionals (n=7)
en een student (n=1) van Zuyd Hogeschool, alsmede autismespecialisten (n=2), heeft iedereen
deelgenomen aan de semigestructureerde interviews. Het aantal deelnemers kwam overeen met wat
literatuur aanbeveelt bij kwalitatief onderzoek met een fenomenologisch design (Korstjens & Moser,
2018a), maar er kan niet gesteld worden dat datasaturatie is bereikt. Datasaturatie treedt op wanneer
er tijdens de dataverzameling geen essentieel nieuwe informatie meer kan worden ingewonnen, maar
door de heterogeniteit van de onderzoekspopulatie is dit punt niet bereikt. Interviews met een groter
aantal docenten, die geen bijzondere ervaring met ASS of verdere functies in het onderwijs hebben,
hadden wellicht nog nieuwe en andere bevindingen kunnen genereren. Het geringe aantal van deze
docenten is een beperking van dit onderzoek, met name omdat gedurende het onderzoek is gaan
blijken dat er een duidelijk verschil in de kennis en handelingsbekwaamheid ten opzichte van ASS is
tussen SLB’ers en docenten. Middels snowball sampling via key informants en andere participanten
is geprobeerd meer docenten te vinden die voor dit onderzoek benaderd zouden kunnen worden, maar
dit is niet geslaagd omdat er vanuit de gevraagde docenten geen interesse was. Verder valt ook te
benoemen dat door de manier waarop is geworven alleen participanten mee hebben gedaan die zelf
interesse en/of betrokkenheid voelen bij het thema. Er kan daarom sprake zijn van selectiebias. Het
is dus niet duidelijk in hoeverre de bevindingen representatief zijn voor de gehele populatie van
onderwijsprofessionals op Zuyd Hogeschool. Ook een groter aantal studenten zou een waardevolle
aanvulling zijn geweest voor dit onderzoek. Er is geprobeerd om contact op te nemen met een tweede
student om deze te kunnen benaderen voor participatie, maar deze gaf bij voorbaat aan geen interesse
te hebben in verband met de hoge werkdruk van zijn studie op dat moment. Omdat er op dat moment
het beoogde deelnemersaantal was bereikt en er tevens geput kon worden uit de recente behoefteinventarisatie van studenten met ASS op Zuyd Hogeschool door Hungs en Voss (2018), is besloten
om geen additionele studenten meer te benaderen voor dit onderzoek. In de beperking van het kleine
aantal deelnemers per functie zit echter ook een kracht van dit onderzoek verscholen; door het
betrekken van verschillende partijen, die op verscheidende manieren te maken hebben met het
onderwijs en de begeleiding van studenten met ASS was het mogelijk om het onderwerp van deze
studie vanuit verschillende invalshoeken te onderzoeken. Een verdere kracht was het dat er
onderwijsprofessionals van een verscheidenheid van locaties en faculteiten van Zuyd Hogeschool
hebben meegedaan, wat zorgde voor een brede inkijk in de te onderzoeken situatie. Alle participanten
werden na afloop van de interviews gevraagd of zij deel wilden nemen aan de focusgroep. De student
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zag hiervan af, in verband met zijn privacy. De andere participanten gaven aan onder voorbehoud
beschikbaar te zijn. Zij ontvingen een email met mogelijke data, waarop de datum met de meeste
toezeggingen (n=3 plus 2 tentatief) werd gekozen. Van deze participanten hebben er twee aanwezig
kunnen zijn. Beiden waren werkzaam op de faculteit ICT, maar hadden uiteenlopende functies; die
van docent en die van SLB’er, coördinator en voorlichter. Doordat zij vanuit verschillende
perspectieven hun mening en ervaring konden delen was de focusgroep ondanks het kleine aantal
deelnemers een waardevolle toevoeging aan dit onderzoek.
Dataverzameling
Voor

dit

onderzoek

zijn

er

vier

meetinstrumenten

gebruikt

(3

topiclijsten;

