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Introductie

Over autisme
Autisme is een levenslange ontwikkelingsstoornis, die beïnvloedt hoe een persoon
communiceert en hoe hij tegenover andere mensen en de wereld om hem heen staat.
Autisme is een spectrumstoornis, wat betekent dat die verschillende mensen op een
verschillende manier beïnvloedt. Een substantieel deel van de autistische mensen
heeft een gemiddeld of hoger intelligentieniveau en een academische competentie,
hoewel sommigen een extra leerstoornis hebben.
Autisme kan leiden tot manieren in denken en gedrag die onnodige heftig of repeterend kunnen zijn, moeilijkheden geven in het begrip van sociale interacties, tot concentratieproblemen en een typische verwerking van informatie.
Van de andere kant, hebben autistische mensen specifieke sterke eigenschappen
zoals het vermogen om intens geconcentreerd gefocust te blijven, onconventionele
manieren te gebruiken om problemen op te lossen, of fouten te herkennen waar anderen overheen kijken. De kracht van autistische mensen als professionals op bepaalde
gebieden wordt steeds meer erkend door bedrijven wereldwijd.

Een opmerking wat betreft taalgebruik:
We hebben ervoor gekozen om de termen “autistische studenten” en “ studenten in het autisme
spectrum” te gebruiken. Dit is gebaseerd op recent
onderzoek (Kenny et al., 2015) waaruit blijkt dat de
meeste autistische volwassenen voorkeur hebben
voor een terminologie waarbij de identiteit- eerst
wordt genoemd en niet de persoon-eerst, zoals
vaak gebruikt bij autisme professionals (bijvoorbeeld “studenten met autisme”). De autistische
mensen die bij het Project Autism&Uni zijn betrokken geven ook de voorkeur aan deze terminologie.
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Over Autism&Uni
Autism&Uni is een door de EU gefinancierd project met partners
in vijf landen. Ons doel is om een groter aantal autistische jongvolwassenen toegang te laten krijgen tot HO en de overgang daarheen succesvol te sturen.
Om meer te weten te komen over de behoeften en aspiraties van
autistische studenten en om de huidige praktijk te definiëren hielden we een enquête, spraken met studenten over hun ervaringen,
bestudeerden onderzoeken en bekeken professionele literatuur, en
we brachten onderwijsvoorzieningen en wetgeving in kaart betreffende autistische kinderen in heel Europa. Ons onderzoek heeft
laten zien dat er veel uitdagingen zijn voor autistische studenten,
die toe willen treden tot en slagen in het HO.
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Uitdagingen voor autistische studenten
De sociale en fysieke
omgeving
• Problemen bij het oppikken van
ongeschreven sociale regels in het
contact met docenten en medestudenten.
• Problemen met het tolereren van
achtergrondgeluid, verlichting, drukte
of andere sensorische aspecten in een
universitaire omgeving.
• Omgaan met het sociale isolement dat
vaak samengaat met het wonen in een
nieuwe omgeving

Gebrek aan goede
ondersteuning
• Het ontbreken van de toegang tot goede
ondersteuning direct bij de start.
• De focus op de tekortkomingen bij
autisme, in plaats van op de sterke punten
die de student heeft.
• Het gebrek aan consistentie in redelijke
aanpassingen, autisme-specifieke en
persoonlijke ondersteuning.

Onrealistische verwachtingen
bij de student
• Wat studeren aan een universiteit echt is.
• De inhoud van een studieonderwerp of
opleiding.
• Presteren op hetzelfde hoge niveau als in
het middelbaar onderwijs.
• De interesses en toewijding van
medestudenten.

Uitdagingen met betrekking
tot beoordeling (zelfs wanneer
ze het onderwerp beheersen)
• Moeilijkheden met het goed interpreteren
van ambigue en open opdrachten.
• Niet begrijpen waarom iets gedaan moet
worden.
• Problemen met planning van de studie en
met correcties.
• Onzekerheid bij het inschatten van tijd
die gespendeerd moet worden aan een
opgegeven taak.

De overgang naar
volwassenheid vergt meer
inspanning dan voor een
gemiddelde student
• Voor de eerste keer verhuizen.
• Planning van tijd en het ontwikkelen
van routines.
• Niet gewend zijn voor zichzelf op
te komen
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Uitdagingen voor autistische studenten
Men kan beweren dat veel van deze uitdagingen gelden voor elke nieuwe
student. Maar terwijl de meesten zich redelijk snel kunnen aanpassen en steun
krijgen van hun vrienden, leiden deze uitdagingen bij autistische studenten snel
tot angst, verdere isolatie, depressie en soms vallen ze uit bij een cursus of
stoppen helemaal met hun studie.
Dit is duidelijk een immens verlies voor de Europese maatschappij en economie
omdat veel autistische studenten bepaalde sterke eigenschappen hebben,
b.v. sterke toewijding en focus op het door hun gekozen studie onderwerp,
aandacht voor detail, zich houden aan regels, een hoge werkethiek en de
neiging tot rationeel en logisch denken.

