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Voorwoord 

 

In deze publicatie worden de resultaten gegeven van een onderzoek naar de 

problematiek van het studeren met een stoornis in het autistisch spectrum: Welke 

problemen komt een student met dergelijke functiebeperking tegen bij zijn studie aan 

de Hanzehogeschool Groningen. 

De resultaten hebben de vorm van een groot aantal tips voor de onderwijsorganisatie, 

voor studieloopbaanbegeleiders en voor docenten. Als deze tips worden opgevolgd 

wordt de kans groter dat studenten met autisme hun studie aan de Hanzehogeschool 

Groningen succesvol afronden. 

Voor studenten is een aparte brochure verschenen in de reeks “Studeren met Steun” 

uitgegeven door het lectoraat. Deze is opgenomen achter in deze uitgave en is te 

downloaden en te bestellen op www.begeleidleren.nl. 

 

Het project ‘Succesvol studeren met Autisme’ is in het schooljaar 2006 - 07 uitgevoerd 

door het lectoraat Rehabilitatie. Deelonderzoeken zijn uitgevoerd door zeven studenten 

van de Hanzehogeschool Groningen in het kader van hun afstuderen. 

Aanleiding voor het project waren signalen vanuit het Instituut voor Informatie- en 

Communicatietechnologie en vanuit het decanaat. 

Het project is medegefinancierd door de Stichting Student en Gezondheid, Tilburg. 

  

Veel deskundigen op het gebied van studeren met autisme hebben hun medewerking 

aan het project verleend zoals hulpverleners, docenten, studieloopbaanbegeleiders en 

studenten met autisme. We danken hen allen voor hun bijdrage aan deze adviezen. 

Maar vooral danken wij de studenten met autisme. Zij spreken uit eigen, vaak 

moeizame, ervaring in het onderwijs. 

 

 

 

Het Lectoraat Rehabilitatie 

Willem de Jonge, lid kenniskring lectoraat 

Theo Verbeek, docent Instituut voor ICT 
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Inleiding 

 

Uit onderzoek van het Verwey Jonker Instituut blijkt dat vier tot zes procent van de 

studenten in het Hoger Onderwijs last heeft van psychische beperkingen (Plemper, 

2005). Voor de Hanzehogeschool Groningen (HG) betekent dit dat er ongeveer 800 tot 

1200 studenten ingeschreven zijn met psychische klachten. Uit hetzelfde onderzoek 

blijkt ook dat vijftig procent van de studenten met psychische klachten aangeeft dat er 

extra ondersteuning vanuit de opleiding nodig is om de opleiding succesvol af te 

ronden.  

Een specifieke groep van studenten die extra begeleiding nodig heeft is de groep 

studenten met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). We weten niet precies hoeveel 

studenten met ASS aan de HG studeren. Op basis van cijfermateriaal van onderzoek 

naar het voorkomen van ASS in de bevolking (van de website van de NVA) kunnen we 

tientallen studenten met de diagnose ASS aan de HG verwachten. 

 

Studenten met ASS vormen een speciale uitdaging voor het hoger onderwijs. Gelet op 

de combinatie van hoger onderwijs en de mogelijkheden en beperkingen die de 

verschillende vormen van ASS met zich meebrengen, verwachten we vooral studenten 

met het syndroom van Asperger of met PDD-NOS. Meestal worden ze gezien als 

eigenaardig en zonderling door hun klasgenoten. Hun geringe sociale vaardigheden 

zijn er vaak de oorzaak van dat ze slachtoffer en zondebok zijn. Onhandigheid en een 

dwangmatige belangstelling voor bijzondere onderwerpen dragen bij aan hun vreemde 

optreden. Studenten met deze vormen van ASS missen begrip voor bepaalde 

menselijke verhoudingen en de regels en gewoontes voor de maatschappelijke 

omgang. Daarnaast zijn ze vaak ook nog eens jong voor hun leeftijd. Ze zijn minder 

plooibaar en kunnen slecht omgaan met veranderingen. Dit alles veroorzaakt bij deze 

studenten snel stress en apathie.  

Gelijktijdig hebben de studenten met het syndroom van Asperger in het HBO/WO (in 

meerderheid jongens) vaak een bovengemiddelde intelligentie en zijn ze erg goed in 

het reproduceren van leerstof. Hun eenzijdig bezig zijn met één interesse, het 

zogenaamde fiepen, kan leiden tot grote prestaties in hun latere leven.  

 

Een belangrijke factor in de moeizame integratie van jongeren met autisme binnen het 

reguliere onderwijs is het feit dat het huidige onderwijssysteem gebaseerd is op het 
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systeem van Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) en/of Competentiegericht leren. In 

dergelijke onderwijssystemen wordt van studenten veel gevraagd op het gebied van 

zelfsturing, structurering, zelfdiscipline en probleemoplossend vermogen. Dit betreft 

echter juist de vaardigheden waarmee mensen met autisme grote moeite hebben.  

 

Over studenten met ASS is binnen de HG weinig bekend. Wel geven medewerkers van 

het decanaat en individuele docenten aan het gevoel te hebben dat de HG de 

problematiek van deze doelgroep onvoldoende herkent. Daarom gebeurt er binnen de 

HG weinig voor deze groep. Dit heeft tot gevolg dat teveel studenten met ASS 

vroegtijdig en zonder diploma de school verlaten. Dit alleen al vormt een belemmering 

voor een volwaardige maatschappelijke participatie van deze jonge mensen.  

Het Lectoraat Rehabilitatie heeft daarom onderzoek naar de problematiek van 

studenten met ASS binnen de HG gedaan.  

De doelstelling van het project luidde als volgt: 

Hoe kan de Hanzehogeschool Groningen het onderwijs zo aanpassen en de 

organisatie zo inrichten,  dat studenten met een Autisme Spectrum Stoornis het 

onderwijs kunnen volgen en succesvol afsluiten. 

 

Om deze aanpassingen concreet te maken geven wij een aantal adviezen. Deze tips 

volgen de stappen die de student zet bij het doorlopen van zijn carrière aan de HG. 

Stap 1 - Naar de Hanzehogeschool Groningen 

Stap 2 - Het officieel melden van de Beperking 

Stap 3 - Studeren aan de Hanzehogeschool Groningen 

Stap 4 - Onderbrekingen van het normale patroon: vakanties en stages 

Stap 5 - Het verlaten van de Hanzehogeschool Groningen 

Deze stappen zijn uitgewerkt in de hoofdstukken 2 t/m 6.  In hoofdstuk 1 vindt u een 

introductie op het project ’Succesvol Studeren met Autisme’. In hoofdstuk 7 treft u de 

conclusies aan. 
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1  Autisme en gevolgen voor het studeren 

 

1.1 Autisme en gevolgen voor het studeren 

 

De Autisme Spectrum Stoornis (ASS) komt in veel variaties en gradaties voor. Op 

basis van de DSM-IV (American Psychiatric Association,1994), een classificatie-

systeem van psychiatrische stoornissen, worden drie hoofdgroepen onderscheiden: 

1 De autistische stoornis 

2 Het syndroom van Asperger 

3 PDD-NOS 

In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat mensen met ASS zintuiglijke 

waarnemingen anders verwerken. Ze zijn gefixeerd op het bijzondere en kunnen 

daardoor slecht verbanden leggen om zo tot grotere gehelen te komen. Waar personen 

zonder ASS een boekenkast zien, ziet een persoon met ASS afzonderlijke boeken 

zonder verband tussen de titels. De wereld wordt daardoor chaotisch, onvoorspelbaar 

en soms angstaanjagend.  