voor

onderwijsprofessionals, de student en de autismespecialisten en een vragenroute voor de focusgroep).
De topiclijsten, die gebaseerd waren op het literatuuronderzoek vooraf (zie tabel 7) leken in het geval
van de (onderwijs)professionals tijdens de afname van de interviews valide te zijn, doordat de topics
en vragen goed werden begrepen, aansloten bij hetgeen de participanten vertelden en zij geen verdere
aanvullingen bleken te hebben. De topiclijst voor de student was in mindere mate valide, omdat de
topics waren opgesteld om mogelijke problemen en ondersteuningsbehoeften te inventariseren en de
geïnterviewde student aangaf tot dan toe nog geen behoefte te hebben gehad aan ondersteuning. Hij
studeerde op dat moment pas enkele maanden op Zuyd Hogeschool en zijn vorm van ASS was, naar
eigen inschatting, zo mild dat hij tijdens de opleiding nog weinig problemen heeft ondervonden. Een
verdere mogelijke beperking van de topiclijst was de keuze voor het topic ‘nieuw product’. Dit is
opgesteld om te inventariseren of er bij onderwijsprofessionals een behoefte was aan een nieuw
informatief product, echter bleek gedurende de interviews dat er voldoende goede producten voor
deze doelgroep beschikbaar zijn en het probleem meer zit in de implementatie ervan. Bij de
vragenroute voor de focusgroep werden de belangrijkste bevindingen als ‘contrasten’ weergegeven,
die als stellingen moesten dienen voor een discussie onder de participanten. Inhoudelijk bleken deze
contrasten voor de participanten herkenbaar te zijn, maar de vraagstelling aan de hand van deze
contrasten bleek onduidelijk te zijn. Dit bleek tijdens het eerste item en is in het verdere verloop van
de focusgroep mondeling aangepast.
Tijdens de dataverzameling is met participanten gereflecteerd over hoe zij het gesprek hebben
ervaren. Zij lieten allen weten dat ze het gesprek prettig vonden en gaven o.a. aan, dat de onderzoekers
goed luisterden, goed doorvroegen, goed geïnformeerd en betrokken waren. Mede door deze
betrokkenheid is er echter mogelijk ook confirmation bias ontstaan: door het vooronderzoek en de
oprechte interesse van de onderzoekers in het thema en de wens om verbetering aan te brengen in de
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situatie, is het niet onmogelijk dat door de manier van vragen de responsen van de participanten
enigszins zijn beïnvloed. Er is gepoogd dit effect te minimaliseren door de uitvoer van memberchecks.
Tenslotte is de ethiek, zoals die in hoofdstuk 3 is beschreven, gedurende het onderzoek op de
beschreven manier gewaarborgd; van iedere participant is informed consent verkregen door het laten
tekenen van de toestemmingsverklaring voor de audio-opname en verwerking en opslag van de
geanonimiseerde gegevens. De audio-opnames zijn na de goedkeuring van de samengevatte
transcripten verwijderd.
Data-analyse
De data-analyse is eveneens exact uitgevoerd zoals deze is beschreven in de methode van dit
onderzoek. Om verschillen in interpretatie te minimaliseren is de taak van het schrijven van de
transcripten eerst verdeeld tussen beide onderzoekers, waarna de transcripten van elkaar zijn
gecontroleerd. Daarbij bleken er geen onenigheden te zijn in de manier waarop de informatie is
opgevat en genoteerd. Vervolgens zijn de transcripten na de laatste membercheck door de
participanten in onderlinge samenwerking gecodeerd en geïnterpreteerd.
Vertrouwenswaardigheid
De kwaliteit van de methodologie kan in kwalitatief onderzoek beoordeeld worden aan de mate van
vertrouwenswaardigheid (trustworthiness). Dit wijkt af van de in kwantitatief onderzoek gebruikte
begrippen van validiteit en betrouwbaarheid, zoals die in hoofdstuk 3 zijn benoemd. Om de
vertrouwenswaardigheid de beoordelen kunnen de volgende criteria gehanteerd worden:
Kredietwaardigheid (credibility), transfereerbaarheid (transferability), stabiliteit (dependability),
bevestigbaarheid (confirmability) en reflexiviteit (reflexivity) (Korstjens & Moser, 2018b).
Of de onderzoeksbevindingen kredietwaardig waren, en dus overeenkwamen met hetgeen de
participanten bedoelden te zeggen, is bewaakt door de volgende maatregelen. Door de literatuurstudie
vooraf en een ruime duur van de semigestructureerde interviews (45-60 minuten) en de focusgroep
(90 minuten) zijn de onderzoekers langdurig betrokken geweest bij het onderwerp van de begeleiding
van studenten met ASS en hebben zij de kans gehad om zich goed te verdiepen in de context van het
onderzoek en de meningen en ervaringen van de participanten. Hierbij zijn zij alert geweest op
hetgeen de participant belangrijk vond, waarop is doorgevraagd en aangepast. Dit is o.a. gedaan door
indien nodig los te laten van de bestaande topiclijst en het gebruik van een monitor-rol tijdens de
gevoerde gesprekken. Tevens zijn er memberchecks uitgevoerd om te controleren of hetgeen de
participant bedoelde goed is begrepen, tijdens de gesprekken en achteraf (door het laten controleren
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van de samenvatting van het transcript door de participant; dit is gedaan door alle participanten m.u.v.
de student). Triangulatie is bereikt door het gebruik van meerdere bronnen van data
(literatuuronderzoek, de heterogene populatie bestaande uit diverse (onderwijs)professionals en een
student), de inzet van twee onderzoekers bij de codering, analyse en interpretatie en het gebruik van
drie methodes van dataverzameling (literatuurstudie, semigestructureerde interviews en focusgroep).
Transfereerbaarheid hebben de onderzoekers gepoogd te faciliteren door het bieden van een
‘thick description’ bij de rapportage en analyse van de onderzoeksbevindingen; door de populatie en
de context te beschrijven en het bieden van citaten om de intentie van de participant te verduidelijken.
Met deze beschrijvingen is het voor de lezer van dit onderzoek mogelijk om zelf een oordeel te
vormen over in hoeverre de bevindingen van dit onderzoek te transfereren zijn naar een andere situatie
(bijvoorbeeld een andere onderwijsinstelling).
De stabiliteit van de bevindingen over tijd is gecontroleerd middels de laatste membercheck,
waarin participanten konden beoordelen of zij het eens waren met hun uitingen zoals die tijdens de
interviews en focusgroep zijn opgenomen. Ook zijn tijdens de focusgroep de belangrijkste
bevindingen van de interviewronde teruggekoppeld aan de deelnemers van de groep. Dit betrof echter
niet alle bevindingen die in het onderzoek zijn uitgewerkt en ook waren niet alle participanten van de
interviews aanwezig bij de focusgroep. Daardoor is het mogelijk dat niet alle genoemde bevindingen
stabiel zijn.
De bevestigbaarheid van het onderzoek is bewerkstelligd doordat de onderzoekmethode
(hoofdstuk 3) gedetailleerd is beschreven, waarbij o.a. is benoemd welke participanten zijn geworven,
hoe de meetinstrumenten tot stand zijn gekomen, hoe het onderzoek is uitgevoerd en geanalyseerd.
Tevens zijn de meetinstrumenten en transcripten inzichtelijk gemaakt door deze op te nemen in de
bijlagen van dit onderzoek (NB: in de bijlagen zijn samengevatte transcripten van één interview
(bijlage 7) en van de focusgroep opgenomen (bijlage 8). Overige transcripten kunnen desgewenst ter
inzage opgevraagd worden). Door deze maatregelen is het voor andere onderzoekers in principe
mogelijk om dit onderzoek in een vergelijkbare setting te reconstrueren.
De reflexiviteit is bijgehouden door het bewaken van het eigen kritisch handelen van de onderzoekers
door middel van tussentijdse reflecties, peer-evaluation en feedback onderling en het reflecteren op
de methodologie van het onderzoek eerder in dit hoofdstuk.
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5.3 Conclusie
Aan de hand van de vooraf opgestelde onderzoeksvraag: ‘Hoe kan de begeleiding, die studenten met
kenmerken van autisme door docenten en studieloopbaanbegeleiders op Zuyd Hogeschool ontvangen,
worden verbeterd?’ is onderzocht hoe studenten met (kenmerken van) ASS tot op heden werden
begeleid

binnen

Zuyd

Hogeschool

door

docenten

en

SLB’ers,

hoe

de

kennis

en

handelingsbekwaamheid bij hen is en of zij weet hebben of gebruik maken van bestaande
hulpmiddelen in de begeleiding van studenten met ASS. Doel bij voorliggend onderzoek was het om
mogelijke hiaten op te sporen in de begeleiding van studenten met (kenmerken van) ASS door
onderwijsprofessionals, om zodoende bij te kunnen dragen aan de kwaliteitsbevordering van het
onderwijs, zodat dit beter aansluit bij de unieke eigenschappen van deze studenten. Tevens draagt dit
onderzoek bij aan een stukje kennisbevordering over ASS bij jongvolwassenen met een normale
intelligentie en geeft het tips en mogelijke vervolgstappen om het HBO ASS-vriendelijker te maken.
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is er in dit kwalitatieve, praktijkgerichte
onderzoek middels drie fasen van dataverzameling (een literatuurstudie, een behoefte-inventarisatie
middels semigestructureerde interviews met zeven onderwijsprofessionals en één student van Zuyd
Hogeschool

alsook

twee

autismespecialisten,

en

een

focusgroep

bestaande

uit

twee

onderwijsprofessionals van Zuyd Hogeschool) geïnventariseerd welke ervaringen, problemen en
behoeften zij hebben. Het onderzoek is exact uitgevoerd zoals het in de methode werd beschreven en
er is gereflecteerd op de vertrouwenswaardigheid. Hierbij bleek het onderzoek kredietwaardig door
de inzet van memberchecks en triangulatie. Transfereerbaar is het onderzoek door het bieden van een
thick description in de rapportage, die het de lezer mogelijk maakt te bepalen in hoeverre bevindingen
toepasbaar zijn op een andere situatie. De stabiliteit van de bevindingen kan niet worden gegarandeerd,
doordat ieder interview slechts één keer werd uitgevoerd en er maar twee onderwijsprofessionals
aanwezig waren bij de focusgroep. Door een gedetailleerde beschrijving te bieden van de procedure
en het inzichtelijk maken van de meetinstrumenten en transcripten is het onderzoek bevestigbaar. De
reflexiviteit is gewaarborgd doordat het eigen kritisch handelen van de onderzoekers is bewaakt
middels reflecties en peer-evaluation.
Concluderend kan op de onderzoeksvraag als volgt worden geantwoord: Om de begeleiding
van studenten met Autisme Spectrum Stoornis op Zuyd Hogeschool te verbeteren lijkt het
noodzakelijk dat er meer bewustwording voor ASS in het onderwijsklimaat ontstaat. Knelpunten zijn
herkenbaar in de bereikbaarheid van docenten met betrekking tot de informatie en tools die voor hen
bedoeld zijn. Opvallend is dat zij ofwel te weinig bewust zijn van wat zij voor de student met ASS
kunnen betekenen, of zelfs ondanks hun interesse in meer kennis over ASS en de omgang hiermee,
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vaak niet op de hoogte zijn van het bestaan van deze middelen. SLB'ers lijken hierover beter
geïnformeerd te zijn. Verbetering van deze informatieoverdracht in de vorm van studiemiddagen,
workshops en het beschikbaar stellen van informatiemateriaal zou hiervoor een oplossing kunnen
bieden. Verder is de onzichtbaarheid van studenten met ASS vaak een reden dat problemen
onopgemerkt blijven, totdat deze zich opstapelen en ernstige hinder of zelfs beëindiging van het
studietraject kunnen veroorzaken. Deze onzichtbaarheid wordt versterkt door terughoudendheid bij
de student met betrekking tot de aan ASS-gerelateerde problemen, door zorgen over stereotypische
vooroordelen vanuit docenten, medestudenten en de toekomstige arbeidsmarkt. Een autisme
awareness campagne, die ook positieve kanten van ASS benadrukt, zou hierop eventueel positieve
invloed kunnen hebben. Ten slotte blijkt dat persoonlijke begeleiding van studenten het sterkst
aanwezig in het eerste leerjaar, terwijl uit de bevindingen volgt dat de problemen voor studenten met
ASS erger worden op een langere termijn, wanneer er reeds verminderde aandacht aan besteed wordt
vanuit de opleiding. Intensieve ondersteuning gedurende het gehele schooltraject van studenten met
ASS is dus wenselijk voor de studenten die dit nodig hebben.
5.4. Aanbevelingen
5.4.1 Aanbevelingen vervolgonderzoek
Op basis van dit onderzoek kunnen er aanbevelingen worden geformuleerd om het onderwijs aan
studenten met ASS en andere functiebeperkingen verder te verbeteren:


In samenwerkingsverband met buitenschoolse professionals (bijvoorbeeld BOBA en/of
Autikunde) onderzoeken op welke manieren kennisoverdracht en awareness richting
onderwijsprofessionals en mogelijk ook medestudenten kan worden vormgegeven;



Aan de hand van een grotere populatie van docenten in het HBO onderzoeken welke
behoeften er zijn met betrekking tot kennis en handelingsvaardigheden bij de begeleiding van
studenten met functiebeperkingen;



Onderzoeken wat ondersteuningsbehoeften van studenten met een functiebeperking in het
algemeen zijn en in hoeverre aan deze behoeften wordt voldaan.



Onderzoeken en/of in kaart brengen welke alternatieve opleidingstrajecten er zijn voor
studenten met ASS, die in het HBO onvoldoende profiteren, en of deze positief bijdragen aan
de levenskwaliteit en kansen op de arbeidsmarkt van deze studenten.



Onderzoeken hoe in het HBO de transfer naar arbeidsmarkt wordt gewaarborgd en begeleid
voor studenten met ASS;
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Onderzoeken wat er op sociaal gebied gedaan kan worden voor studenten met ASS, die te
maken hebben met sociaal isolement en eenzaamheid

5.4.2 Aanbevelingen voor in het onderwijs
Tijdens de afname van de interviews ten behoeve van de behoefte-inventarisatie en in de verdere
uitvoering van dit onderzoek zijn een aantal aanbevelingen voortgekomen om het onderwijs voor
studenten met (kenmerken van) ASS te verbeteren:


Implementatie van bestaande hulpmiddelen en informatiebronnen over ASS bij de doelgroep
van docenten om hun kennis en bewustwording te vergroten, bijvoorbeeld middels workshops
en het materiaal van handicap + studie of Autism&Uni;



Inzetten op de bewustwording bij onderwijsprofessionals, en met name docenten, van het feit
dat er studenten met (kenmerken van) ASS aanwezig zijn binnen het HBO en dat ASS impact
kan hebben op de studie en het leven van de student, waarbij deze behoefte kan hebben aan
extra ondersteuning;



Creëer een autisme-vriendelijk onderwijsklimaat (bijvoorbeeld door een ‘autism awareness
campaign’);



Signaleer problemen en maak eventuele zichtbare problemen van de student bespreekbaar in
een persoonlijk gesprek en vraag naar de student zijn behoeften;



Evalueer met regelmaat de aan de student geboden ondersteuning met de student en eventueel
andere betrokkenen (bijvoorbeeld een persoonlijk begeleider);



Voor iedere opleiding een vast persoon aanwijzen als aanspreekpunt voor studenten, die
gespecialiseerd is in de begeleiding van studenten met functiebeperkingen;



Een richtlijn ontwikkelen die binnen de didactiek kan worden toegepast en aansluit op
behoeften van studenten met ASS;



Verbetering van kennisoverdracht (bijvoorbeeld middels studiemiddagen, workshops, en/of
readers) richting docenten met betrekking tot de begeleiding van studenten met een
functiebeperking (zoals ASS)

Take home message
Studenten met (kenmerken van) ASS zijn ieder uniek. Naast de struikelblokken waar zij tegenaan
kunnen lopen, hebben zij vele kwaliteiten. Wees als onderwijsbegeleider bewust ervan, dat deze
studenten deel uitmaken van het HBO en draag zorg voor een prettig en inclusief onderwijsklimaat,
zodat ook zij zonder onnodige obstakels kunnen afstuderen.
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9. Bijlagen
Bijlage 1 Topiclijst behoefte-inventarisatie onderwijsprofessionals
Inleiding
Zoals in de uitnodigingsmail besproken voeren wij dit interview uit om een indruk te kunnen krijgen
over hoe de begeleiding van studenten met (kenmerken van) autisme op Zuyd Hogeschool op dit
moment verloopt. Het interview zal 30-60 minuten duren. Wij willen u vragen of wij dit interview
mogen opnemen met een audio-recorder zodat wij de informatie later rustig kunnen verwerken. De
opnames worden na het verwerken verwijderd. Alle informatie zal vertrouwelijk verwerkt worden en
indien gewenst ook geanonimiseerd, dit kunt u aangeven op de toestemmingsverklaring (indien er
overeenstemming plaatsvindt  participant toestemmingsverklaring vragen te ondertekenen).
(*informed consent)

(Naam) zal de vragen stellen en (naam) zal als monitor van het gesprek erbij zitten. U bent niet
verplicht om vragen te beantwoorden, wanneer vragen onduidelijk zijn dan mag u dit gerust aangeven.
Heeft u voor nu vragen of zijn er nog dingen onduidelijk? (Ja: vragen beantwoorden. Nee: starten
interview)
Topics
Algemene vragen

Vragen
1. Vindt u het goed als wij dit interview
opnemen zodat wij het later kunnen
transcriberen?
2. Voor welke faculteit werkt u?
3. Hoeveel jaar werk u al op Zuyd?
4. Welke functies vervult u op Zuyd?
5. Met wie werkt/ praat u?

Kennis

6. Bezit u kennis over autisme?
7. Vindt u de kennis die u bezit over autisme
toereikend genoeg om een student met
(kenmerken van) autisme goed te kunnen
begeleiden?

Ervaring

8. Heeft u eerder studenten met autisme of
kenmerken hiervan begeleid?
Zo ja:
A. Begeleidt u regelmatig studenten met
(kenmeren van) autisme?

Hulpvragen

8A.
- Hoeveel studenten begeleidt
u ongeveer met autisme of
kenmerken hiervan?
B. Hoe bent u te weten gekomen dat een 8B.
student autisme had?
- Gaf de student dit zelf aan?
- Geven ze dit al aan bij de
start van hun opleiding of
later pas?
C. Hoe begeleidde u tot nu toe studenten 8C.
met (kenmerken van) autisme?
- Maakt u gebruik van
bestaande hulpmiddelen?
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-

Past u een bepaalde
gesprekstechniek toe?