Gebruik van onze gratis online toolkit
04

Het Autism@Uni project ondersteunt studenten tijdens deze kritische periode
met een online toolkit. De toolkit is in verschillende talen beschikbaar en
kan worden aangepast aan universiteit specifieke behoeften, omgeving en
ondersteuningsstructuur.
Zie www.autism-uni.org/toolkits
voor meer informatie.
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Over deze gids
We hebben deze gids ontwikkeld met de hulp van autistische studenten, hun ouders,
tutoren aan de universiteit, leraren op school en ondersteuners. Het geeft een
opsomming van onze bevindingen en brengt de Best Practices onder de aandacht,
in het bijzonder in de landen die bij het project betrokken zijn: Engeland, Finland,
Nederland, Polen en Spanje. Alle quotes zijn uit enquêtes en interviews die gehouden
zijn in deze landen in 2014.

Sommige Europese HOI (Hoger Onderwijs Instellingen) voorzien al in
combinaties van de volgende ondersteuning en aanpassingen (dit zijn
voorbeelden):
Toets- en ondersteuningsvormen door teams
voor gehandicapten aan de universiteit.
Extra tijd en afzonderlijke kamers tijdens
examens.
Toestemming om een laptop te gebruiken bij
een schriftelijk examen.
Uitleg van ambigue bewoording door
een assistent tijdens examens en bij
studieopdrachten.
Gereduceerd inschrijfgeld.
Speciale arrangementen voor
studentenhuisvesting.
Ondersteunende software op alle computers
op de universiteit, of voor privé gebruik.
Privé mentoren of coaches.
Extra betrokkenheid van studieadviseurs,
inclusief extra tijd voor planning en het

overbrengen van informatie aan de staf van
de universiteit over zaken waar autistische
studenten behoefte aan hebben.
Individuele of groepssessies met
studieadviseurs die gespecialiseerd zijn in
autisme.
Alternatieven of speciale arrangementen voor
groepswerk of mondelinge presentaties.
Plattegronden, geschreven
richtingaanwijzingen en andere
ondersteuning als hulp bij het vinden van
studielocaties.
Het vooraf verstrekken van alle slides die in
een college gebruikt worden.
Toestemming om lessen op te nemen.
Vaste plaatsen, computers etc. in
collegezalen en klassen.

Kennis over hoe men autistische studenten het beste kan ondersteunen is echter
in Europa niet consistent en verschilt dikwijls binnen een land. Er bestaan Best
Practices , en deze gids is bedoeld om deze onder de aandacht te brengen en te
promoten om de vooruitzichten voor autistische studenten te verbeteren en hun
aantal in het HO te vergroten.

Project website: www.autism-uni.org

07

Over deze gids

Hoe moet deze gids worden gebruikt
We onderkennen dat “one size fits all” niet werkt, dus we hebben drie gidsen
gemaakt bestemd voor specifieke groepen, die betrokken zijn bij de ondersteuning
van autistische studenten op de universiteiten , buiten de familie.

Gids 1:

Gids 2:

Voor managers en senior
academici in het HO

Gids 3:

Voor docenten en tutoren
in het HO

Voor professionele
ondersteuners van
autistische studenten,
binnen of buiten het HO

Een gids voor “Best Practice” in de ondersteuning van
autistische studenten in het Hoger Onderwijs (HO)

Best Practice voor
managers en senior
academici in het HO

Best Practice voor
docenten en tutoren
in het HO

Best Practice voor
professionele ondersteuners
van autistische studenten
binnen of buiten het HO

GIDS 3

Een gids voor “Best Practice” in de ondersteuning van
autistische studenten in het Hoger Onderwijs (HO)

GIDS 2

GIDS 1

Een gids voor “Best Practice” in de ondersteuning van
autistische studenten in het Hoger Onderwijs (HO)
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Deze gids voor managers in
het HO en senior academici bij
universiteiten en bij HOI voorziet
in informatie en bewijsmateriaal,
om u te helpen bij het ontwikkelen van beleidsmaatregelen en
toepassingen die ten goede komen aan autistische studenten
en die de ervaringen van deze
studenten in uw instituut zullen
verbeteren.

Project website: www.autism-uni.org

Deze gids is voor de docenten
aan de HO instellingen. We
delen met u praktische tips, gebaseerd op bewijsmateriaal uit
ons onderzoek, om u in staat te
stellen om de wijze van leren en
doceren toegankelijker te maken
en wij ondersteunen u met het
opbouwen van een betere relatie
met autistische studenten.