Gelet op hun waarneming van de wereld hebben zij vaak moeite met: 

 communicatie 

 relaties met mensen 

 onverwachte veranderingen 

 

Naast intellectuele vaardigheden wordt juist op het gebied van communicatie veel van 

studenten gevraagd. Naast digitale informatiesystemen vormen andere studenten een 

belangrijke bron van informatie en motivatie. Studenten met ASS hebben hier een 

achterstand op andere studenten. Voor de student met ASS is het voor zijn studie 

minder belangrijk wat precies de aard van de stoornis is. Om succesvol te kunnen 

studeren gaat het om de gevolgen van de stoornis, d.w.z. de beperking. Het Expertise 

Centrum ‘Handicap en Studie’ noemt deze gevolgen: 

- Mate van zelfstandigheid: daardoor ontstaan problemen sneller en studenten 

geven minder snel aan dat de studie niet naar wens verloopt en dat ze 

problemen hebben. 

- Afleidbaarheid en concentratieproblemen: in een wereld vol prikkels is 

concentratie op de studie moeilijk vol te houden en zeer vermoeiend. 
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- Moeite met ordenen en organiseren: ordenen moet in een chaotische wereld, 

maar zonder hulp lukt dit vaak niet. Organiseren betekent plannen, zaken in de 

tijd in een bepaalde volgorde zetten en afhandelen. Zeker in samenwerking met 

andere studenten is dit voor studenten met ASS erg moeilijk. 

- Een eenzijdige belangstellingswereld: studenten met ASS zijn vaak sterk 

gericht op zaken waar zij belangstelling voor hebben. Om succesvol te kunnen 

studeren is een bredere belangstelling een pluspunt . 

- Moeite met communiceren: Het letterlijk denken, de eenzijdige belangstelling, 

de beperkte wederkerigheid en het minder begrijpen van de sociale codes 

plaatst deze studenten sneller in een eenzame positie. Zij ondervinden meer 

moeilijkheden en zijn minder in staat om hun omgeving te mobiliseren voor 

hulp. 

- Onzekerheid, minderwaardigheid en depressieve reacties: Door de moeite met 

leren, door het niet begrijpen van zaken ontstaat stress. Rigiditeit wordt door de 

onderwijsomgeving opgevat als onwil, afwijkende communicatie als 

lachwekkend, traagheid in denken als sloomheid en beperkte wederkerigheid 

als egoïsme. 

 

De bovenstaande opsomming van beperkingen geeft een nogal negatief beeld van de 

kansen van de student met ASS in de HG. Voor een deel van de studenten met ASS is 

dit onterecht. Ook zonder speciale hulp halen zij de eindstreep en het merendeel van 

hun medestudenten zullen weinig bijzonders aan hen gemerkt hebben. Wij richten ons 

echter op de studenten die wel degelijk last hebben van hun beperkingen en die met 

extra ondersteuning wel hun studie kunnen afronden en als dat toch niet mogelijk blijkt, 

de HG met een positief gevoel verlaten.  

 

1.2 Recente ontwikkelingen binnen de Hanzehogeschool 

 

De ontwikkelingen binnen de HG van de afgelopen tien jaar kunnen op de volgende 

wijze getypeerd worden: 

- Groei: meer studenten en meer opleidingen. 

- Van een meer traditionele onderwijsvorm naar competentiegericht leren: naast 

hoor- en werkcolleges is er meer aandacht voor projectgericht werken; aan 

samenwerking in teamverband wordt een grotere plaats gegeven. 
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- Van een opleidingsinstituut naar een instituut dat kennis genereert en circuleert: 

onderzoek en gebruik van het resultaat van onderzoek in het curriculum is veel 

belangrijker geworden. 

- De student heeft meer keuzes gekregen om inhoud en tempo van zijn studie 

mede te bepalen. 

 

Als we naar deze punten kijken dan zijn de omstandigheden voor studenten met ASS  

in de afgelopen tien jaar verslechterd. Er is sprake van groei. Meer studenten, meer 

docenten, meer eigen initiatief en keuzes maken: kortom meer chaos.  

Maar voor studenten met ASS zijn er ook positieve veranderingen: 

- Studieloopbaanbegeleiders begeleiden studenten tegenwoordig meer op basis 

van de individuele vraag van studenten. 

- De HG heeft nu de wettelijke verplichting redelijke aanpassingen te doen, zodat 

ook studenten met beperkingen, in ons geval met ASS, hun studie met succes 

kunnen afronden. 

 

1.3 Opzet van het project 

 

Het project ‘Succesvol Studeren met Autisme’ is uitgevoerd door het Lectoraat 

Rehabilitatie in de periode september 2006 - juli 2007.  

Het Lectoraat Rehabilitatie heeft tot doel om in wisselwerking met het werkveld 

(projecten/ontwikkeling), de wetenschap (toegepast praktijkonderzoek) en het 

onderwijs het kennisdomein Rehabilitatie verder tot ontwikkeling te brengen, kennis 

te genereren en deze kennis terug te laten vloeien naar het werkveld en toe te 

passen in de curricula van de initiële opleidingen SPH, MWD en HBO-V, en in na- 

en bijscholingsprogramma’s voor een breed werkveld. Het Lectoraat Rehabilitatie 

komt tegemoet aan ten gevolge van maatschappelijke veranderingen optredende 

ontwikkelingen rondom zorgvernieuwing, permanente zorg en vermaatschap-

pelijking van zorg, en daaruit voortvloeiende consequenties voor de desbetreffende 

HBO-opleidingen en het daarbij behorende werkveld. 

Rehabilitatie richt zich op mensen met functiebeperkingen die samenhangen met 

een ziekte of aandoening of een ongeluk en die vanwege de ernst van deze 

beperkingen langdurig belemmerd worden in het uitvoeren van taken en acties (b.v. 

omgaan met familie en vrienden, het voeren van een sollicitatiegesprek) en in hun 

vermogen bepaalde maatschappelijke/sociale rollen te vervullen (b.v. werknemer, 

student). Binnen deze groep van mensen zijn er subgroepen te onderscheiden, 

zoals dak- en thuislozen, mensen met psychiatrische beperkingen, fysieke 

beperkingen, verstandelijke beperkingen, verslavingsproblematiek, niet-
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aangeboren hersenletsel, (getraumatiseerde) vluchtelingen, ter beschikking 

gestelden (TBS). 

 

De doelstelling van het project was: studenten met ASS in staat stellen om hun 

opleiding aan de HG te volgen en met succes af te ronden.  

Om deze doelstelling te halen, moesten de volgende deelvragen beantwoord worden: 

- Hoeveel studenten met ASS studeren er aan de HG? 

- Op welke wijze worden deze studenten nu begeleid en hoe kan dat beter? 

- Op welke wijze worden deze studenten nu gemonitord en hoe kan dat beter? 

- Welke pedagogische aanpak is geschikt voor deze studenten? 

- Op welke wijze moeten studieloopbaanbegeleiders1 getraind worden om deze 

studenten te begeleiden? 

 

Naast antwoord op deze vragen zijn de volgende resultaten benoemd: 

- Een brochure voor (toekomstige) studenten met ASS met tips om de studie 

lichter te maken en dilemma’s te benoemen. 

- Regionale samenwerking met een zorginstelling gespecialiseerd op het gebied 

van zorgverlening aan mensen met ASS. 

 

Het project werd uitgevoerd door het Lectoraat Rehabilitatie. Drie kleine teams van 

studenten van de Academie voor Sociale Studies en de Pabo voerden voor het project 

deelonderzoeken uit. De studenten werden begeleid door de uitvoerders van het 

project, te weten een lid van de kenniskring van het Lectoraat en een docent van het 

Instituut voor ICT.  