D. Zijn er problemen die u tegen komt op 8D.
school m.b.t. de begeleiding van
- Voorbeeld gebieden:
studenten met (kenmerken van)
communicatie/ gedrag/
autisme?
planning.
E. Zijn er concrete momenten waarbij u
onzeker bent over hoe zo’n student
kunt helpen?
Zo nee:
A. Is het mogelijk dat studenten die u
8A.
begeleidt wel autisme hebben, maar
- Zijn er momenten waarop
het niet zelf kenbaar hebben gemaakt?
een student de kans krijgt dit
kenbaar te maken?
- Zou het voor u meerwaarde
hebben om te weten dat een
student autisme heeft, om
hem of haar beter te kunnen
begeleiden?
9. Denkt u dat het belangrijk is voor een
docent of mentor om (kenmerken van)
autisme bij een student te kunnen
signaleren?
10. Weet u waar u een student naartoe kunt
verwijzen wanneer er problemen buiten
uw expertise zijn?
Behoeften

11. Waaraan denkt u docenten en mentoren in 10.
het algemeen behoefte zouden hebben als - Bijvoorbeeld: kennis,
u denkt aan de begeleiding van studenten
gesprekstools, handouts.
met (kenmerken van) autisme?
12. Waaraan denkt u dat studenten met
(kenmerken van) autisme behoefte
zouden hebben in de begeleiding?
13. In welke situaties zou u behoefte hebben
aan ondersteuning?
13.
- Kunt u een voorbeeld
**Member check uitvoeren
noemen van zo’n situatie?

Hulpmiddelen

14. Bent u bekend en/of gebruikt u bestaande
producten om studenten met autisme te
ondersteunen?
Zo ja:
A. Welke ervaringen heeft u met dit
14A.
product?
- Zijn de producten
handzaam, compleet, nuttig?
14B.
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B. Zijn er voor of nadelen die u kunt
vertellen?

-

Mist u bepaalde inhoud,
praktische toepasbaarheid?

Zo nee:
A. Wist u dat er producten bestonden
voor studentbegeleiders voor tips in
de begeleiding van studenten met
autisme?
Nieuw product

15. Heeft u een voorkeur voor een eventuele
vorm van het product?

15.
- Voorbeelden: digitaal,
folder, flowchart, kaartje
16. Wat denkt u dat goed hanteerbaar is in de 16.
praktijk?
- Heeft u meer behoefte aan
een compact product of een
meer uitgebreide
informatiebron?
17. Wat denkt u dat nodig is aan
17.
achtergrondinformatie over autisme in het - voorbeelden: ruim of
product?
beknopt; denk aan
prevalentie, comorbiditeiten etc.
18. Zijn er specifieke thema’s die u
belangrijk vindt om in het product aan
bod te laten komen?
**Member check uitvoeren

Productevaluatie

19. Mogen wij later contact met u opnemen
voor een tussentijdse productevaluatie in
de vorm van een focusgroep?

Reflectie

20. Hoe heeft u dit gesprek ervaren?
21. Waren de vragen die zijn gesteld
duidelijk?
22. Zijn er nog vragen aan ons of heeft u nog
tips?

* Informed consent: Door de toestemmingsverklaring te ondertekenen hebben de participanten aangegeven dat ze in de gelegenheid zijn geweest om
vragen te stellen en volledig en juist geïnformeerd zijn over de inhoud van het onderzoek (Boeije, 2014).
** Member check: Antwoorden van de participanten samenvatten en parafraseren en bij onduidelijke antwoorden doorvragen.
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Bijlage 2 Topiclijst behoefte-inventarisatie student
Introductie:
Doel interview: Behoefte-inventarisatie voor een hulpmiddel voor docenten en mentoren bij de
begeleiding van studenten met ASS
Duur: 30-60 minuten
Toestemmingsverklaring: Voor het maken van de audio-opname (wordt na transcriptie verwijderd) en
de (anonieme) verwerking van je persoonlijke gegevens (informed consent)
Rolbeschrijving: Gespreksleider (Norah) en monitor (Michelle)
Gespreksverloop:
- Als vragen onduidelijk zijn, of als je graag even pauze wilt, mag je dit altijd aangeven.
- Je hoeft vragen niet te beantwoorden en je mag het interview stoppen als je dat wilt.
- We gaan een aantal vragen stellen over hoe jij het ervaart om met (kenmerken van) ASS op Zuyd
Hogeschool te studeren en hoe je de begeleiding vindt die je krijgt.
- De vragen zijn ingedeeld in topics, die we van tevoren steeds kort aankondigen. Sommige vragen
hebben hulpvragen.
- Tussendoor vatten we wat er is gezegd af en toe even samen om te controleren of wij alles goed
hebben begrepen.
- Op het einde stellen we je enkele vragen over hoe jij dit gesprek hebt ervaren.
Topics
Vragen
Algemene vragen 1. Welke opleiding volg je?
2. In welk leerjaar zit je nu?
3. Sinds wanneer weet je dat bij jou sprake is
van ASS?
4. Is ASS bij jou officieel gediagnostiseerd?
Studievoortgang

Hulpvragen

5. Heb je al eerder een andere studie gevolgd?
Zo ja:
A. Heb je deze studie afgerond?
Zo nee:
a. Waarom ben je met deze studie
gestopt?
B. Kreeg je op deze studie andere
begeleiding voor ASS-gerelateerde
problemen?
6. Waarom heb je voor Zuyd Hogeschool en
voor deze opleiding gekozen?
7. Heb je, voordat jij je hebt ingeschreven,
informatie gezocht over studeren met ASS
en begeleidingsmogelijkheden op Zuyd
Hogeschool?
8. Heb je tijdens je huidige studie
studievertraging opgelopen, of denk je dat
dit gaat gebeuren?
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Kenbaar maken
van ASS

9. Heb jij op je opleiding aangegeven dat er bij
jou sprake is van (kenmerken van) ASS?
Zo ja:
A. Bij wie heb je dit aangegeven?
9A.
- Voorbeelden: bij je mentor,
decaan, docenten of
medestudenten?
B. Wanneer heb je dit aangegeven?
9B.
- Voorbeelden: Bij aanvang
van de studie, na eventuele
problemen die zich opdeden
C. Waarom heb je het bij deze mensen
aangegeven?
D. Hoe heb je dit bij deze mensen
9D.
aangegeven?
- Voorbeelden: in een één-opéén gesprek, in een regulier
gepland SLB gesprek of in
een gesprek dat je speciaal
hebt gepland hiervoor, of in
de groep
E. Veranderde dat iets aan de manier
waarop je wordt benaderd en begeleid?
F. Zou je het achteraf op hetzelfde moment
en op dezelfde manier kenbaar gemaakt
hebben?
Zo nee:
A. Waarom heb je ervoor gekozen om het
niet kenbaar te maken?

**Member check uitvoeren

Ervaringen

10. Zijn er (bepaalde ASS-gerelateerde)
problemen, die je tijdens je studie
tegenkomt?
Zo ja:
A. Hoe ga je daarmee om?

B. Heb je het aangegeven bij een
studentbegeleider wanneer je ergens
moeite mee had?
Zo ja:

9A2.
- Voorbeelden: Geen goed
moment, hoge drempel, niet
‘anders’ willen worden
behandeld?
- Zou je dit wel kenbaar
hebben gemaakt wanneer het
opener bespreekbaar zou
worden gemaakt?
10.
- Zijn er problemen waar je
tegenaan loopt zoals de
communicatie met docenten
of mentoren?

10B.
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a. Hoe zijn jullie hierover in gesprek
gegaan?

Zo nee:
a. Waarom heb je dit niet aangegeven?

Heb je de mogelijkheid om
dit bespreekbaar te maken bij
docenten of mentoren en er
samen een oplossing voor te
vinden?
12B.a.
- Vond je dat prettig op die
manier?
- Had het anders (beter)
kunnen gaan?