Deze gids is bedoeld voor
specialisten die direct betrokken zijn bij de ondersteuning
van autistische studenten. Dit
kan zijn als onderdeel van een
team dat gehandicapten binnen de HOI ondersteunt of een
onafhankelijke organisatie die
deze ondersteuning levert aan
de HOI. We delen inzichten uit
ons onderzoek en Good Practice
situaties in Europa, die u zullen
helpen om de ervaringen van
studenten en uw betrokkenheid
bij informatie en ondersteuning
te verbeteren en uw expertise te
ontwikkelen.

Over deze gids

Hoe moet deze gids worden gebruikt
Elke gids is gefocust op “Aanbevelingen” – inzichten, ideeën en aanmoedigingen om een positieve verandering teweeg te brengen en Good Practice te delen, evenals “Calls to action” – directe actie die u kunt ondernemen zonder de
hulp van anderen.
Enkele van de voorbeelden van Best Practice kunnen misschien niet direct
toepasbaar zijn in uw land of organisatie. Wanneer dit het geval is, zou het
misschien mogelijk kunnen zijn een onderliggend principe tegen te komen dat
in uw professionele praktijk toegepast kan worden.
Autistische studenten die op tijd passende ondersteuning krijgen, gedijen in het
HO. Hun bekwaamheid en expertise worden onderkend en ze hebben toegang
tot colleges en bibliotheken van wereldklasse om hun speciale interesses te
ondersteunen en krijgen andere kansen om te groeien en zich te ontwikkelen.
Gebruik van deze gids zal u helpen om studenten het maximale te laten halen
uit hun leven en hun studietijd aan de universiteit.
Als u een van de andere gidsen uit deze serie wilt hebben, ga dan naar:
www.autism-uni.org/bestpractice

“Op d
e mi d
delba
scho o
re
l wer
d ik
belac
helijk
do or
gema
akt
mijn
me de
s tu de
Dit ge
nten.
beurt
n
iet op
unive
de
rsitei
t, waa
me de
r
mijn
s tu de
nten
mij m
respe
ct beh
et
andel
en.”
(studen

t, Spanje

)

Project website: www.autism-uni.org

09

“Misschien was ik
niet uitgevallen als de
hoeveelheid groepswerk
minder was geweest, of
als ik mijn medestudenten
beter had gekend, omdat
dan het werken in een
groep niet zoveel angst
had opgeleverd.”
(voormalig student, Finland)

“Ik ben altijd bang dat iemand zich
van mij afkeert of dat ik niet in staat
ben mezelf goed uit te drukken, of niet
begrepen wordt en dat dit de manier
waarop ik wordt behandeld verandert.
(voormalig student, UK)

Best Practice voor docenten
en tutoren in het HO
Achtergrond
Autistische studenten zijn allemaal verschillend, maar velen delen
gemeenschappelijke zorgen volgens de Autism&Uni enquête.

Communiceren en werken in
groepen
Ambigue vragen in interviews,
opdrachten en examens
Niet weten wie ze om
ondersteuning kunnen vragen
De weg kwijt raken
Gestrest raken of afgeleid
worden door bepaalde
zintuiglijke aspecten

Zorgen over hun onvermogen,
verkeerd begrepen worden of
gekleineerd worden
Angst om in het openbaar
te spreken
De tendens om af te gaan op
raakvlakken of te lang te praten
of hun speciale interesses
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Best Practice voor docenten en tutoren in het HO

Waarom is dit een probleem?
Autistische studenten en personen
en organisaties die hen ondersteunen
vertelden ons dat het een uitdaging was
om academische stafleden redelijke
aanpassingen te laten doorvoeren in het
studiemateriaal, deadlines en gebruikelijke
lesmethoden.
Natuurlijk vinden veel studenten het
werken in een groep uitdagend, en velen
zouden graag langere deadlines hebben
of opdrachten krijgen waarvoor van hun
kant geen interpretatie nodig is enz. Het
verschil met autistische studenten is echter
dat ze een beperkte capaciteit bezitten om
met deze uitdagingen om te gaan en hun
angstniveau veel hoger ligt.
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Simpel zeggen “alles komt goed” werkt
niet. Verwachtingen moeten duidelijk
en expliciet worden gesteld, inclusief de
leerresultaten, bespreking van opdrachten en
beoordelingscijfers.
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“Tutoren zijn al te gestrest
en overwerkt. Voeg daarbij
het feit dat ze eenvoudig een
gebrek hebben aan specifieke
kennis om het probleem te
onderkennen, daarom vind ik het
heel moeilijk om uit te leggen
waar ik behoefte aan heb en
nog meer om hen te overtuigen
om mij daarbij te helpen.”
(student, UK)