Een klankbordgroep van (externe) deskundigen fungeerde als ideeënbron en 

klankbord (zie de bijlage voor de samenstelling).  

De Lector Rehabilitatie was eindverantwoordelijke. 

De onderzoekteams hebben uit interviews met deskundigen, teamleiders, docenten, 

maar vooral ervaringsdeskundigen op het gebied van studeren met ASS, relevante 

                                                   

1
 De Hanzehogeschool Groningen (HG) kent in alle opleidingsinstituten het systeem van 

studieloopbaanbegeleiding. De studieloopbaanbegeleider (slb’er) is voor een student 

gedurende zijn hele studie de coach op de weg naar hbo-professionaliteit. Op deze weg 

hebben het portfolio en het persoonlijk ontwikkelingsplan van de student een belangrijke 

plek. Het proces wordt vooral gevoed middels reflectie. 

Daarnaast is de slb’er de persoon die de “beleefde kleinschaligheid” voor een student vorm 

geeft, die de HG voor zijn studenten nastreeft. 
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data en informatie verzameld. Daarnaast speelde literatuur- en websiteonderzoek en 

congresbezoek een belangrijke rol.  

In de volgende hoofdstukken worden adviezen geformuleerd op basis van deze 

informatie. 
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2 Stap 1 - Keuze voor de Hanzehogeschool Groningen ? 

 

 

Hoeveel studenten met autisme kiezen er voor de Hanzehogeschool Groningen? 

Sommige docenten van de HG zeggen nog nooit een student met ASS ontmoet te 

hebben. Andere docenten weten vaag dat er ook studenten met ASS aan de HG 

studeren. Een heel klein deel van de docenten is bewust bezig met het begeleiden van 

studenten met ASS. Om tot een zo goed mogelijke schatting te komen, die niet afhangt 

van ervaringen van individuele docenten, van dit aantal is er onderzoek binnen dit 

project gedaan. Bronnenonderzoek gericht op het voorkomen van ASS in de populatie 

en specifiek onderzoek binnen de HG.  

 

2.1 Beschrijving van de huidige situatie 

 

Het decanaat houdt bij hoeveel studenten met beperkingen, waaronder studenten met 

ASS, zich jaarlijks melden. Dit is anno 2007 een handmatig systeem. Omdat dit 

systeem niet geautomatiseerd is, en om privacyredenen, viel deze bron af om tot een 

schatting te komen. Bovendien is de melding van de beperking vrijwillig. De indruk 

bestaat dat veel studenten met ASS zich niet melden. Ze willen aan hun opleiding een 

nieuwe start maken, met ‘een schone lei’ beginnen.  

De deskundigen die wij spraken op het gebied van ASS en HBO-onderwijs geven aan 

geen goed onderbouwde uitspraken te durven doen over het aantal studenten met 

ASS aan de HG. Ook deze mogelijke bron voor informatie viel af. 

Er bleven twee bronnen over om tot een schatting te komen: 

1 Een verzoek aan studenten met ASS om aan dit project mee te werken 

2 Bronnenonderzoek naar het voorkomen van ASS in de bevolking. 

 

2.2 Resultaten 

 

Twaalf studenten met de diagnose ASS hebben zich via verschillende kanalen gemeld 

om informatie te geven over studeren met ASS aan de HG. Acht hiervan zijn door de 

studentonderzoekers geïnterviewd.  Vier konden om verschillende redenen niet 
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meedoen aan het interview. Op de vraag hoeveel studenten met ASS aan de HG 

studeren is het antwoord: minimaal 12. 

 

Deze twaalf vormen het bekende topje van de ijsberg. We kunnen alleen een schatting 

maken van de totale omvang van de ijsberg. In ons geval van het totaal aantal 

studenten met ASS aan de HG. Eerdere onderzoeken naar het voorkomen van ASS 

binnen de bevolking laten behoorlijk wat ruimte voor een schatting omdat de cijfers die 

uit die onderzoeken naar voren komen nogal verschillen. Onderstaande factoren zijn 

daarbij belangrijk: 

- Gegevens over het percentage van de bevolking met de diagnose ASS. 

- Gegevens over het percentage van de meest voorkomende ASS-diagnoses  

die studeren aan de HG niet uitsluiten. 

- Gegevens over het percentage van mensen met de diagnose ASS met een IQ 

die studeren aan de HG mogelijk maken. 

 

Verder is het zo dat lang niet iedereen met de capaciteiten om aan het hoger onderwijs 

te studeren ook doorstroomt naar deze vorm van onderwijs. De doorstroming wordt 

belemmerd door het gedrag van deze leerlingen in combinatie met een soms geringe 

kennis over ASS bij leraren in eerdere vormen van onderwijs en de mogelijkheden om 

de belemmeringen op te heffen. 

 

In het onderzoek ‘Buiten de boot’ onder de leden van de Nederlandse Vereniging van 

Autisme (NVA) is één van de onderzoeksitems de deelname van personen met ASS 

aan het hoger onderwijs geweest. De HG is hierbij niet specifiek aan bod gekomen. Als 

we er echter van uitgaan dan de situatie in het Noorden niet veel afwijkt van de 

landelijke situatie, dan studeren er aan de HG 60 studenten met ASS (Katsma e.a., 

2007) 

 

Er studeren dus met zekerheid minimaal 12 studenten met een Autisme Spectrum 

Stoornis  aan de Hanzehogeschool Groningen en maximaal ongeveer 60 studenten. 

 

Uit de interviews die met de studenten gehouden zijn, komen als relevante punten naar 

voren: 

- het zijn mannen, 
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- zij hebben gekozen voor de opleidingen ICT, MER, werktuigbouwkunde en de 

POP-academie, 

- er heeft geen of nauwelijks informatieoverdracht tussen vooropleiding en HG 

plaatsgevonden, 

- PDD-NOS is de meest gestelde diagnose. 

 

De eerste drie punten zijn in overeenstemming met onze verwachtingen op basis van 

eerder onderzoek. Zeven van de acht geïnterviewde studenten hebben de diagnose 

PDD-NOS. Andere ASS-diagnoses komen minder voor dan wij op basis van ons 

bronnenonderzoek verwachtten. Gelet op het kleine aantal respondenten kunnen de 

verhoudingen in de populatie anders zijn dan uit ons onderzoek naar voren komen. 

 

2.3 Tips en adviezen 

 

- Het is nu weinig zinvol om verder onderzoek te doen naar het precieze aantal 

studenten met ASS 

Toelichting:  

Er studeren enkele tientallen studenten met ASS aan de HG. Het kost veel tijd 

en energie om dit aantal te precies te bepalen. Het registratiesysteem van het 

decanaat van de HG is daar momenteel niet geschikt voor. Het is zinvoller om 

die tijd en energie te stoppen in de begeleiding van studenten met ASS die 

problemen tegenkomen en zich op één of andere wijze (decaan, 

studieloopbaanbegeleider, docent of anderszins) melden bij de opleiding. 

 

- Betere informatie vooraf over studeren met ASS aan de HG. 

Toelichting:  

Studenten met ASS kunnen kiezen uit verschillende mogelijkheden na het 

middelbaar onderwijs. Als zij een goed beeld kunnen krijgen van de realistische 

mogelijkheden die verschillende onderwijsinstituten bieden aan studenten met 

ASS, is dat een relevant punt bij hun keuze voor een eventuele vervolg-

opleiding. Dit realistische beeld over de mogelijkheden voor studenten met 

beperkingen ontbreekt tot nu toe in het informatiemateriaal van de opleidingen 

van de HG. De HG zou zichzelf en studenten met ASS een dienst bewijzen 

door initiatief te nemen op dit gebied. 
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3  Stap 2 - Melden van de beperking of niet? 