11. Zijn er bepaalde (ASS-gerelateerde)
eigenschappen die je hebt en die je helpen
bij je studie?
Behoeften

12. Wat zou een docent of mentor kunnen doen
om je studie zo prettig mogelijk te laten
verlopen?

13. Heb je voor je (kenmerken van) ASS
speciale begeleiding gekregen?
Zo ja:
A. Hoe ervaar je de begeleiding die je nu
krijgt van docenten en je mentor?
B. Sluit deze aan op de
begeleidingsbehoeften die jij hebt?
C. Wordt de begeleiding die je ontvangt
geëvalueerd met een docent of met je
mentor

12.
- Of: Wat zou voor jou de
ideale begeleiding zijn om
van een docent of mentor te
krijgen?
13.
- Voorbeelden: hulp met
planning, verduidelijking,
extra structuur in de les,
aangepaste toetsing, etc.

14. Zijn er specifieke momenten waarop je meer 14.
begeleiding nodig zou hebben?
- Of: Zijn er nog dingen die je
Zo ja:
mist in de begeleiding?
A. Wat zou een docent of mentor kunnen
- verschil in studiejaar, begin
doen om je hierbij beter te kunnen
of eind collegejaar,
begeleiden?
groepsprojecten, voor toetsen
of stage, groepswerk etc.
15. Vind je dat docenten en mentoren voldoende 15.
kennis (over ASS) hebben om jou goed te
- Zou jij het prettig vinden als
kunnen begeleiden?
een docent of mentor
Zo nee:
kenmerken van ASS bij een
A. Zou jij het prettig vinden als een docent
student kon signaleren?
of mentor meer kennis had over ASS?
16. Wat moet een docent of mentor volgens jou 16.
minimaal weten?
- Voorbeelden: Algemene
kenmerken die veel
voorkomen bij ASS, hoe ze
meer structuur kunnen bieden
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of prikkels kunnen beperken,
taalgebruik, aandacht voor
groepswerk
17. Is het wel eens voorgekomen dat je
ondersteuning nodig had die buiten de taken
van je docent of mentor lagen, en heeft deze
je toen kunnen verwijzen naar het juiste
persoon?
18. Weet jij welke
ondersteuningsmogelijkheden er voor jou
zijn binnen Zuyd Hogeschool?
Zo ja:
A. Hoe wist je dat die er waren?
**Member check uitvoeren
Productevaluatie

19. Mogen wij later contact met je opnemen
voor een tussentijdse productevaluatie in de
vorm van een focusgroep?

Reflectie

20. Hoe heb je dit gesprek ervaren?
21. Waren de vragen die zijn gesteld duidelijk?
22. Heb je nog vragen of wil je graag nog iets
toevoegen?

Afsluiting
Als je op een later moment nog een vraag, opmerking of toevoeging hebt kun je ons altijd mailen.
* Informed consent: Door de toestemmingsverklaring te ondertekenen hebben de participanten aangegeven dat ze in de
gelegenheid zijn geweest om vragen te stellen en volledig en juist geïnformeerd zijn over de inhoud van het onderzoek
(Boeije, 2014).
** Member check: Antwoorden van de participanten samenvatten en parafraseren en bij onduidelijke antwoorden
doorvragen.
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Bijlage 3 Topiclijst behoefte-inventarisatie autismespecialisten
Inleiding
Zoals in de uitnodigingsmail besproken voeren wij dit interview uit om een indruk te kunnen krijgen
over hoe de begeleiding van studenten met (kenmerken van) autisme op Zuyd Hogeschool op dit
moment verloopt. Het interview zal 30-60 minuten duren. Wij willen u vragen of wij dit interview
mogen opnemen met een audio-recorder zodat wij de informatie later rustig kunnen verwerken. De
opnames worden na het verwerken verwijderd. Alle informatie zal vertrouwelijk verwerkt worden en
indien gewenst ook geanonimiseerd, dit kunt u aangeven op de toestemmingsverklaring (indien er
overeenstemming plaatsvindt  participant toestemmingsverklaring vragen te ondertekenen).
(*informed consent)

(Naam) zal de vragen stellen en (naam) zal als monitor van het gesprek erbij zitten. U bent niet
verplicht om vragen te beantwoorden, wanneer vragen onduidelijk zijn dan mag u dit gerust aangeven.
Heeft u voor nu vragen of zijn er nog dingen onduidelijk? (Ja: vragen beantwoorden. Nee: starten
interview)
Topics
Algemene vragen

Vragen
1. Kunt u uw werk kort omschrijven?
2. Hoe lang doet u dit al?
3. Wie begeleidt u zoal?
4. Met wie werkt en praat u naast uw
cliënten?

Ervaring

5. Heeft u cliënten die een opleiding volgen
op het hoger beroepsonderwijs (HBO) of
heeft u die wel eens gehad?
Zo ja:
A. Hoeveel zijn er dat ongeveer per jaar?
B. Begeleid u deze studenten ook bij
studie-gerelateerde problemen?
C. Is er een patroon te herkennen in de
soort problemen die studenten met
(kenmerken van) ASS hebben?
D. Wat is uw ervaring met de
begeleiding die deze studenten krijgen
op de opleiding?
E. Hoe is uw ervaring met de stap van
opleiding naar werk bij deze
studenten?
F. Is het voorgekomen dat studenten die
u begeleid stoppen met de opleiding?
Waar lag dat aan, denkt u?

Behoeften

6. Bent u tevreden met de begeleiding die
studenten met ASS van docenten en

Hulpvragen

3A. Bijv. Kinderen, jongeren,
volwassen
4A. Bijv. Ouders/opvoeders,
hulpverleners, instanties
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mentoren krijgen of ziet u er nog
verbeterpunten in?
7. Wat zijn volgens u de rollen van de
mentor/studieloopbaanbegeleider en die
van de docent bij de begeleiding van de
student?
8. Waaraan denkt u dat docenten en
mentoren in het algemeen behoefte
zouden hebben als u denkt aan de
begeleiding van studenten met
(kenmerken van) autisme?
9. Denkt u dat het belangrijk is voor
docenten en mentoren om (kenmerken
van) ASS bij een student te kunnen
signaleren?
10. Waaraan denkt u dat studenten met
(kenmerken van) autisme behoefte
zouden hebben in de begeleiding?
11. Op welke momenten heeft de student
vooral hulp nodig? (opstart, afstuderen)
12. Komt u wel eens studenten tegen die
tegen ASS-gerelateerde problemen
aanlopen maar die niet willen
communiceren op de opleiding?
9a. Zo ja: Wat zou deze drempel kunnen
verlagen?

Bijv. opstart, afstuderen, etc.

**Member check uitvoeren
Hulpmiddelen

13. Bent u bekend en/of gebruikt u zelf
bestaande producten om studenten met
autisme te ondersteunen?
Zo ja:
A. Welke ervaringen heeft u met dit
product?
B. Zijn er voor of nadelen die u kunt
vertellen?
C. Ziet u de producten gebruikt worden
op de opleidingen?

13A.
- Zijn de producten
handzaam, compleet, nuttig?
13B.
- Mist u bepaalde inhoud,
praktische toepasbaarheid?

Zo nee:
A. Wist u dat er producten bestonden
voor studentbegeleiders voor tips in
de begeleiding van studenten met
autisme?
Nieuw product

14. Denkt u dat onderwijzend personeel op de
hogeschool meer scholing nodig heeft op
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het gebied van studenten met ASS of
andere functiebeperkingen?
Zo ja:
6a. Heeft u zelf ideeën op welke manier
en met welke inhoud dit zou kunnen of
moeten gebeuren?
15. Wat zou er op de hogeschool nog meer
kunnen veranderen zodat een student met
(kenmerken van) ASS goed en prettig kan
studeren?
**Member check uitvoeren
Focusgroep

16. Mogen wij later contact met u opnemen
voor een focusgroep?

Reflectie

17. Hoe heeft u dit gesprek ervaren?
18. Waren de vragen die zijn gesteld
duidelijk?
19. Zijn er nog vragen aan ons of heeft u nog
tips?