Best Practice voor docenten en tutoren in het HO

Wat kunnen we eraan doen?
De Autism&Uni enquête voor het in kaart
brengen van voorzieningen in partner landen
bracht verscheidene positieve voorbeelden
naar voren van lokale en nationale
organisaties, met autisme specifieke
expertise, die advies en training geven aan
staf en afdelingen in het HO .
Hierbij hoort bijvoorbeeld Handicap&Studie
in Nederland, Autismisäätiö en Omavoima
services in Finland, JIM in Polen, Autismo
Burgos in Spanje, the National Autistic
Society in de UK (zie ook de lijst van case
studies achteraan in deze gids).
Persoonlijke tutoren kunnen de sleutel
zijn tot succes voor autistische studenten,
omdat velen van hen het moeilijk vinden om
het initiatief tot communicatie te nemen of
om zonder hulp geschikte ondersteuning te
vinden als ze in nood zijn. In het bijzonder
wanneer er geen consistente ondersteuning
voor gehandicapten is binnen het HO, dan
zal de persoonlijke tutor waarschijnlijk
de eerste en enige persoon zijn die
zich bewust is van uitdagingen die zich
voor doen en die van invloed zijn op de
voortgang van de student, en een natuurlijke
contactmogelijkheid zijn tussen de HOI en
externe organisaties die speciale autisme
ondersteuning bieden.
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Docenten kunnen ook een bepalende rol
hebben in de besluitvorming betreffende
redelijke aanpassingen, en zouden
basiskennis over autisme moeten
hebben om in staat te zijn weloverwogen
beslissingen te nemen.
De universiteit van Brighton, UK, ontwikkelde
een project waarin de ondersteuningsteams
voor gehandicapten en het Centrum voor
Leren en Onderwijzen zijn samengebracht,
(Morris, 2011). Het blijkt duidelijk uit deze
studie dat toegankelijke leeromgevingen
die met zintuiglijke gevoeligheden rekening
houden en ook onderwijsvormen die dat
doen, even belangrijk zijn voor het succes
van autistische studenten als individuele
ondersteuning, en het wordt aangeraden
aan onderwijsstafleden dit artikel en de
aanbevelingen daarin in zijn geheel te lezen.
Zie ook onze informatie over Universal
Design for Learning (UDL) op blz. 21
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Aanbevelingen
(Good Practice om over te
nemen en te delen)
Dit concentreert zich op universiteitsbrede en strategische
veranderingen die om ondersteuning van de leiding vragen.
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Als je tegen een student praat, focus
dan niet op de uitdagingen, maar
bepaal de sterke kanten van de student
en hoe die kunnen bijdragen tot de
studie; veel autistische studenten
zijn zeer toegewijd en focussen
op hun gekozen studieonderwerp,
hebben aandacht voor detail en zij
hebben een hoge werkethiek.
Moedig sterke relaties tussen
persoonlijke tutoren en studenten
aan; autistische studenten hebben
in het bijzonder voordeel van
consistentie in deze relaties, met
dezelfde contactpersoon gedurende
hun tijd op de universiteit.
Als je wordt gevraagd om beslissingen
te nemen over redelijke aanpassingen
of speciale regelingen , zoek dan uit
of je instituut algemene richtlijnen
heeft voor autistische studenten.
Als je onzeker bent over het geven
van ondersteuning of aanpassingen,
beleg dan vergaderingen met
de student en zijn ondersteuner,
studieadviseur, studenten

Project website: www.autism-uni.org

counselor, gehandicaptenadviseur
of andere professionals die u
zouden kunnen adviseren.
Communiceer met studentenservice,
gehandicapten ondersteuners of
andere relevante professionals
als je bezorgd bent over
tekenen van depressie, angst of
verminderende studieresultaten.
Als je vergaderingen belegt, probeer
ervoor te zorgen dat er in de ruimte
geen visuele of auditieve afleiding is,
die er voor zou kunnen zorgen dat
de student niet kan focussen; twijfel
niet om de student te vragen wat
hier zijn speciale behoeften zijn.
Bespreek met studenten of zij het
goed vinden om andere studenten
in te lichten over hun autisme;
over het algemeen is dit een goed
idee, maar medestudenten moeten
voldoende kennis hebben van
de autistische aandoening.

