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Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs 
zien we in het reguliere onderwijs steeds meer leer-
lingen met een autismespectrumstoornis (ASS).  
Dit vraagt veel aanpassingen van de school, de klas 
en de docent. Een passend aanbod bij autisme helpt 
docenten en zorgcoördinatoren deze leerlingen 
succesvol in het voortgezet onderwijs op te vangen. 
Met dit boek breng je de individuele ondersteunings-
behoefte en de benodigde aanpassingen in kaart.
 
Aan bod komen de vier belangrijkste gebieden waar-
op leerlingen met een autismespectrumstoornis 
ondersteuning nodig hebben: communicatie, sociaal 
gedrag, taakgedrag en zelfstandigheid. Per onder-
werp worden de specifieke onderwijs- en ondersteu-
ningsbehoeften beschreven. Deze worden gekop-
peld aan concrete tips en handige materialen die je 
in de onderwijssituatie kunt toepassen. Daarnaast 
lees je hoe je de overgang van de leerling van het 
primair naar het voortgezet onderwijs kunt bege-
leiden en hoe je hem of haar kunt ondersteunen bij 
de overgang naar vervolgonderwijs.
 
Ellen Luteijn werkt bij Kentalis Onderwijs als 
beleidsadviseur en als gz-psycholoog in het vso. 
Daarnaast verzorgt zij regelmatig colleges en 
lezingen over ASS.
Hans Nieuwenstein is stafmedewerker Ambulante 
Dienst van de Ambelt te Zwolle, docent aan de 
Ambelt Academie en projectleider van het Maatjes-
project bij Saxion Hogeschool.
Ina van Berckelaer-Onnes is emeritus hoogleraar 
orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden. Zij is 
gespecialiseerd in kinderen met ontwikkelings-
stoornissen, in het bijzonder met een ASS.
  

www.boomuitgeversamsterdam.nl
www.boomtestuitgevers.nl
www.passendaanbodbijautisme.nl
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‘Ikzelf vind het belangrijk dat autisten warmte, liefde en steun 

krijgen. Troost en geruststelling hebben ze nodig indien ze in 

moeilijkheden verkeren of onzeker zijn. Dat is absoluut prioriteit! 

Al willen ze graag op zichzelf zijn, ze hebben niet minder dan 

gewone mensen enorme behoefte aan genegenheid.’

Kees Momma (2015)
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Woord vooraf

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs ingegaan. Dat 

betekent dat meer leerlingen op een reguliere school onderwijs 

krijgen. De bedoeling is dat het onderwijs zo is ingericht, dat de 

ontwikkeling op het gebied van competenties (kennis en vaardig-

heden), relaties (omgaan met elkaar) en autonomie (zelfstandig-

heid) bij iedere leerling wordt gestimuleerd. 

Voor leerlingen met autisme vraagt dat veel aanpassingen van 

de school, de klas en de docent. Professionalisering en een aange- 

paste aanpak zijn nodig om leerlingen met een autismespectrum-

stoornis (ASS) succesvol in het regulier onderwijs te kunnen op-

vangen, met als uitgangspunt: wat heeft deze leerling nodig om 

zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen? Daarvoor worden de 

verschillende onderwijsbehoeften van de leerling in kaart gebracht 

en worden er passende aanpassingen in de didactische en peda-

gogische aanpak doorgevoerd. Ook kunnen er aanpassingen in de 

directe omgeving van de leerling nodig zijn. Elke school zal vervol-

gens vaststellen of dit binnen de reguliere setting haalbaar is, of 

dat er naar een andere of speciale setting moet worden gezocht.

Met de invoering van Passend Onderwijs zien we dat in toenemende 

mate cursussen worden aangeboden om docenten op het gebied 

van autisme bij te scholen. Het is vooral aan het Landelijk Netwerk 

Autisme (LNA), met zijn diverse Steunpunten Autisme, te danken dat 

er cursussen en materialen voor het onderwijs aan deze leerlingen 

zijn ontwikkeld. Inmiddels zijn de meeste steunpunten opgeheven 
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of ondergebracht bij samenwerkingsverbanden en schooladvies-

diensten, of bij het Steunpunt Autisme Nederland. Vanuit laatstge-

noemde wordt onder andere een ‘blended’ cursus ‘Autisme in de 

klas’ gegeven, voor docenten, mentoren en zorgcoördinatoren in 

zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Het cursusmateriaal 

bevat goede literatuur, waaronder een bijdrage van Marie-Louise 

Courtens, Anita Bieleman en Elise Haarman (2014), die alleen bij 

deelname aan de cursus te verkrijgen is. Meer informatie is te vin-

den op www.steunpuntautismenederland.nl.