* Informed consent: Door de toestemmingsverklaring te ondertekenen hebben de participanten aangegeven dat ze in de gelegenheid zijn geweest om
vragen te stellen en volledig en juist geïnformeerd zijn over de inhoud van het onderzoek (Boeije, 2014).
** Member check: Antwoorden van de participanten samenvatten en parafraseren en bij onduidelijke antwoorden doorvragen.
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Bijlage 4 Vragenroute focusgroep
Opening

Introductie
Transitie
Kern

Afsluiting

1. Begroeten.
2. Kennismaking participanten: Wat is uw naam en op welke faculteit bent u
werkzaam? Wat is uw functie?
Doel focusgroep: Debriefing, bespreken contrasten, vervolgstappen.
Kort het onderzoek beschrijven: Aanleiding, probleem en vraagstelling.
Debriefing
1. Rolverdeling: Hoeveel kennis en
begeleidingsvaardigheid is er nodig bij een docent?
2. Er is een grote behoefte aan bewustwording van wat
ASS betekent voor de student en zijn studie en wat
onderwijsprofessionals kunnen doen.
3. Er zijn bestaande producten en hulpmiddelen maar de
vertaalslag naar de werkvloer mist: Informatie komt
vaak niet terecht bij docenten en er is weinig transfer
van de kennis naar de praktijk door docenten.
4. De student ervaart barrières bij het bespreken van zijn
problemen, o.a. door het stigma van het label ‘autisme’.
5. Er is behoefte om het onderwijsklimaat voor de student
te verbeteren, bijv. door bewustwording t.a.v. ASS bij
onderwijsprofessionals en medestudenten te bevorderen
Contrasten
1. Rolverdeling en beschikbare tijd docent VS zo goed
mogelijk willen begeleiden/aanpassen aan de student in
het onderwijs
2. Privacy student m.b.t. communicatie van diagnose of
problemen VS het nut van het ervan af weten door
docenten om beter aan te kunnen passen
3. Signaleren kenmerken/problemen m.b.t. ASS VS geen
label willen plakken/diagnosticeren
4. Algemene kennis bevorderen VS student uniek
benaderen
5. Bewustwording medestudenten VS benadrukken van
het ‘anders zijn’ van de student (dat zou misschien al
eerder moeten gebeuren)
Vervolgstappen 1. Ideeën omtrent product (noodzaak bewustwording
ASS) bijv. een brandbrief. Naar wie moet deze toe?
2. Aanbevelingen (voorbeelden door ons: wegwijzer,
alternatieve trajecten, awareness, duidelijk
aanspreekpunt). Zijn deze zinvol, zijn er aanvullingen?
1. Zou u nog iets willen bespreken dat nog niet aan bod is gekomen?
2. Reflectie: Hoe heeft u dit gesprek ervaren? Waren de vragen en doelen
duidelijk?
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Bijlage 5 Bevestigende email van deelname onderzoek n.a.v. een persoonlijke benadering aan de
participanten

Datum: 10-12-2018
Betreft: Bevestiging deelname aan interview voor behoefte-inventarisatie

Beste (naam deelnemer),
Naar aanleiding van ons eerder gevoerde gesprek schijven wij u. Deze mail dient ter bevestiging
van uw deelname aan ons onderzoek en geeft nogmaals kort weer wie wij zijn en waarvoor de
behoefte-inventarisatie dient.
Wij zijn twee vierdejaars studenten van de opleiding Logopedie. Voor onze thesis zouden wij graag
een product willen ontwikkelen, dat kennis en handvaten biedt voor de studentbegeleiders (met
name docenten en mentoren) van Zuyd Hogeschool. Het doel is om de begeleiding die aan
studenten met kenmerken van autisme geboden wordt te verbeteren. Om dit product te kunnen
ontwikkelen voeren wij een behoefte-inventarisatie uit. Zo kan er een beeld worden gevormd van
wat u en andere studentbegeleiders, die werkzaam zijn op Zuyd Hogeschool, van belang vinden en
terug zouden willen zien in het eindproduct.
Wij zien u graag zoals afgesproken op (datum) om (tijd) uur in de centrale hal van Zuyd
Hogeschool locatie (stad).
Wij danken u alvast hartelijk voor uw deelname.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via één van onderstaande
mailadressen.

Met vriendelijke groet,
Norah Dantchev,
2055660dantchev@zuyd.nl
Michelle Huppertz,
1407465huppertz@zuyd.nl
Studenten van de opleiding Logopedie.