 

De vraagstelling van het project luidde als volgt: Het onderwijs zo aanpassen dat 

studenten met een Autisme Spectrum Stoornis in staat worden gesteld om hun 

opleiding aan de Hanzehogeschool Groningen te volgen en met succes af te ronden. 

Om aanpassingen in de toekomst mogelijk te maken, is het logisch om de huidige 

situatie op de HG te bekijken. Vanuit dit gegeven kan dan bepaald worden hoe de 

studenten met ASS in de toekomst gemonitord moeten worden. Dit hoofdstuk richt zich 

primair op de inschrijving en periode kort daarna, maar hier en daar komen er zaken 

aan bod die spelen tijdens de voortgang van de studie. 

 

3.1 Beschrijving van het protocol bij melding 

 

Momenteel volgt de student die zich inschrijft en zijn beperking meldt, volgens het 

protocol de volgende route: 

- aanmeldings- en inschrijvings-informatiepakket van de HG, 

- inschrijfformulier HG handicap/functiebeperking, 

- uitnodiging door een decaan voor gesprek over de beperking 

(voor aanvang schooljaar vindt dit gesprek plaats), 

- decaan informeert teamleider over student met beperking, 

- decaan, teamleider, slb’er en student hebben een gesprek over eventuele 

aanpassingen. 

 

De route is overzichtelijk. De student met een functiebeperking meldt zijn beperking bij 

aanmelding en heeft al vrij snel een gesprek met de betrokkenen van zijn opleiding 

over mogelijke aanpassingen. 

 

3.2 Problemen bij uitvoering van het protocol 

 

In de huidige situatie zijn er problemen die verhinderen dat er een goed beeld is over 

de studievoortgang van studenten met ASS. De HG weet niet hoeveel studenten zich 
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melden. De HG weet ook niet hoe het met de studenten gaat die zich melden. Over de 

studenten die zich niet melden is vanzelfsprekend weinig bekend.  

Natuurlijk zijn er wel contacten tussen decanen, studenten en slb’ers. Maar over de 

frequentie van de contacten en over de gevolgen daarvan is weinig bekend. Kortom we 

weten heel erg weinig van studenten met ASS op de HG. Noch over hun successen, 

noch over de obstakels die zij ondervinden. 

 

Wel weten we dat een aantal studenten met ASS zich meldt bij inschrijving. Deze 

studenten zouden de stappen van het protocol, zoals beschreven in 3.1, moeten 

doorlopen. Dat dit in ieder geval lang niet altijd gebeurt, blijkt uit onderstaand citaat van 

een slb’er. 

“ Ik ben al ongeveer 15 jaar slb’er en nog nooit heb ik voor het begin van  het 

schooljaar een gesprek met een student met beperkingen gehad op initiatief van 

het decanaat of teamleider, terwijl ik toch in de loop van die 15 jaar heel wat 

studenten met beperkingen heb gehad, waarvan sommigen zeiden hun beperking 

gemeld te hebben”. 

 

3.3 Resultaten  

 

Naast de beschrijving van het protocol en de problemen bij uitvoering van het protocol 

zoals beschreven in paragraaf 3.1 en 3.2 heeft onderzoek naar de werkwijze bij 

inschrijving en monitoring de volgende resultaten opgeleverd (Bathoorn & Weelinck, 

2007). 

- De dossiers van het decanaat worden handmatig bijgehouden. 

- Er wordt niet gerubriceerd op het soort beperking (zoals ASS). 

Uit deze resultaten blijkt dat het systematisch volgen van studenten (met ASS) 

nauwelijks mogelijk is. 

 

Deze studentonderzoekers hebben ook vier teamleiders geïnterviewd. Zij wilden 

bepalen in hoeverre teamleiders op de hoogte zijn van de problematiek van studenten 

met ASS aan de HG. Dit heeft het volgende opgeleverd: 

- De teamleiders geven aan weinig over studenten met ASS te weten. 

- De teamleiders geven aan dat er ook weinig kennis is over studenten met ASS 

bij slb’ers, docenten en medestudenten. 
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- Specifieke studieloopbaanbegeleiding voor studenten met ASS wordt als een 

mogelijke oplossing gezien. 

 

Over studenten met ASS is niet veel bekend binnen de HG. Dat is een gemis. De 

onderzoekers merken echter op, dat de medewerkers van de HG zich er bewust van 

zijn dat zij weinig hierover weten. De intentie bestaat echter om het probleem van 

sommige luie en slecht samenwerkende studenten niet te zien vanuit onwil van deze 

studenten, maar eerder vanuit onvermogen. Onvermogen vanuit het perspectief van de 

student, maar ook onvermogen van de onderwijsorganisatie om zich aan te passen 

aan de mogelijkheden van de student. 

 

3.4 Tips en adviezen 

 

- Stuur studenten nadrukkelijker bij de inschrijving aan, via voorlichting op 

informatiebijeenkomsten en schriftelijke informatie, om gediagnosticeerde 

functiebeperkingen te melden. 

Toelichting:  

Als studenten zich wel melden maar in de praktijk geen of nauwelijks extra 

begeleiding nodig hebben om hun studie met succes en naar tevredenheid te 

volgen, is dit alleen maar mooi. Als daarentegen studenten zich niet melden 

maar wel degelijk behoefte hebben aan extra ondersteuning, kan dat problema-

tisch worden. De spanning voor docenten, medestudenten, ouders maar vooral 

voor de student zelf kunnen onnodig hoog oplopen. Of er dan een weg terug is 

naar een goed studieverloop is maar de vraag!  

 

- Zorg als HG voor een zo warm mogelijke overdracht 

Toelichting:  

Als een student met ASS zijn beperking meldt, moet de HG maximaal gebruik 

maken van relevante informatie die al beschikbaar is over de student. Daartoe 

zouden overlegwegen geopend moeten worden met het voortgezet onderwijs, 

b.v op een decanendag. Terwijl de contacten met het mbo daartoe vooral 

gelegd zouden kunnen worden in de beroepskolomoverleggen. 
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Ten aanzien van de vorm en inhoud van deze contacten kan goed gebruik 

worden gemaakt van  het boekje ‘Protocol overgang leerlingen met autisme van 

voortgezet onderwijs naar vervolgopleiding’ (KPC groep, ’s-Hertogenbosch).  

 

- De plannen van de HG om de handmatig bijgehouden studentdossiers te 

vervangen door digitale dossiers moeten snel verwezenlijkt worden. 

Toelichting:  

Als de HG in de toekomst studenten wil monitoren zijn digitale volgsystemen 

onmisbaar. Bij het decanaat bestaan er duidelijke plannen in deze richting die 

op korte termijn ingevoerd gaan worden. 

 

- Dit decanaatsdossier moet onderdeel zijn van een groot dossier per student 

waarin ook progressgegevens en studieloopbaangegevens komen 

Toelichting:   

Gegevens over studenten ‘verdwijnen’ nu vaak bij verandering van slb’er en 

informatie wordt soms helemaal niet geregistreerd, zoals bijvoorbeeld de reden 

waarom studenten zich voortijdig uitschrijven. 
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4 Stap 3 - Studeren aan een opleiding van de HG 

 

 

En dan begint het studieleven aan de hogeschool. De student wordt daarin 

geconfronteerd met steeds weer nieuwe situaties, met steeds weer nieuwe mensen 

(medestudenten en docenten), met steeds weer nieuwe leerstof en vaak ook steeds 

weer nieuwe regels. 

 

4.1 Beschrijving van de huidige situatie 

 

Na de introductieperiode volgt de propedeuse. Deze bestaat uit vier 

onderwijskwartalen. Aan het eind van het eerste jaar (eventueel ook een jaar later) 

speelt het Bindend Studieadvies (BSA). 