Ook op het gebied van onderzoek dienen zich nieuwe projec-

ten aan. Zo hebben de Hogescholen Leiden en Rotterdam gelden 

toegewezen gekregen voor het onderzoeksproject FLOW. Dit pro-

ject heeft ondersteuning van schooltransities als onderwerp. FLOW 

staat voor ‘useFul Learning Opportunities for tomorroW’. Dit is een 

ontwikkel- en onderzoeksproject waarin partners uit de jeugdge-

zondheidszorg, het onderwijs en de creatieve sector zich gezamen-

lijk richten op het uitbouwen van kennis en vaardigheden bij leer-

lingen met autisme, jeugdprofessionals en docenten. Het doel van 

het project is om een integrale aanpak te ontwikkelen met behulp 

waarvan docenten en jeugdprofessionals deze leerlingen kunnen 

ondersteunen bij de overstap van het primair naar het voortgezet 

onderwijs (zie www.flow.hr.nl).

Daarnaast is er steeds meer aandacht voor samenwerking. In 

Nederland zijn twee Academische Werkplaatsen Autisme (AWA’s): 

Reach-Aut en Samen Doen. De AWA’s hebben als doel om door 

het stimuleren van samenwerking tussen de betrokken organisaties 

(zoals hulpverleningsinstanties en onderwijsinstellingen) bij te dra-

gen aan een landelijk dekkende kennisinfrastructuur op het gebied 

van autismespectrumstoornissen. De organisaties die deelnemen 

gaan samen zorgen voor verdere ontwikkeling en verspreiding van 

producten op het gebied van begeleiding van mensen met autisme 

tijdens grote veranderingen in het leven. Het beschreven FLOW-

project bijvoorbeeld is gestart vanuit Samen Doen. Ook ontwikkelt 

Samen Doen scholing over autisme voor pabo-studenten, zodat zij 

beter voorbereid worden op het verzorgen van passend onderwijs. 



Zo komen in de academische werkplaats praktijk, wetenschappelijk 

onderzoek, onderwijs en beleid dichter bij elkaar door het delen, 

bundelen en verspreiden van kennis. 

Dit boek sluit aan bij deze beweging en beoogt docenten en zorg-

coördinatoren in het voortgezet onderwijs te ondersteunen bij het 

onderwijs aan zorgleerlingen met een ASS. Het is een praktisch 

boek, vol concrete tips en materialen die in de onderwijssituatie 

kunnen worden toegepast. Veel van de materialen zijn te down-

loaden via de website (www.passendaanbodbijautisme.nl). De on-

derwerpen die aan bod komen zijn communicatie, sociaal gedrag, 

taakgedrag en zelfstandigheid. Voor deze thema’s is gekozen om-

dat we uit klinische ervaring weten dat dit de deelgebieden zijn 

waarop leerlingen met een ASS de meeste ondersteuning nodig 

hebben. Per thema worden de specifieke onderwijs- en ondersteu-

ningsbehoeften beschreven en vervolgens gekoppeld aan concrete 

handelingsadviezen. In het eerste hoofdstuk zal nader worden in-

gegaan op algemene kenmerken van autismespectrumstoornissen 

en zal aandacht worden besteed aan de overgang van het primair 

onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Daarna volgen vier hoofd-

stukken die de hierboven genoemde thema’s elk apart behandelen.

Nota bene: in dit boek worden de termen ‘ASS’ en ‘autisme’ ge-

bruikt; met beide wordt het hele spectrum van autismespectrum-

stoornissen bedoeld. Er is gekozen voor de term ‘docent’ waar ook 

‘leraar’ of ‘leerkracht’ kan worden gelezen, en voor de term ‘leer-

ling’ waarmee ook ‘studenten’ worden bedoeld. De namen van de 

leerlingen in de casusbeschrijvingen zijn om reden van privacy ver-

zonnen.