Best Practice voor docenten en tutoren in het HO

Wees je ervan bewust om een toegankelijke fysieke- en leeromgeving
te creëren die belangrijk is voor autistische studenten (en die ook voor
de anderen een voordeel kan zijn):
Stel grenzen, verwachtingen en
leerresultaten helder en expliciet,
door de informatie te geven aan
het begin van de les of door deze
online beschikbaar te stellen.
Check of informatie die je
geeft aan studenten helder ,
beknopt en ondubbelzinnig is.
Leg altijd uit waarom je een
student vraagt iets te doen.
Als je cijfers geeft, ben je er van
bewust dat er misverstanden
kunnen ontstaan als autistische
studenten dubbelzinnige uitdrukkingen proberen te interpreteren.
Verstrek, indien mogelijk, slides
en hand-outs van tevoren en
overweeg om de lessen op te
nemen op audio of video; deze
manieren zijn echt nuttig voor
autistische studenten omdat het
hun angst vermindert en hen
helpt hun werk te organiseren.

Als je van kamer moet veranderen, opdrachten of andere voorwaarden moet wijzigen, licht ze
hierover dan zo vroeg mogelijk in.
Zorg voor een ondersteuner bij
groepswerk, die kan ingrijpen
als de communicatie niet goed
verloopt, de werkverdeling oneerlijk is of wanneer een van
de groepsleden buitengesloten
wordt; moedig de groep aan om
basisregels op te stellen voordat ze aan het werk beginnen.
Zorg voor ondersteuning rond
mondelinge presentatievaardigheden en wees bereid om met aan
autisme gerelateerde problemen,
zoals gebrek aan lichaamstaal,
oogcontact, heel snel of langzaam spreken, niet mee te tellen.
Sta open om nieuwe, misschien
onorthodoxe, werkwijzen te onderzoeken; moedig studenten
aan om op hun eigen manier te
studeren, met een flexibele benadering voor deadlines, cursussen
en manieren van studeren als
hen dat helpt om zich beter op
het lesmateriaal te focussen.

Project website: www.autism-uni.org
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Oproep tot actie
(wat je nu direct kunt doen)

Bestudeer het
autisme spectrum in
het algemeen en de
specifieke uitdagingen
en behoeften van uw
studenten.
16

Vraag en volg training
voor het ondersteunen
van autistische studenten
en bespreek de behoefte
aan training met andere
stafleden die met uw
studenten werken.

Als u al een training heeft
gehad, deel dan uw kennis
met collega’s.

Project website: www.autism-uni.org

Best Practice voor docenten en tutoren in het HO

Als passende training
niet beschikbaar is, doe
dan een verzoek aan de
en
betreffende afdeling binn
uw instituut of aan een
externe organisatie met
expertise over autisme, om
een dergelijke training op
te zetten.

Neem contact op met de
ondersteunende dienst vo
or
gehandicapten of de autis
me
ondersteuners in uw institu
ut en
bespreek welke veranderin
gen
u in uw onderwijspraktijk
zou
kunnen doorvoeren; soms
zijn
deze veranderingen indivi
dueel
en niet gemakkelijk over te
brengen, dus het is waard
evol
om dit goed te onderzoeke
n.

Als u de gelegenheid heeft, spreek da
n met een
autistische student die in een later stad
ium van zijn
studie is en onderzoek welke onderste
uning nuttig
was en wat eventueel toe te voegen on
dersteuning
zou kunnen hebben geholpen.

Project website: www.autism-uni.org
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Oproep tot actie
(wat je nu direct kunt doen)

18

Onderzoek opdrachten
en examenvragen op
mogelijke zaken die voor
tweeërlei uitleg vatbaar
zijn; dit betekent niet dat
die er helemaal uitgehaald
moeten worden, maar dat
er
duidelijk moet zijn wanne
dit een pedagogisch doel
heeft en waar dit per
ongeluk voorkomt.

Maak duidelijk dat tijdens
de lessen iedere student op
elk moment de ruimte kan
verlaten als hij zich angstig
voelt of als het hem teveel
wordt en dat hij door dit te
doen niet bekritiseerd of
bestraft wordt.

regelingen en
Toon een positieve houding tegenover
gelijk maken om
apparatuur die het voor studenten mo
zoals toegewezen
te gaan met de zintuiglijke omgeving,
chons or getinte
plaatsen, het dragen van hoeden, capu
lefoon of het
lenzen binnen, het dragen van een kopte
gebruiken van “stress- speelgoed”.

Project website: www.autism-uni.org

Best Practice voor docenten en tutoren in het HO

Het belang van goed getimede ondersteuning
De Autism&Uni enquêtes zijn ook ingevuld door studenten
die zijn uitgevallen bij de universiteit en degenen die hun
opleiding succesvol hebben afgerond. Tijdige ondersteuning
of het gebrek daaraan, was een bepalende factor in het
behouden van deze studenten.
Heb je tijdens je studie ondersteuning
gekregen die te maken had met je autisme?