Na de propedeuse volgt de hoofdfase van drie jaar met in principe twaalf 

onderwijskwartalen. 

 

De opleidingen van de Hanzehogeschool werken in het algemeen vanuit de visie van 

competentiegericht leren. Daarbij kunnen verschillende leerlijnen onderscheiden 

worden (soms worden deze anders benoemd, of worden competenties anders 

gegroepeerd):  

- de conceptuele leerlijn, 

- de vaardigheidsleerlijn, 

- de ervarings-/reflectie-leerlijn, 

- de integrale leerlijn, 

- de studieloopbaanbegeleidings-leerlijn. 

 

De competenties oefent een student in verschillende situaties, werkvormen. 

Belangrijke vormen daarbij zijn: 

- (hoor-)colleges in grote groepen, 

- projectwerk in groepjes van vier tot acht studenten, 

- opdrachten in een groepje van twee studenten, 

- leersituaties met één docent op één student. 
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De rol van de docent wisselt daarbij van leraar tot tutor/coach/begeleider.  

BlackBoard is vaak ondersteunend bij het onderwijs, maar de opzet van de 

BlackBoard-course kan per vak of thema verschillen. 

 

Overkoepelend hierbij is de opzet van het curriculum door de opleiding en de door de 

opleiding of het instituut gekozen communicatiestructuur. 

 

4.2 Problemen 

 

Op alle hieronder te noemen niveaus zullen problemen voor studenten met ASS 

kunnen ontstaan bij het verwerken van informatie en bij sociale interactie. 

 

Met het opleidingsniveau kan de student problemen hebben als de curriculumopzet / 

uitwerking niet flexibel is, dat wil zeggen als bepaalde competenties niet door een 

student behaald of aangetoond kunnen worden op een andere dan de voorgeschreven 

wijze. 

Daarnaast kan de thematische opzet van een curriculum de studenten dwingen in een 

bepaald tempo te werken, terwijl de student met ASS wellicht niet meer dan 60 % kan 

opbrengen. De opbouw van het curriculum kan het hem echter onmogelijk maken zijn 

studieactiviteiten te spreiden. 

Ook kunnen op dit niveau communicatieproblemen ontstaan, als de door de opleiding 

gekozen manier daarvoor niet helder en transparant wordt ingevuld. Een voorbeeld 

daarvan is een BlackBoard-organisatie voor een instituut met meerdere opleidingen, 

waarbij onderscheiden van de informatie van de verschillende opleidingen lastig is. In 

dit voorbeeld gaat de “beleefde kleinschaligheid”, ook van groot belang voor studenten 

met ASS, gemakkelijk verloren. 

 

Op het docentniveau kan de student met ASS problemen ondervinden, als de docent 

niet op de hoogte is van de beperking van deze student en/of geen kennis heeft van de 

beperking en daardoor geen invulling kan geven aan specifieke begeleiding. 

Ook hier speelt de informatievoorziening een grote rol, bijvoorbeeld in het helder 

gebruik van BlackBoard. 

Veelal vinden individuele aanpassingen plaats vanuit het persoonlijk initiatief van 

betrokken docenten. 
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Een belangrijke docent waar elke student mee te maken heeft, is zijn slb’er. Zeker voor 

een student met ASS is het belangrijk dat dit niveau van begeleiding optimaal 

functioneert. Bijvoorbeeld dat de slb’er goed bereikbaar is, makkelijk aanspreekbaar, 

vanuit een neutrale houding kan communiceren.  

Ook hier is op de hoogte zijn van de beperking van de student en inzicht in hoe 

daarmee om te gaan van belang. 

 

Tot slot heeft de student met ASS met grote aantallen andere studenten te maken. 

Meestal zijn die niet op de hoogte van de situatie van de student met ASS. Maar onze 

student moet er wel mee samenwerken.  

 

4.3 Resultaten 

 

Door de studentonderzoekers zijn in dit project acht studenten geïnterviewd. Buiten 

deze acht zijn nog vier studenten met ASS bekend, maar die boden zich te laat aan of 

trokken zich juist terug voor een interview. Verder is gesproken met twaalf 

docenten/slb’ers en vier teamleiders. Deze gesprekken hebben de volgende resultaten 

opgeleverd. 

 

De studenten komen vooral uit ICT, technische en economische opleidingen, maar ook 

uit de School of Art en de School of Law. De studenten zijn allen van het mannelijk 

geslacht. Zeven van de acht hebben als beperking PDD-NOS. Eén heeft het syndroom 

van Asperger. 

Een aantal resultaten die er uit springen zijn: 

- 4 van de 8 studenten geeft aan hulp bij plannen te kunnen gebruiken, 

- in projectgroepen zouden zij graag een vaste taak hebben, 

- 4 van de 8 heeft moeite met het vinden van de juiste informatie op BlackBoard, 

- 6 van de 8 zou graag willen dat de manier van toetsing bij schriftelijke 

tentamens voor hem aangepast werd en 7 van de 8 zou dat graag willen bij 

presentaties. Niet bekend is welke vorm dat aan zou moeten nemen. 

Met de vorm van toetsing van werkstukken of praktijktoetsen is de student met 

ASS wel tevreden. 
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- bij 4 van de 8 studenten is een (klein) deel van de klas op de hoogte van de 

beperking, 

- 1 student gaat naar huis bij plotselinge roosterwijzigingen, terwijl de rest 

medestudenten of BlackBoard gebruikt als informatiebron. 

 

De twaalf geïnterviewde docenten/slb’ers komen ook uit de ICT, technische en 

economische opleidingen, met één gezondheidsstudies- en één rechtendocent. Zij 

hebben allen te maken (gehad) met studenten met ASS. 7 van de 12 is vrouw. 

- 10 van de 12 ervaart het werken met studenten met ASS als lastig. 

- Allen hebben begeleidingsgesprekken met studenten met een frequentie van 1 

keer per kwartaal tot 1 keer per week of naar behoefte. 

- In 80 % van de gesprekken is het maken van een planning een item. 

- 6 van de 12 weet waar zij informatie over ASS kan krijgen 

- 11 van de 12 krijgt zelf hierbij geen begeleiding, terwijl 10 van de 12 dat wel wil 

hebben. 

Deze begeleiding zou de vorm kunnen krijgen van een training, gevolg door 

bijeenkomsten eens per maand, dan wel naar behoefte. 

- Er is een duidelijke behoefte aan een plek waar je een vraag neer kunt leggen, 

informatie en praktische tips kunt krijgen, ervaringen delen met anderen, 

intervisie. 

 

De vier geïnterviewde teamleiders komen van ICT, Engineering, Rechten en FEM. 

- De teamleiders hebben weinig ervaring met studenten met ASS. 

- Ze constateren dat er weinig bekendheid is met ASS: 

o de verwachting is dat er veel meer sprake is van ASS binnen de 

Hanzehogeschool Groningen dan nu bekend is. 

o docenten denken vaak dat het luie, niet goed samenwerkende 

studenten zijn. 

o ook medestudenten weten niet goed wat ze aan de student met ASS 

hebben. 

- De teamleiders vinden het belangrijk dat docenten en slb’ers ASS kunnen 

herkennen en weten hoe met studenten met ASS om te gaan. 

- Er is behoefte aan een duidelijk protocol over functiebeperkingen en specifieke 

richtlijnen waar studieloopbaanbegeleiders, docenten, teamleiders en decanen 

zich aan kunnen houden.  
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- Het is belangrijk voor de student met ASS om zijn beperking bij aanvang van de 

opleiding aan te geven. Dan kunnen de begeleiding en eventuele aanpassingen 

vroegtijdig geregeld worden. 