Tel: 0646477639
Tel: 0628205419

De begeleider van onze thesis is Michêlle Lacroix. Haar mailadres is michelle.lacroix@zuyd.nl
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Bijlage 6 Toestemmingsformulier audio-opname en gegevensverwerking interview
Hierbij verklaar ik
dat ik toestemming geef dat dit interview wordt
opgenomen en alle informatie vertrouwelijk mag worden verwerkt.
Ik ben ervan op de hoogte dat gemaakte opnames na transcriptie worden vernietigd en dat de inhoud
van de transcriptie door mij wordt goedgekeurd, alvorens de gegevens verwerkt worden in de
analyse.
Anonimiteit
Omcirkel wat bij u van toepassing is:
Mijn functie mag wel / niet worden vermeld.
Locatie:
Datum:
Handtekening:
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Bijlage 7 Samenvatting interview
Participant: OP3
Datum: 14 januari 2019
Locatie: Sittard
Algemene vragen
1. Toestemming opname: Ja
2. Faculteit: Commercieel en Financieel Management
3. Hoeveel jaar op Zuyd: Vanaf 1990
4. Functies op Zuyd: studieloopbaanbegeleider en voorlichter domein economie,
aandachtfunctionaris studeren met een functiebeperking
5. Met wie werkt/ praat u: studenten, team commerciële economie propedeuse
Kennis
6. Kennis over autisme? Ja
7. Kennis over autisme toereikend: Die kennis is nooit genoeg, dat blijft in ontwikkeling en daar
blijf ik over lezen.
Ervaring
8. Eerder studenten met autisme of kenmerken hiervan begeleid: Ja.
Zo ja
A. Begeleidt u regelmatig studenten met (kenmerken van) autisme? Ja, mensen met aan
autisme verwante stoornissen. Misschien tussen 5 en 10 waar het bekend van is, het zouden
er dan nog meer kunnen zijn.
B. Hoe bent u te weten gekomen dat een student autisme had? Dat kan aangegeven worden
bij aanmelding via studielink, maar veel studenten durven dat niet. En die vertellen het ook
niet in het matchinggesprek. En anders is het afwachten of het in een één op één situatie er
nog uit komt.
C. Hoe begeleidde u tot nu toe studenten met (kenmerken van) autisme? Als het bekend is
komt de student in een mentorgroep bij mij. Ik houd dan ook rekening met de groep en
bewaak het groepsproces want dat is toch vaak lastig. Ik heb me ook zelf getraind om rustig
les te geven, niet te veel bewegen, structuur opbouwen. Dat is voor elke student prettig. Ook
de leerdoelen vooraf aan de les bespreken. Algemeen gezegd is het voor mij gevoelswerk,
want ik wil en mag niet diagnosticeren. Maar ik wil een student wel verder helpen.
D. Zijn er problemen die u tegen komt op school m.b.t. de begeleiding van studenten met
(kenmerken van) autisme: (Voorbeeld van één specifieke student) Samenwerking, manier
van communiceren, weinig uitdrukking in het gezicht, monotoon praten. Algemeen: Ik ben
bang dat wanneer we studenten onvoldoende extra aandacht geven, ze gewoon vanzelf
verdwijnen en stoppen met de opleiding en als ik dat hoor van andere docenten denk ik wat
was er dan, hadden we niet kunnen proberen deze student binnen te houden.
E. Zijn er concrete momenten waarbij u onzeker bent over hoe zo’n student kunt helpen?
Dat is niet vaak, maar er is wel eens een student geweest waarmee het echt niet goed ging en
dat vond ik heel zwaar. (Bijv. aansluiting vinden, fixatie, gebrek aan zelfreflectie)
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9. Denkt u dat het belangrijk is voor een docent of mentor om (kenmerken van) autisme bij
een student te kunnen signaleren? Ja. Ik kan niet zeggen als ik hem sterker had kunnen
begeleiden dat ie niet was gestopt. Maar misschien als je in gesprek kunt gaan, kunt voorkomen
dat ze onderduiken, want als ze weg blijven dan kan ik ze niet bereiken en is er niks.
10. Weet u waar u een student naartoe kunt verwijzen wanneer er problemen buiten uw
expertise zijn? Ik verwijs altijd door naar decaan en huisarts. Ik probeer mijn rol als SLB’er zo
zuiver mogelijk te houden en mij met name te richten op de studeerbaarheid van de student, hoe
het met hem gaat, wat hij met de studie wil, hoe het samenwerken gaat.
Behoeften
11. Waaraan denkt u docenten en mentoren in het algemeen behoefte zouden hebben als u
denkt aan de begeleiding van studenten met (kenmerken van) autisme? Het herkennen en
heel praktisch aan de slag gaan met de student. Vaardigheden voor het samenwerken in de
groep. Bewust zijn van wat omgeving met iemand kan doen.
12. Waaraan denkt u dat studenten met (kenmerken van) autisme behoefte zouden hebben in
de begeleiding? Studenten voelen zich soms niet begrepen, voelen onmacht. Ik vind het lastig
om te zeggen of een student het zou durven bespreekbaar te maken, misschien wel in een één op
één situatie.
13. In welke situaties zou u behoefte hebben aan ondersteuning? Bij groepswerk, bij
werkcolleges, ook wel één op één.
Hulpmiddelen
14. Bent u bekend en/of gebruikt u bestaande producten om studenten met autisme te
ondersteunen? Ja, zelf veel gelezen, puzzel van vijf (in het achterhoofd), de kaart van handicap
+ studie is onlangs naar alle SLB’ers gegaan, daar maak ik ook wel gebruik van.
Zo ja
A. Welke ervaringen heeft u met dit product? Ik vind het fijn dat alles op een rijtje staat, je
kunt hem er zo bij pakken en kijken wat kun je in deze situatie doen, wat herkennen we hier.
B. Zijn er voor of nadelen die u kunt vertellen? Ik weet niet of ik dingen mis, want ik maak
mijn eigen aanvullingen van wat ik verder weet. Ik kan me voorstellen dat voor docenten
zonder speciale kennis een stukje achtergrondinformatie een aanvulling kan zijn. Verder is
het mooi ingedeeld en het is fijn dat dit is rondgestuurd omdat het dan onder de aandacht is.
Ik vind het formaat prima, als ik meer wil lezen ga ik zelf op zoek.
Nieuw product
15. Heeft u een voorkeur voor een eventuele vorm van het product? Digitaal, als ik een handout wil dan kan ik een kopie maken
16. Wat denkt u dat goed hanteerbaar is in de praktijk?
17. Wat denkt u dat nodig is aan achtergrondinformatie over autisme in het product?
Duidelijke uitleg tussen de diverse vormen binnen het spectrum. En ook echt praktische tips met
name, voor de docent. Hoe pak ik het aan, dat je kunt verwijzen naar SLB’er of decaan en
praktische tips wat kunnen ze zelf in lessen veranderen.
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18. Zijn er specifieke thema’s die u belangrijk vindt om in het product aan bod te laten
komen? De brug slaan naar het werkveld en voor het moment dat de student een stageplek gaat
zoeken, dat daar extra begeleiding kan zijn. En ook op de stageplek intensievere begeleiding.
Productevaluatie
19. Mogen wij later contact met u opnemen voor een tussentijdse productevaluatie in de vorm
van een focusgroep? Ja.
Reflectie
20. Hoe heeft u dit gesprek ervaren? Heel prettig, goed voorbereid.
21. Waren de vragen die zijn gesteld duidelijk? Ja.
22. Zijn er nog vragen aan ons of heeft u nog tips? Eigenlijk niet.
Belangrijke overige informatie
 Ik ben gewoon heel erg blij dat jullie je ook hiermee bezighouden, dat dit zo veel mogelijk
onder de aandacht blijft. Want, ja, dit komt toch steeds meer voor hè, omdat er meer aandacht
aan wordt besteed worden er ook meer diagnoses gesteld, en ik vind ook echt dat… ja, we
hebben hier een maatschappelijke verantwoordelijkheid om deze mensen… daar is verder
gewoon niks mis mee!
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Bijlage 8 Samenvatting focusgroep
Participanten: OP5 & OP6
Datum: 9 mei 2019
Locatie: Heerlen
Kern:
Contrasten:
1. Rolverdeling en beschikbare tijd docent VS zo goed mogelijk willen begeleiden/aanpassen
aan de student in het onderwijs
Beide OPs geven aan dat er een werkdruk is, maar deze is met name tijdens tentamen periode
door het nakijken hiervan. Docenten zouden tijdens lessen of op afspraak in samenspraak met
de student tijd hebben om extra aandacht te besteden aan de studenten die dit nodig hebben; ‘De
werkdruk is er maar die zit niet in het directe begeleiden van studenten, die zit eigenlijk in het
nakijken, in de piekmomenten die der zijn, dus als ik kijk naar is er in mijn klas een student die
echt de aandacht nodig heeft dan heb ik in, wat zal ik zeggen, 80% van de heb ik, zou ik tijd
hebben om extra tijd te besteden aan die student’.
Echter bestaat er bij beide OP de voorwaarde dat de docent wel van de student moet weten dat