39%

47%

14%

Ja

Nee, er was
nog geen
diagnose
gesteld

Nee, er was een
diagnose maar
ik kreeg geen
hulp

Voor degenen die wel hulp kregen.
Wanneer vond dit plaats?
Voor ik met de opleiding begon
21%
In de eerste week van mijn opleiding
14%
In de eerste maand van mijn opleiding
7%
Voor het einde van het eerste semester
10%
Na het eerste semester
48%
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“Bijna al het middelbaar onderwijs
in informatie technologie wordt
gegeven in een “sandwich”
stijl: iedere twee uur ga je over
op een (nieuw) onderwerp, dat
totaal verschillend is van het
vorige. Pas toen ik mijn eigen
studieprogramma ging plannen
en me, tegen alle advies in,
richtte op 1 type onderwerp per
studieperiode, begon ik effectief
te leren.”
(student, Finland)

“Misschien was ik niet uitgevallen als
de hoeveelheid groepswerk had kunnen
worden verminderd, of als ik mijn
medestudenten beter had gekend, omdat
dan werken in een groep niet zoveel angst
zou hebben opgeleverd.”
(voormalig student, Finland

Best Practice voor docenten en tutoren in het HO

Universal Design for Learning (UDL)
Universeel Leerontwerp
Het concept “Universal Design” komt uit de architectuur om ontwerp te
benadrukken, dat geschikt is voor een grote diversiteit aan gebruikers, inclusief
degenen met handicaps. UDL refereert aan het tegemoetkomen en ondersteunen
van diverse groepen studenten, ongeacht hun achtergrond, status of handicap.
Een algemene misvatting is dat Universeel Ontwerp een “one-size-fits-all”
benadering nastreeft – maar dat is niet het geval. Wat het echt betekent is de
beschikbaarheid aan opties: om studenten met een veelheid aan verschillende
mogelijkheden, deel te laten nemen inhet leerproces en te laten zien dat ze begrepen
worden.
Een UDL benadering geeft de voorkeur aan onderwijsstrategieën die in ontwerp
proactief zijn bij de ondersteuning van meerdere trajecten binnen het leerproces, dan
retroactief te focussen op het bestaande materiaal om dit passend te maken bij de
behoeften van een specifieke groep.
Een voorbeeld van proactief ontwerp is om “ALLE” studenten opties te geven
voor het aanbieden van opdrachten, in lijn met hun communicatievaardigheden
en voorkeuren. Een voorbeeld van retroactief ontwerp is de gewoonte om redelijke
aanpassingen te maken aan bestaande leermaterialen en regelingen bij examens.
Bronnen: Bublitz et al. (2015), CAST (2011)
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Voor meer informatie zie
www.autism-uni.org

Case studies en nuttige links
van de partner landen binnen
Autism&Uni
Wij hebben case studies verzameld over de ondersteuning
van autisme in de landen die betrokken zijn bij het
Autism&Uni project. Dit zijn voorbeelden van Best Practices
b.v. wanneer een organisatie iets bereikt dat uitstijgt boven
wat alle anderen al doen.

Finland
Case Study
Omapolku ry / Omavoima bieden individuele
en groepscounseling en coaching aan voor
adolescenten en volwassenen met diverse
neurologische eigenschappen, inclusief autistische
HO studenten. Deze diensten ondersteunen de
ontwikkeling van vaardigheden om onafhankelijk
te leven en je leven te regelen, een studie te
plannen en het voeren van onderhandelingen bij
bijvoorbeeld het veranderen van opleiding.
De organisatie verstrekt informatie over autisme
voor de staf van de universiteit die aanbevelingen
moet schrijven voor redelijke aanpassingen en
pleit voor individuele studenten om hen te helpen
bij het krijgen van de juiste aanpassingen en
gepersonaliseerde leerplannen.
In tegenstelling tot veel Finse organisaties,
slaat Omavoima systematisch bestanden op
van aantallen autistische cliënten en welk soort
ondersteuning die krijgen, verzamelt feedback
over de ervaringen waarbij gebruik gemaakt wordt
van vragenlijsten die speciaal voor dit doel zijn
gemaakt en organiseert follow-up bijeenkomsten
met voormalige cliënten om hun welbevinden
te monitoren. Dit geeft de organisatie de
mogelijkheid om bewijs te verzamelen, dat heel
hard nodig is, over de effectiviteit van interventies

in het Finse systeem en verder te gaan naar
een echt op bewijs gebaseerde praktijk, die
organisaties zou kunnen helpen bij het nemen van
beslissingen bij het uitproberen van soortgelijke
ondersteuningsvormen.
Contact
Heidi Multanen, Counsellor verantwoordelijk voor
Omavoima services
www.omavoima.info