- De teamleiders geven ook nog aan dat het niet zo is, dat alle studenten met 

ASS aan de HBO-kwalificaties van elke opleiding kunnen voldoen. Daarom zou 

een decaan die een student met ASS spreekt voor studieadvies de opleiding 

erbij moeten betrekken of naar de opleiding verwijzen.  

- Van belang is dat de studenten met ASS niet een stigma opgedrukt krijgen. Het 

gaat om wat de student met ASS zelf wil. 

 

4.4 Tips en adviezen 

 

De hier vermelde tips en adviezen zijn gebaseerd op de gehouden interviews en op de 

verzamelde literatuur. 

 

Op hogeschoolniveau: 

- Beleg in de organisatie (bij OZ of het decanaat) de taak om deskundigheid van 

ASS te hebben en te houden. Hierbij hoort ook het onderhouden van contacten 

met de deskundigen in het werkveld van ASS. 

- Laat dit contactpunt ook functioneren als ondersteuning voor slb’ers met vragen 

over studenten met ASS. 

- Organiseer (bijvoorbeeld) één keer per jaar een training voor slb’ers, docenten 

en decanen.  

- Organiseer voor de slb’ers van studenten met ASS bijeenkomsten met 

intervisie. 

 

Voor de opleiding: 

- Zorg voor een heldere en gestructureerde informatievoorziening.  

Als het daarbij om BlackBoard gaat is een inzichtelijke hoofdstructuur 

belangrijk, instructie aan degenen die informatie plaatsen over hoe dat optimaal 

te doen én regelmatig “opschonen” van de BlackBoard-organisaties en -

courses. 
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- Bedenk als opleiding flexibele oplossingen die het mogelijk maken voor 

studenten om (indien nodig) langs andere dan de reguliere weg bepaalde 

competenties te verwerven en aan te tonen.  

Voorbeelden hierbij zijn: 

o een (aangepaste) opdracht met z’n tweeën doen i.p.v. in een 

projectgroep van vijf, waarbij tevens door de opleiding en de student(-

en) afspraken worden gemaakt over hoe desalniettemin toch bepaalde 

samenwerkingscompetenties worden bereikt. 

o maak het werken met een buddy mogelijk. 

- Ontwikkel beleid zodat studenten met ASS niet alleen maar getolereerd worden 

tot ze vanzelf uitvallen. Het beleid moet ook een andere situatie voorkomen, dat 

deze studenten als een ‘hete aardappel’ door docenten, die hem eigenlijk niet 

definitief willen blokkeren, worden doorgegeven. Dan ontstaat de situatie dat de 

student voor de diplomauitreiking staat, waarbij iedereen het erover eens is dat 

hij het vereiste hbo-niveau niet heeft. 

- Zorg voor tenminste één slb’er per opleiding met gevoel voor deze 

buitenbeentjes en geef hem een training. En koppel studenten uit de doelgroep 

aan deze begeleider. 

- Laat een student met ASS gedurende zijn studieloopbaan dezelfde slb’er 

houden. 

- Faciliteer deze slb’er ook (in dbu’s of anders) om het hem mogelijk te maken 

flexibel om te gaan met de ondersteuningsvragen van de student. 

 

De studieloopbaanbegeleider: 

- Ontwikkel een open, neutrale begeleidingsstijl. 

- Check met de student wat zijn begeleidingsvraag is.  

o voor veel studenten zal dat om de 1 à 2 weken zijn in een kort gesprek 

van 10 tot 15 minuten. 

o het is goed als dit op een vast moment kan zijn. 

o neem steeds een aantal concrete vragen door en kom de volgende keer 

terug op de gemaakte afspraken of planning. 

o ondersteun bij plannen. 

- Wees alert op onverwachte situaties of veranderingen voor de student. Deze 

geven veel stress en vragen daardoor veel energie. 
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- Kijk of student een PGB-er (een begeleider bekostigd uit zijn Persoons 

Gebonden Budget) heeft. Met instemming van de student kan met deze 

persoon de begeleiding buiten en binnen school op elkaar afgestemd worden.  

 

De docent: 

- Het lesmateriaal:  

o zorg voor een overzichtelijke lay-out, heldere structuur, duidelijke 

instructies. 

o gebruik een simpel lettertype als Arial in 12 punts en met een ruime 

regelafstand (1,5). 

o biedt het materiaal al voor de les aan op BlackBoard. 

- De (werk-)colleges: 

o gebruik heldere taal, geen woordgrappen of beeldspraak. 

o geef vooraf een overzicht van de stof en leg steeds weer verbanden met 

de rest van de stof. 

o deel de stof op in kleine stukken. 

o bied ondersteuning aan bij het maken van een planning en geef de 

mogelijkheid om vragen te stellen per e-mail. 

- De projecten: 

o gebruik ook hier heldere taal. 

o maak duidelijke afspraken rond de communicatie in en met de 

projectgroep. 

- De producten: 

o soms heeft een student met ASS meer tijd nodig, omdat onderwijs 

volgen met zijn beperkingen extra energie vraagt. 

 

Algemeen: 

 Betrek zo nodig de reguliere GGZ bij begeleidingsvragen. 
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5 Stap 4 - Afwijkingen van het normale patroon:  

vakantie, stages, themaweken, ziekte 

 

 

Tijdens de studie wordt het vaste weekpatroon regelmatig onderbroken door 

afwijkende situaties. Er zijn vakanties, de student gaat op stage, de opleiding heeft een 

blok- of themaweek ingepland of de student is ziek. 

De routine van de student met ASS kan hierdoor verstoord raken. 

 

5.1 Beschrijving van de huidige situatie 

 

Als een student met ASS regelmatig begeleidingsgesprekken heeft met zijn slb’er, zal 

hij mogelijk na de onderbreking weer contact zoeken met deze docent. Dat hangt van 

de student en de vanzelfsprekendheid van het contact met zijn slb’er af. 

Ook kunnen slb’er en student hier afspraken over gemaakt hebben. 

 

5.2 Problemen 

 

Bij een onderbreking kan de student in een gat vallen. De structurerende routine kan 

wegzakken. De vraag is of hij zelf het initiatief kan nemen om contact te maken met 

zijn slb’er. 

In blok- of themaweken wordt vaak geconcentreerd aan één onderwerp gewerkt. De 

student met ASS kan overladen raken. Hij zou zijn tijdsbesteding enigszins moeten 

kunnen doseren. 

En een stage brengt de student in een compleet andere omgeving met allemaal 

nieuwe ervaringen. 
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5.3 Resultaten 

 

Tijdens de interviews is slechts marginaal aandacht aan deze stap uit de 

studieloopbaan besteed. De onderstaande adviezen komen daardoor uit brede bron 

voort: de literatuur, de klankbordgroep van het project “Succesvol studeren met 

Autisme” en gesprekken met andere deskundigen. 

 

5.4 Tips en adviezen 

 

Het is goed als slb’ers op de geschetste problemen alert zijn, en zonodig zelf het 

initiatief nemen tot een eerste begeleidingsgesprek na afloop van de onderbreking. 

 

Bij geplande onderbrekingen kan de slb’er ruim op tijd de komende vakantie, 

themaweek of anderszins inbrengen in een gesprek.  

Ook kan een afspraak gepland worden direct na de onderbreking. 

 

Ten aanzien van stages (voor slb’ers en stagedocenten en praktijkbegeleiders): 

- Bied actieve ondersteuning aan bij het vinden van een geschikte stageplek (het 

kiezen van de plek en het solliciteren naar de plek). 

- Wijs de student de weg naar extra ondersteuning (faalangsttraining, cursus 

sociale en communicatieve vaardigheden, etc.) 