 Woord vooraf 13



1 Autismespectrumstoornissen

Inleiding

Sinds mei 2013 spreken we officieel van autismespectrumstoornis-

sen (ASS). Hiermee komen de aparte classificaties (de autistische 

stoornis, het syndroom van Asperger en PDD-NOS) te vervallen, al 

zullen ze zeker in de praktijk nog gebruikt worden, met name bij 

mensen die al eerder als zodanig zijn gediagnosticeerd. De Ameri- 

can Psychiatric Association (APA) heeft dit besluit genomen, omdat 

het onderscheid tussen de verschillende classificaties vaak moeilijk 

te maken is en men meer naar de persoon met een ASS wil kijken 

dan naar ASS zelf. In de DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders; American Psychiatric Association, 2014), het 

internationaal meest gebruikte classificatiesysteem van psychiaters, 

psychologen en pedagogen, wordt een meerdimensionale benade-

ring nagestreefd. In deze vijfde editie zijn verschillende aanpassin-

gen gedaan. Zo valt ASS niet meer onder de categorie stoornissen 

die zich voordoen in de kindertijd, maar onder de sectie neurobiolo-

gische ontwikkelingsstoornissen, die doelt op levenslange condities, 

waaronder ook ADHD, verstandelijke beperkingen, communicatie- 

stoornissen, specifieke leerstoornissen en motorische stoornissen 

vallen. Daarnaast zijn de diagnostische criteria veranderd. ASS wordt 

nu gekenmerkt door twee hoofdcriteria (APA, 2014):

1 Persistente deficiënties in sociale communicatie en sociale inter-

actie in verschillende situaties.

2 Beperkte, repetitieve gedragspatronen, interesses of activiteiten. 
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ASS is een gedragsdiagnose die zich vooral uit in sociale en commu-

nicatieve tekorten en stereotiep gedrag. ASS is geen leerstoornis, 

zoals dyslexie of dyscalculie, maar tast wel belangrijke leerdomei-

nen aan, waaronder de spraak-taalontwikkeling en de flexibiliteit 

in denken en handelen (Van Berckelaer-Onnes, 2012). Daarnaast 

wordt ASS gekenmerkt door het vaak zeer beperkte repertoire aan 

interesses, dat dikwijls uitmondt in fixaties. Indien er sprake is van 

een fixatie vergaart een kind kennis, op een zeer klein deelgebied, 

die geen praktische functie heeft in het dagelijks leven. Dit belem-

mert een bredere ontwikkeling. 

Een epidemie?

Ongeveer één procent van de bevolking heeft een ASS. Daarmee 

komt de ASS veel vaker voor dan jaren geleden werd gedacht. Is er 

dan sprake van een epidemie? Nee, maar er is wel een aantal oor- 

zaken voor deze veranderende cijfers aan te wijzen.

Ten eerste zijn de criteria veranderd: met ASS wordt tegenwoor-

dig een brede categorie aangeduid, terwijl we tot mei 2013 aparte 

categorieën onderscheidden binnen het autismespectrum, waar- 

onder klassiek autisme (ook wel Kanner-autisme genoemd), het syn-

droom van Asperger en PDD-NOS. 

Ten tweede wordt autisme sneller opgemerkt en herkend. Veel 

meer mensen weten iets van autisme, omdat er de laatste jaren zo-

veel over is geschreven in kranten en tijdschriften en er tientallen 

boeken en films over zijn verschenen.

Ten derde zijn professionals beter in staat om ASS te onderken-

nen, omdat er meer en betere diagnostische instrumenten zijn ont-

wikkeld. Vooral voor mensen zonder een verstandelijke beperking 

heeft dit veel betekend. 

Ten slotte hebben ook diverse maatschappelijke veranderingen 

bijgedragen aan de toename van het aantal mensen met een diag- 

nose in het autismespectrum. Tegenwoordig verwachten we van 

mensen veel meer sociale en communicatieve vaardigheden en 



flexibiliteit dan voorheen. Zo zijn er sinds enkele jaren steeds meer 

kantoortuinen en worden flexibele werkplekken en -tijden ook 

steeds gewoner. Daarnaast moeten we tegenwoordig veel meer in-

formatie verwerken door de ontwikkeling van internet, computers, 

tablets en mobiele telefoons. Ook in het onderwijs wordt veel vaker 

een beroep gedaan op samenwerkend leren, zelfstandigheid en  

eigen initiatief. Dit zijn allemaal veranderingen die juist voor leerlin-

gen met een ASS lastig zijn. De duidelijkheid van vroeger van klas-

sikale lessen, strakke structuren en een vaste aanpak heeft destijds 

veel problematiek kunnen verhullen. 