Nuttige links
1. Autismi- ja Aspergerliitto ry
www.autismiliitto.fi
2. Esteetön opiskelu korkea-asteen
oppilaitoksissa (ESOK)
www.esok.fi
3. Kansaneläkelaitos, Oma Väylä –hanke
www.kela.fi/omavayla
4. Omapolku ry, Omavoima neuropsykiatriset
ohjaus- ja valmennuspalvelut
www.omapolku.fi/omavoima
5 Otus - säätiö, Korkeakoulujen saavutettavuus
-selvitys 2016
www.otus.fi/index.php/julkaisut/kaikkijulkaisut

Project website: www.autism-uni.org
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Case studies en nuttige links

Nederland
Case Study

Case Study

Handicap+Studie is een Nederlands centrum
dat een voorloper is op het gebied van
ondersteuning van studenten met handicaps.
Deze organisatie is een ondersteunings- en
informatiepunt voor onderwijsinstituten.

Jaś i Małgosia (JiM) voorziet in hulp van
hoge kwaliteit aan mensen met autisme
of andere handicaps. De organisatie voert
bewustwordingscampagnes over autisme. Zij
trainen onderwijzers en therapeuten in heel
Polen en organiseren peer support groepen
voor ouders. Er is ook het JiM Therapy
Centre, dat zorgt voor ongeveer duizend
jonge mensen met autisme - en ook andere
ontwikkelingsstoornissen. JiM’s diensten
worden geheel gratis verstrekt.

Haar missie is er voor te zorgen dat
gehandicapte studenten succesvol kunnen
deelnemen in het Hoger Onderwijs van hun
keuze. Adviseurs kijken naar wat belangrijk is
voor studenten en vertalen hun vragen naar
ondersteuning en kansen voor succesvol
studeren.
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Poland

Handicap+Studie’s belangrijkste voorzieningen
zijn flexibele leerroutes, volgens de ideeën
van Universeel Leerontwerp (UDL). Studenten
worden beschouwd als individuen. Er wordt
rekening gehouden met hun verschillen en ze
kunnen het leertraject volgen dat het beste bij
hen past.
Contact
Eline Thijssen, Consultant
Nelleke den Boer, Advisor and Trainer
www.handicap-studie.nl

JiM is uniek in de centraalgelegen Poolse
stad Łódź, waar het moeilijk is om een
betrouwbare autisme diagnosebepaling en
professionele ondersteuning te krijgen voor
studenten en hun families - JiM is het enige
hooggewaardeerde contactpunt voor al deze
diensten.
Contact
Marta Charbicka, Directeur van het
Therapeutisch Centrum voor Kinderen
www.jim.org

Nuttige links

Nuttige links

1. Handicap+Studie
www.handicap-studie.nl
2. Nederlandse Vereniging voor Autisme
www.autisme.nl
3. STUMASS – Wonen voor studenten
met ASS
www.stumass.nl
4. Landelijk Netwerk Autisme
www.landelijknetwerkautisme.nl

1. Fundacja Jaś i Małgosia w Łodzi
www.jim.org/fundacja
2. Fundacja Synapsis w Warszawie synapsis.org.pl
3. Stowarzyszenie Dalej Razem w
Zielonej Górze
www.dalejrazem.pl
4. Stowarzyszenie Uczymy się żyć
razem w Opolu
www.autyzmopole.pl
5. Navicula - Centrum diagnozy i terapii autyzmu w
Łodzi
www.navicula.pl

Project website: www.autism-uni.org

Case studies en nuttige links

Spanje

United Kingdom

Case Study

Case Study

Autismo Burgos biedt een programma
aan voor autistische studenten, door het
verstrekken van een complete gids met
specifieke stappen om de toegang tot
de universiteit te ondersteunen en helpt
studenten in hun eerste jaar om te gaan
met ieder aspect van deze gebeurtenis.
Binnen het proces vallen ook: begeleiding
door een counselor, aanpassingen aan de
intreetoets voor de universiteit, samenwerking
met de ondersteuners van studenten met
speciale leerbehoeften op de universiteit,
informatie over scholarships en academische
ondersteuning.

De universiteit van Sheffield neemt
gehandicapte studenten in dienst om
“Gehandicapten Kampioen” te worden, die
betaald worden om bij heel veel gelegenheden,
zowel op lokale scholen als binnen de
universiteit, te spreken over beschikbare
ondersteuning bij studie op universitair niveau
voor huidige en toekomstige studenten.