- Bespreek met de student of een vorm van warme overdracht wenselijk is. 

- Bespreek met de student de stageopdracht (kort, bondig en schriftelijk). 

- Bied extra ondersteuning aan door de stagedocent, als: 

o extra begeleiding op de stageplek, b.v. in de vorm van regelmatig 10-

minuten gesprekken of e-mail contact, 

o extra tussenevaluaties, 

o extra begeleiding bij het schrijven van een stageverslag. 

- Onderzoek de mogelijkheid van extra begeleiding door de praktijkbegeleider. 

- Zoek alternatieven als blijkt dat de student niet fulltime op een reguliere manier 

de stage kan volmaken. Wellicht is een verlengde, parttime stage mogelijk.  

Of kan de student op een andere manier dan een reguliere stage het bezitten 

van competenties aantonen. 
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6 Stap 5 - Het verlaten van de opleiding 

 

 

Onvermijdelijk komt een keer het moment van het verlaten van de inmiddels enigszins 

vertrouwde opleiding. De student kan overstappen naar een andere opleiding of naar 

een werk-/sollicitatiesituatie. En dat kan mét en zónder diploma zijn. 

 

6.1 Beschrijving van huidige situatie 

 

In de huidige situatie wordt in het algemeen geen bijzondere begeleiding gegeven bij 

deze stap. 

Als de student de opleiding verlaat zonder diploma is dat veelal met stille trom. Vaak 

wordt op 1 oktober geconstateerd dat een student zich niet heringeschreven heeft. 

Als de student de opleiding verlaat met diploma wordt wel de trom geroerd, namelijk op 

de feestelijke diploma-uitreiking. 

 

6.2 Problemen 

 

Bij deze stap komen alle potentiële problemen voor iemand met ASS opnieuw aan de 

orde. Nieuwe situaties, nieuwe mensen, nieuwe (sociale) regels. Alle aspecten van het 

leven waar iemand met ASS tegenaan kan lopen, spelen hierbij een rol. 

 

6.3 Resultaten 

 

Tijdens de interviews is slechts marginaal aandacht aan deze stap uit de 

studieloopbaan besteed. De onderstaande adviezen komen daardoor uit brede bron 

voort: de literatuur, de klankbordgroep van het project “Succesvol studeren met 

Autisme” en gesprekken met andere deskundigen. 
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6.4 Tips en adviezen 

 

Als slb’er: 

- Bespreek als slb’er de komende overgang. Bespreek hier ook de mogelijkheid 

van een warme overdracht. 

- Betrek de PGB-er (een begeleider bekostigd uit zijn Persoons Gebonden 

Budget) als de student die heeft en/of de ouders erbij. 

- Betrek een professionele banencoach/trajectbegeleider (eventueel via de 

reguliere GGZ erbij). 

- Adviseer de ex-student over aanvullende trainingen/cursussen waarmee hij zich 

beter inzetbaar op de arbeidsmarkt kan maken. 

 

Als opleiding: 

- Voer als opleiding zoveel mogelijk exitgesprekken volgens een vast format. 

Betrek dit op gediplomeerden én uitvallers. Leer hieruit de bottlenecks voor 

studenten kennen 
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7 Van adviezen naar concrete acties 

 

 

De doelstelling van het project ‘Succesvol studeren met autisme’ was: studenten met 

ASS in staat stellen om hun opleiding aan de HG te volgen en met succes af te ronden.  

Om deze doelstelling te halen, moesten de volgende deelvragen beantwoord worden: 

- hoeveel studenten met ASS studeren er aan de HG? 

- op welke wijze worden deze studenten nu begeleid en hoe kan dat beter? 

- op welke wijze worden deze studenten nu gemonitord en hoe kan dat beter? 

- welke pedagogische aanpak is geschikt voor deze studenten? 

- op welke wijze moeten studieloopbaanbegeleiders getraind worden om deze 

studenten te begeleiden? 

Op deze vragen geeft deze brochure in het kort antwoord. Uitgebreidere resultaten van 

het onderzoek staan in de studentrapporten: Bathoorn, H. & Weelinck, A. (2007), 

Katsma, A. & Wezeman, A. (2007) en Lunter, W., de Vries, J. & Kolthoff, P. (2007). 

 

Naast antwoord op deze vragen zijn de volgende resultaten benoemd: 

- een brochure voor (toekomstige) studenten met ASS met tips om de studie 

lichter te maken en dilemma’s te benoemen. 

- regionale samenwerking met een zorginstelling gespecialiseerd op het gebied 

van zorgverlening aan mensen met ASS. 

 

We hebben geconstateerd dat er zeker twaalf en waarschijnlijk ongeveer zestig 

studenten met ASS aan de Hanzehogeschool Groningen studeren.  

Over deze groep studenten op de Hanzehogeschool Groningen is weinig tot niets 

bekend omdat zij niet gemonitord wordt. De invoering van een geautomatiseerd 

studentvolgsysteem bij het decanaat maakt monitoring mogelijk. Er zijn plannen om 

een dergelijk systeem in te voeren.  

Zolang dit systeem er niet is, vormt een digitaal studentendossier een goed alternatief. 

Dit dossier moet door de slb’er gemaakt en bijgehouden worden. Gegevens, resultaten 

en ontwikkelingen over de student krijgen een plaats in dit dossier. Bij de overdracht 

van het ene schooljaar naar het andere, of van de ene opleiding naar de andere, 

verdwijnt nu vaak relevante informatie over de student. Een digitaal dossier dat wordt 

overgedragen, maakt de overdracht warmer.  
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In de begeleiding van studenten (ook met ASS) ziet de Hanzehogeschool Groningen 

een belangrijke rol voor de slb’er weggelegd. Als deze slb’ers deskundig zijn, kunnen 

zij deze rol invullen. Het lectoraat neemt dan ook het intiatief tot een eerste training 

voor slb’ers over studeren met ASS (zie hieronder). 

De brochure voor (toekomstige) studenten met ASS en de aanzet tot regionale samen-

werking zijn in de bijlagen opgenomen. In dit boekje richten we ons primair op de 

organisatie van de Hanzehogeschool Groningen. 

  

De projectresultaten zijn vertaald naar adviezen aan de Hanzehogeschool Groningen. 

Als deze adviezen opgevolgd worden, gaan in de nabije toekomst studenten met ASS 

met meer tevredenheid en groter succes hun studie volgen en afronden.  

Bij de Hanzehogeschool Groningen is het begeleiden van studenten met beperkingen 

zeker belangrijk, maar de Hanzehogeschool Groningen is geen koploper in de 

begeleiding van studenten met ASS.   

Er zijn naar onze mening weinig obstakels om deze adviezen niet op te volgen want 

onze adviezen zijn relatief makkelijk en op korte termijn in te voeren. Het curriculum 

hoeft niet aangepast te worden en aan de competenties wordt niet getornd. De 

veranderingen die wij voorstellen zijn gericht op de randvoorwaarden en niet op de 

fundamenten. Wel wordt van opleidingen, docenten en slb’ers een flexibele benadering 

gevraagd. 

De tijd is anno 2007 ook rijp om van adviezen tot acties te komen. De Hanzehoge-

school Groningen heeft in april 2007 een convenant ondertekend met het 

expertisecentrum Handicap & Studie. In dit convenant staan de intenties over 

studenten met beperkingen beschreven. En de Hanzehogeschool Groningen heeft het 

plan om het komende jaar extra aandacht te besteden aan studieloopbaanbegeleiding, 

vergroting van de deskundigheid en digitale toegankelijkheid.  