Oorzaken

Een autismespectrumstoornis wordt gezien als een neurobiolo-

gische ontwikkelingsstoornis, die tot op heden helaas alleen nog 

maar op gedragsniveau kan worden gediagnosticeerd. We gaan uit 

van een multifactoriële aandoening, wat wil zeggen dat er meer-

dere oorzaken zijn. In ongeveer 60 tot 70 procent van de gevallen is 

er sprake van een erfelijke aanleg, maar daarnaast moeten er trig-

gers zijn die de stoornis tot uiting brengen. 

Uit diverse onderzoeken blijkt dat bij het ontstaan van autisme 

verschillende genen betrokken zijn. Epigenetisch onderzoek (dat 

de werking van genen betreft) wijst uit dat onder invloed van de 

omgeving bepaalde genen wel of niet getriggerd worden. Men 

vermoedt dat de triggers in de biochemische huishouding liggen. 

Onderzoek naar de rol van de neurotransmitters serotonine en  

dopamine is in volle gang, maar hard bewijs voor dit vermoeden is 

vooralsnog niet voorhanden. 

Onderzoek bij eeneiige tweelingen (met identieke genen) laat 

zien dat als bij de een sprake is van een ASS, de kans dat daarvan 

ook bij de ander sprake is 60 tot 90 procent is – en dus niet 100 

procent, zoals je zou verwachten. Het is bij eeneiige tweelingen dus 

mogelijk dat het ene kind wel autisme heeft en het andere niet, 

al is de kans hierop klein. Bij twee-eiige tweelingen is de kans dat 
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beide kinderen autisme hebben veel kleiner, namelijk 5 tot 20 pro-

cent. Men kan dus drager zijn van genen die tot een ASS kunnen 

bijdragen, maar dat betekent nog niet dat je als drager ook een 

ASS hebt. 

Cognitie

Onderzoek naar mogelijke oorzaken en verklaringen van het ge-

dragsbeeld speelt zich ook af op het gebied van de cognitieve psy-

chologie. De uitkomsten van dit onderzoek zijn van groot belang 

voor het onderwijs. Onderzoek naar het cognitieve functioneren 

van mensen met een autismespectrumstoornis heeft twee doelen: 

het wil enerzijds het gedrag verklaren en anderzijds aanwijzingen 

vinden voor disfuncties in het brein. Drie toonaangevende ver-

klaringstheorieën doen hiertoe verwoede pogingen: de Centrale 

Coherentie Theorie, de ‘Theory of Mind’ en de Executieve Functie 

Theorie.

Centrale Coherentie Theorie
De Centrale Coherentie Theorie (Frith, 1989, 2005; Happé & Frith, 

2006) gaat ervan uit dat mensen met een ASS de wereld primair 

in losse fragmenten waarnemen en onvoldoende in staat zijn deze 

informatie tot een zinvol geheel samen te voegen. Ze hebben een 

zeer gedetailleerd waarnemingsvermogen, maar hebben de neiging 

aan details te blijven hangen. Er is dus sprake van een perceptueel 

probleem: ze nemen waar op een lokale wijze in plaats van op een 

globale wijze. Hun ontgaat daardoor vaak de betekenis van wat ze 

bijvoorbeeld horen, zien of voelen. Ze missen het overzicht en kun-

nen niet goed inschatten wat voor een bepaalde situatie relevant 

of irrelevant is. Dit belemmert hun leerproces en leidt bijvoorbeeld 

tot problemen bij het maken van een werkstuk. Een eerste versie is 

meestal een aaneenschakeling van losse, vooral feitelijke informa-

tie, zonder dat er sprake is van een geïntegreerd geheel. Ook bij 

het begrijpen en verwerken van teksten en informatie zien we vaak 
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