hij ASS heeft of dat hij merkt of weet dat een student met specifieke dingen problemen heeft;
‘Om als ik het zou weten extra aandacht te geven aan individuen of aan groepjes, die ruimte is
er wel denk ik, tenminste voor mij’. ‘(…) maar omdat die niet weet dat die student dat heeft (…)
als ze het wel weten dan weet je soms dat je op een andere manier dingen moet gaan uitleggen
of je moet aanspreken’.
2. Privacy student m.b.t. communicatie van diagnose of problemen VS het nut van het ervan
af weten door docenten om beter aan te kunnen passen
OP5 en OP6 geven beide aan het erover eens te zijn dat er betere begeleiding kan worden
geboden wanneer de diagnose bekend zou zijn; ‘Hoe moet je als je als docent je werk goed wil
doen he, iemand heeft een bepaalde structuur of aanpak past beter want dat hoort dan bij die
diagnose dat je daar dan veel meer winst in kunt maken dat je dat in je kader van je didactiek
zal ik maar zeggen, wat meer smaakjes zal krijgen’. Echter heeft de student het recht op privacy,
als hij niet wil dat anderen van zijn diagnose weten dan wordt het niet verder gecommuniceerd.
Wel geeft OP5 aan de voor en nadelen van het communiceren van de diagnose te bespreken met
een student; ‘(…) dan leggen wij het bij de student, dat heeft natuurlijk met privacy te maken,
maar we leggen dan wel uit wat de voor en nadelen van die opties zijn’.
3. Signaleren kenmerken/problemen m.b.t. ASS VS geen label willen plakken/diagnosticeren
OP6 geeft aan dat er binnen het signaleren van kenmerken een gevaar zit tot labelen en zich
daar niet competent genoeg voor voelt. Deze OP geeft aan dat hij daar niet voor is opgeleid. ‘Ik
ga zelf altijd naar de SLB’er, want als iemand iets van die student kan weten dan is het de
SLB’er en die kan ik altijd vragen van hoe moet ik dat aanpakken dus beter begeleiden’. ‘(…)
anders dan ben ik aan het gissen, dan ben ik aan het diagnosticeren, terwijl ik daar niet voor
ben opgeleid’. Tevens geeft deze OP aan dat op zijn faculteit zo veel verschillende studenten
met verschillende functiebeperkingen zijn, dat het moeilijk wordt (i.v.m. co-morbiditeiten) om
te zien wat het precies is; ‘(…) maar goed dat is er maar een stoornis uit genomen en wij
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hebben er in meerdere en in combinaties dus dat is niet idiaal en dan constant dat labelen ik
vind dat dan ook lastig want ik zien dan maar iets en dat plaatje kan veel complexer zijn dan
wat ik zie’. Deze OP raad eerder aan naar de SLB’er te gaan wanneer hij ziet dat een student
‘anders’ is, omdat deze vaak meer weet; ‘(…) dus ga ik naar die slb’er die kan me wel zeggen
dat is dat en dat en dat en niet zelf dat labeltje er op plakken, behalve constateren dat er iets
aan de hand is’.
Beide OP geven aan dat wel voordeel te zien in het hebben van kennis over autisme en de
verschillende kenmerken en uitingsvormen. Zodat wanneer ASS bekend is van de student, de
docent weet waar de student moeite mee kan hebben en op tijd problemen kan signaleren en zijn
begeleiding (en de didactiek binnen de les) kan aanpassen op de behoefte van de student; ‘Het
helpt wel als je wat meer weet over een student van bijvoorbeeld Autisme of Asperger en dat je
dan weet van hij heeft meer moeite om emoties te pijlen en als iemand zoiets vertelt en je weet
als begeleider meer daarover, is het handig om te weten hoe je daar verder beter mee om kan
gaan’. Ook geeft OP6 (docent) aan momenteel zichtbare kenmerken niet persoonlijk bespreekt
met studenten; ‘nee nee, niet echt, niet direct aan de student. Wat ik wel vaker doe is naar de
SLB’er gaan, en aan hem vragen; wat is er met die student aan de hand’.
4. Algemene kennis bevorderen VS student uniek benaderen
Beide OPs zijn het eens over het belang van kennis en bewustwording over ASS en de
problemen die het met zich mee kan brengen in het onderwijs. Echter geeft OP5 aan dat
‘sommige’ momenteel geen kennis hebben van ASS en dat hier nog de stereotype beelden
heersen; ‘Je moet er wel vanuit gaan dat sommige er echt niks van weten en alleen stereotype
beelden hebben, ik bedoel rain men achtige dingen zal ik maar zeggen, dus voor een aantal
collega’s zal het heus heel informatief zijn om eens een algemene iets te laten zien’.
5. Bewustwording medestudenten VS benadrukken van het ‘anders zijn’ van de student
Het eerste antwoord dat uit beide OPs gelijktijdig wordt uitgesproken is; ‘Wij doen dat niet’.
OP6 geeft daarbij aan dat medestudenten een ‘gevaarlijke groep’ zijn, omdat naast lessen
studenten de meeste tijd zonder toezicht met elkaar doorbrengen en er geen zicht is op wat er na
de lessen gebeurt bij studenten onder elkaar; ‘(…) het is een gevaarlijke groep (…). Ik moet
zeggen met samenwerken, gaat het meer om lever je een bijdrage of niet. Daar zie je veel meer
dat studenten uitgesloten worden, dus er wordt wel uitgesloten maar niet om het hebben van
ASS’. Wel benadrukken beide OPs dat binnen hun groep (faculteit ICT) zodanig divers is dat er
over het grote algeheel de studenten erg ‘tolerant’ zijn en er geen ‘studenten zijn die echt als
individu in de klas zitten’, iets dat positief bijdraagt aan de sfeer binnen het onderwijs. Ook
wordt door OP6 aangehaald dat medestudenten binnen hun faculteit wellicht juist de sterke
kanten van studenten met ASS weten te waarderen; ‘uiteindelijk kunnen zij misschien andere
dingen heel goed en daarom ook gewaardeerd tenminste dat kan ik me voorstellen van jij doet
dat en ik doe dit en daardoor geaccepteerd en misschien zelfs gewaardeerd worden’.
6. Het voorkomen van studie-uitval en vertraging voorkomen VS. het van voordeel zijn om
meer tijd te hebben
OP5 geeft aan dat dit voor iedere student individueel moet worden bekeken en dat er ‘geen
standaard aanpak’ is voor de begeleiding van studenten; ‘dit moet je altijd individueel bekijken:
‘individueel, na twee drie jaar ken je de student al en dan kun je voor het afstuderen bespreken
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(…), maar ik zou daar geen standaard dingen van maken want je moet het echt per individu
bekijken’. OP6 stemt hiermee in en voegt hieraan toe dat studenten ongeacht of zij wel of geen
ASS hebben, binnenkomen met een ‘rugzak’. Vanuit de opleiding kan er enkel voor worden
gezorgd dat een student met zo veel mogelijk ‘tools’ uiteindelijk wanneer hij afstudeert, klaar is
voor het werkveld en indien van toepassing kracht kan halen uit zijn ASS; ‘Ja ze komen er mee
binnen maar ze gaan er ook mee naar buiten en wij moeten ervoor zorgen dat ze met die rugzak
met tools er in verder kunnen en klaar zijn voor het werkveld en haar de kracht uit ASS’.
Vervolgstappen:
1. Ideeën omtrent product (noodzaak bewustwording ASS) bijv. een brandbrief. Naar wie
moet deze toe?
OP5: Ik denk dat bij jullie ‘doelgroep (docent) meer het kennis maken met en herkennen is (…)
dat je eerst weet wat het betekend om ASS te hebben, dat je je probeert te verplaatsen in hoe zo
iemand denkt, die bewustwording eigenlijk’. ‘voor de docent is meer die bewustwording en het
krijgen van handvaten belangrijk is’.
Op5: ‘je kunt een aantal paden bewandelen: via aandacht functionarissen functiebeperkingen,
examen commissies, team leiders’.
2. Aanbevelingen (voorbeelden door ons: wegwijzer, alternatieve trajecten, awareness,
duidelijk aanspreekpunt). Zijn deze zinvol, zijn er aanvullingen?
OP5: ‘Dat je het nog zo goed kunt doen, maar er gebeuren dingen die je niet in je hand hebt.
We proberen veel te doen maar het zijn wel bijna volwassenen en ze moeten op een gegeven
moment ook hun eigen ding leren te doen en misschien moeten ze dat dan zo ook wel leren’.
Reflectie:
1. Hoe heeft u dit gesprek ervaren?
OP6: ‘Nou ik geef zelf ook kwalitatief onderzoek en ik zie onze studenten dit niet doen’.
OP5: ‘Ja jullie doen dit echt heel goed, jullie luisteren echt heel goed, dat vind ik knap hoor,
complimenten daarvoor’.
2. Waren de vragen en doelen duidelijk? Naast dat met de contrasteren in het begin
OP5: ‘(…) maakt niet uit je had aanleiding iets te vertellen en jullie pakken dat op en leggen
verbanden en zo’.
OP6: ‘En jullie vragen door’.
Belangrijke overige informatie
 Vragen bij contrasten waren in het begin niet duidelijk; ‘Ik begrijp je vraag denk ik niet
helemaal’.
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