De student krijgt al aan het begin van zijn opleiding een gepersonaliseerd programma, een
persoonlijke assistent wordt toegewezen, hulp
bij het opzetten van een agenda, hulp vinden
binnen de universitaire context, een beslissing
nemen over het vertellen over hun diagnose
aan medestudenten, rondleidingen over de
campus en meer.
Contact
María Merino
Psycholoog
www.autismoburgos.org

Dit geeft studenten de kans om alle vragen of
zorgen die ze hebben te vragen aan huidige
studenten (en ook aan de staf) vóór de start
van het onderwijssemester. Hoewel niet
alle autistische studenten hun tijd zullen
willen doorbrengen met andere autistische
studenten, vinden velen het prettig, om
anderen die tegelijkertijd starten aan de
universiteit te ontmoeten en ook degenen die
al verder vooruit zijn met hun studie en het
goed doen, om zo informatie te verzamelen
over het omgaan met en slagen aan de
universiteit.
Contact
Gayle McKay,
Disability Transition Officer
www.sheffield.ac.uk/disability

Nuttige links

Nuttige links

1. Confederación Autismo España
www.autismo.org.es
2. Federación Autismo Castilla y León
www.autismocastillayleon.com
3. Autismo Burgos
www.autismoburgos.es
4. Asociación Española de Profesionales del
Autismo (AETAPI)
www.aetapi.org

1. National Autistic Society
www.autism.org.uk
2. ASD Wales
www.asdinfowales.co.uk
3. Scottish Autism
www.scottishautism.org
4. Autism Northern Ireland
www.autismni.org
5. Autism West Midlands
www.autismwestmidlands.org.uk

Project website: www.autism-uni.org
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Dr Marc Fabri,
Leeds Beckett
Universiteit,
UK

Penny Andrews,
Leeds Beckett
Universiteit,
UK

Heta Pukki,
Keskuspuisto Vocational
College,
Helsinki, Finland

Marc is de project leider voor
Autism&Uni en docent en
onderzoeker in Ondersteunende
Technologie. Zijn onderzoek
focust zich op deelnemende
ontwerpmethoden, evaluatie
van gebruikerservaringen en het
mogelijk maken van positieve
gedragsverandering.

Penny is Research Assistant
voor Autism&Uni en een
PhD kandidaat aan de
universiteit van Sheffield,
zij doet onderzoek naar
sociale netwerken. Ze is
ook een schrijfster, artiest,
hardloopster en gediplomeerd
bibliothecaresse. Ze is toen
ze studeerde gediagnosticeerd
als autist.

Heta’s werk voor Autism&Uni
was gefocust op verspreiding
van onderzoeksresultaten en
de verschillen binnen culturele
contexten en ondersteunende
systemen. Ze heeft een graad
in speciaal onderwijs en een in
biologie. Heta is autistisch en is
al 18 jaar bezig met autisme als
schrijfster, vertaalster, docent,
projectmedewerkster en NGO
activiste.

Wij danken de volgende mensen voor hun waardevolle bijdragen en commentaren:
Antti Aavikko, Jan-Mikael Fredriksson, Daria Modrzejewska, Amanda Szukalska, Paul Quantock, Natasha Stash,
Alejandro Montes García, María Merino, Miguel Lancho, Christian García, Roy Houtkamp, Harriet Cannon, Kate
Dean, Kate Myers, Matt Tucker, Danny Gallacher, Steven Chamberlain, Diane McClymont
Het Autisme@Uni (AUTHEW) project is gefinancierd door de Europese Commissie. Deze publicatie bevat alleen
de inzichten van de auteurs, en de Commissie is niet verantwoordelijk voor welk gebruik van de inhoud hiervan
dan ook.
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The Academy of Humanities
and Economics in Łódź, Polen
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Technische Universiteit
Eindhoven, Nederland
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Spanje
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“Ik viel uit op mijn eerste universiteit. Ik
kon niet vinden waar ik moest zijn of wat
van mij verwacht werd. Sociaal was het
erg moeilijk en ik had helemaal geen echte
vrienden, alleen heel veel mensen die
misbruik van mij maakten. Ik heb er echt
voor gevochten maar aan het eind stortte ik
echt in.
Ik was toen niet klaar voor de universiteit.
Ik kon niet onafhankelijk leven, zonder
een gevaar voor mijzelf te zijn. Het was
afschuwelijk, hoewel ik erg intelligent ben,
was de sociale kant en het benodigde
organisatietalent veel te moeilijk voor mij.
Mijn tweede poging op de universiteit
werkte veel beter. Ik haalde mijn diploma
in een versneld programma in 2 jaar en
een heel bijzonder persoon liet mij, voor
de allereerste keer in mijn leven, zien wat
echte vriendschap is.”
(voormalig student, UK)
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