 

Naast specifiek op studenten met ASS gerichte studieloopbaanbegeleiding komt uit het 

project ‘Succesvol studeren met Autisme aan de Hanzehogeschool Groningen’ een 

andere speerpunt ter verbetering naar voren. Dat zijn adviezen die bij concretisering 

meer structuur aanbrengen in het onderwijs en de organisatie daarvan. Zoals het 

geven van heldere schriftelijke opdrachten, het kunnen inzien van powerpoint 

presentaties na colleges en presentaties en een transparante BlackBoard-opzet. Ook 

op dit gebied valt er op de Hanzehogeschool Groningen nog behoorlijk wat winst te 

boeken. Van deze winst profiteren alle studenten en niet alleen studenten met ASS. 
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Op welke wijze kan het Lectoraat Rehabilitatie bijdragen ten einde intenties in acties 

om te zetten?  

Naast de publicatie van dit rapport met zijn adviezen gaat het Lectoraat in december 

2007 een cursus geven voor studieloopbaanbegeleiders. Op deze cursus leren de 

cursisten, slb’ers, meer over ASS en de wijze waarop zij deze studenten beter kunnen 

begeleiden. Als dit initiatief aanslaat kan de cursus jaarlijks gegeven worden. Dit 

initiatief sluit mooi aan bij twee intenties uit het convenant: studieloopbaanbegeleiding 

en deskundigheidsbevordering.  

De brochure met tips voor de studenten is ook een concrete bijdrage aan een beter 

studieverloop voor studenten met ASS. 

 

Als ons onderwijs door kleine veranderingen voor studenten met ASS beter 

studeerbaar wordt, moeten we dat doen. Sinds 2003 heeft de HG de wettelijke 

verplichting doeltreffende aanpassingen in het onderwijs voor studenten met 

beperkingen in het kader van de Wet Gelijke Behandeling.  

En het is alleen maar mooi dat grote groepen studenten meeprofiteren. 
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Samenwerking met externe instellingen 

 

MEE Groningen 

MEE Groningen is dé centrale basisvoorziening voor (maatschappelijke) ondersteuning 

van mensen met een handicap, langdurige beperking of chronische ziekte. MEE 

Groningen is er voor kinderen, jongeren, volwassenen en omgeving (ouders, 

familieleden en verzorgers, vrienden en buren en mantelzorgers).  

Voor vragen over onderwijs kunt u contact opnemen met de medewerkers van het 

team centrale aanmelding, u kunt gebruik maken van een reactieformulier en u kunt 

een bezoek brengen aan het informatiecentrum. De dienstverlening is onafhankelijk, 

kortdurend en kosteloos. 

Website: http://www.meegroningen.nl  

 

Accare 

Accare is een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen, jongeren en hun 

ouders kunnen bij Accare terecht. Accare biedt onder andere hulp bij eetproblemen, 

ADHD, angst, gedragsproblemen, depressies en ontwikkelingsstoornissen. Het 

grootste gedeelte van de cliënten wordt poliklinisch behandeld, slechts een klein deel 

wordt opgenomen. 

Website: http://www.accare.nl  

 

CCE Noord Nederland 

Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) heeft drie hoofdtaken: het verlenen 

van consultaties, het opbouwen en verspreiden van expertise en het inhoudelijk 

toetsen of zorgplannen in aanmerking komen voor speciale financiële regelingen.  

Het CCE helpt mensen met een bijzondere hulpvraag op het gebied van de zorg. 

Dat is een vraag naar speciale hulp als de ‘gewone' hulpverleners niet verder kunnen 

helpen. Het CCE biedt dan extra hulp.  

Website: http://www.cce.nl  

 

Steunpunt Autisme 

Het Steunpunt Autisme biedt informatie, advies en ondersteuning aan ouders, 

leerkrachten en begeleiders van kinderen met autisme. Het Steunpunt Autisme helpt 

scholen hun onderwijs optimaal af te stemmen op leerlingen met ASS. Het ontwikkelt, 

http://www.meegroningen.nl/
http://www.accare.nl/
http://www.cce.nl/
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verzamelt en verspreidt kennis en ervaring op het gebied van onderwijs aan leerlingen 

met ASS, zowel in het speciaal onderwijs als in het reguliere onderwijs.  

Website: http://www.autismenoord.nl  

 

Autismeteam Noord-Nederland (ATN) 

Het Autismeteam Noord-Nederland (ATN) biedt kortdurende specialistische hulp aan 

kinderen, jongeren en volwassenen met een ernstige autisme spectrum stoornis. Het 

werkgebied bestaat uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. 

De hulp richt zich niet alleen op de cliënt zelf. Ook ouders, de partner of overige 

gezinsleden kunnen bij de behandeling worden betrokken, evenals andere direct 

betrokkenen, zoals groepsleiders, leerkrachten, mentoren of werkbegeleiders.  

Website: http://www.axenza.nl/Zorgfuncties  

 

 

http://www.autismenoord.nl/
http://www.axenza.nl/Zorgfuncties
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Adressen en websites 

 

Expertisecentrum Handicap + Studie 

Christiaan Krammlaan 2 

Postbus 222 

3500 AE  Utrecht 

www.onderwijsenhandicap.nl  

www.tijdgebrek.nl  

De stichting geeft de gratis reader “Autisme en Studeren in het Hoger 

Onderwijs” uit. Deze is ook de downloaden van de website. 

 

Landelijk Netwerk Autisme 

Christiaan Krammlaan 8-10 

Postbus 222 

3500 AE  Utrecht 

www.landelijknetwerkautisme.nl  

Bij de LNA is o.a. de uitgave “Protocol overgang leerlingen met autisme van 

voortgezet onderwijs naar vervolgopleiding” verkrijgbaar. 

 

Nederlandse Vereniging voor Autisme 

 www.autisme-nva.nl  

 

 

http://www.onderwijsenhandicap.nl/
http://www.tijdgebrek.nl/
http://www.landelijknetwerkautisme.nl/
http://www.autisme-nva.nl/
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Samenstelling van de projectgroep en de klankbordgroep 

 

Projectgroep 

Projectleider Lies Korevaar lector Rehabilitatie 

Projectuitvoerders  Willem de Jonge lid kenniskring lectoraat Rehabilitatie,  

 docent bij de Academie voor Sociale  

 Studies 

 Theo Verbeek docent bij het Instituut voor ICT 

Studentonderzoekers Hester Bathoorn student MWD  

 Anny Katsma student MWD 

 Pepijn Kolthoff student PABO  

 Wim Lunter student SPH 

 Jelske de Vries student SPH 

 Ankie Weelinck student MWD 

 Anke Wezeman student MWD 

 

Klankbordgroep 

Pascalle van Damme Accare, Divisie Universitair Centrum Kinder- en 

 jeugdpsychiatrie 

Jeannette Doornenbal Hanzehogeschool Groningen, Lectoraat Integraal 

 Jeugdbeleid 

Bert Gijsbers Nederlandse Vereniging voor Autisme Groningen-Drente 

Hermien Hilverda Centrum voor Consultatie en Expertise (Noord Nederland) 

Marjolein de Jong Groninger Studentenbond, werkgroep Struikelblok 

Jaap Meedema Nederlandse Vereniging voor Autisme Groningen-Drente 

Gineke Schuiling Hanzehogeschool Groningen, studentendecaan 

Janny Strijk-Sanders Regionaal expertisecentrum Noord Nederland, Cluster4, 

 Steunpunt Autisme 

Claar Wachter Hanzehogeschool Groningen, teamleider Instituut voor ICT 
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De brochure “Succesvol Studeren met Autisme” 

 

 

De brochure is gratis te downloaden van www.begeleidleren.nl   

 

 

 

 

http://www.begeleidleren.nl/

