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Relati ef veel studenten met auti sme stoppen 
tussenti jds met hun studie. Niet alleen op het 

hbo of op de universiteit, maar ook op het mbo. In de 
zomer van 2018 riepen Balans en de NVA studenten 
met een beperking op om hun ervaringen in het mbo 
te delen. In korte ti jd kwamen er vele, vaak schrijnende 
reacti es binnen, van jongeren, begeleiders en ouders. 
Het dossier dat uit deze reacti es voortkwam, is na te 
lezen op: auti sme.nl/media/296484/dossier_mbo_
2018.pdf 

EEN MILDE KIJK, DIE 
AANSLUIT BIJ DE ANDER

Laatst was ik bij een lezing van Yvonne Loekemeijer over gehechtheidsontwikkeling 
bij kinderen met auti sme. Waar veel visies en methodieken uitgaan van beperkin-
gen waar je vaardigheden voor moet leren, vaak via cogniti eve therapieën, komen er 
gelukkig nu steeds vaker visies die uitgaan van ontwikkeling. Marti ne Delfos heeft  dit 
natuurlijk alti jd al gedaan en gezien, maar gelukkig volgen er meer. 

Deze nieuwe methodiek over gehechtheidsontwikkeling is bedacht door een on-
derzoekster die zelf een zoon heeft  met auti sme en zij heeft  hem geobserveerd, 
begeleid en ondersteund met de overgang van de fases van gehechtheid. Het is dus 
echt ontstaan vanuit een ouderwets potje veldwerk, net als de Zwitserse psycholoog 
Piaget deed. Deze methodiek over gehechtheidsontwikkeling zegt dat we allemaal 
verschillende fases doorlopen van hechti ng en iedere fase heeft  zijn eigen 
kenmerken en uiti ngen. Kinderen met auti sme doorlopen deze fases vaak minder 
snel, maar kunnen met de juiste begeleiding en met veel liefde toch ontwikkelen naar 
volgende fases. Het doorlopen ervan geeft  je de bodem van waaruit je jezelf kunt 
ontwikkelen én jezelf beter leert te verhouden tot de ander. Hechti ng is hiermee 
direct verbonden met je emoti onele en sociale ontwikkeling.

Het geeft  een interessante kijk op dingen. Een kijk die mild is en die aansluit bij 
de ander, bij waar de ander staat in zijn of haar ontwikkeling en hoe wij daar 
dan mee om kunnen gaan en wat we wel of niet kunnen en mogen verwachten. 
Een voorbeeld dat deze onderzoekster noemde, was dat veel kinderen na een 
diagnose psycho-educati e krijgen. Waar we echter de plank misslaan, is dat wij niet 
eerst kijken waar dit kind zich bevindt in zijn of haar ontwikkeling. In fase 5 van de 
gehechtheidsontwikkeling bouwen we namelijk ons zelfb eeld op, we gaan onszelf los 
zien van de ander en vormen zo ons eerste idee van onszelf. Maar wat nou als je nog 
niet in deze fase bent en je krijgt van anderen te 
horen hoe je bent met je auti sme of ADHD, wat 
je allemaal moeilijk vindt, wat je speciaal maakt. 
Je krijgt dus een kant en klaar model van jezelf 
voorgeschoteld voordat je überhaupt zelf die kans 
hebt gehad. Een stevige inprenti ng waar je lasti g 
vanaf komt.

Ook volwassenen bevinden zich ergens op de schaal van gehechtheid. En daar kun 
je ook op latere leeft ijd nog behoorlijk last van hebben. Maar gelukkig, wij als volwas-
senen kunnen ons ook ontwikkelen en met terugwerkende kracht de fases door-
lopen om zo tot emoti onele en sociale groei te komen. Een hele geruststellende visie 
en een hoopvolle methodiek.

Uitgaan van ontwikkeling

COLUMN ZORGMANAGER  KATJA STIL

Katja Sti l is psycholoog en werkt als 
zorgmanager bij Leermakers Zorg-
groep in Den Bosch, een organisati e 
die zich richt op kinderen en volwas-
senen met auti sme. Zij schreef twee 
hulpgidsen voor jongeren: Zelfstandig 
wonen met auti sme en Studeren 
met auti sme. In haar columns schrijft  
zij over hoe het er in de prakti jk in de 
zorg aan toe gaat.

Dossier mbo
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STUDEREN MET AUTISME
Goed kunnen leren en gemoti veerd zijn, blijken helaas niet alti jd voldoende 

om een studie vol te kunnen houden als je auti sme hebt. 
Hoe kun je ervoor zorgen dat je de begeleiding krijgt die jij verdient?

TEKST: ANOUK VAN WESTERLOO

Bekijk en bespreek van tevoren wat de 
mogelijkheden zijn bij de studie die je kiest:

○ Is er ondersteuning mogelijk vanuit de opleiding 
(bijvoorbeeld bij plannen en organiseren, krijg je extra 
examenti jd, mag je rustdagen nemen, etc.)

○ Iedere student krijgt een studiebegeleider. Probeer 
met deze persoon zo concreet mogelijke afspraken 

 te maken. Hoe vaak spreken jullie af, wat kan deze 
persoon allemaal voor je regelen?

○ Heeft  de opleiding kennis van auti sme? Zo niet, bied 
dan aan om die kennis aan te dragen. Iedere 

 student met auti sme is weer anders, schroom niet 
om duidelijk te vertellen waar jij baat bij zou hebben 
in de opleiding.

○ In principe moet het mogelijk zijn om iemand mee 
te nemen naar het intakegesprek (een ouder of 
begeleider). Daar mag je best op aandringen als je 
dat pretti  g vindt!

○ Is het mogelijk om een studiemaatje of buddy te 
krijgen?

‘BIJZAKEN’
Contact met medestudenten 
en docenten, plannen & orga-
niseren en stages. Deze ‘bijza-
ken’ kunnen voor jongeren met 
auti sme ti jdens hun studie een 
groot struikelblok zijn. Neem 
vooraf dan ook ruim de ti jd om 
een goed beeld te krijgen van 
een opleiding. Oriënteer je zo 
vroeg mogelijk op vervolg-
opleidingen; liefst ruim voordat 
het drukke examenjaar van 
je middelbare school begint. 
Bezoek open dagen en mee-
loopdagen, doe een beroeps-
oriëntati etest en praat met 
zoveel mogelijk mensen over 
hun beroep en/of studiekeuze. 
Misschien helpt een tussenjaar, 
waarin je de ti jd neemt om je 
te oriënteren, als je nog niet 
goed weet welke studie je wilt 
kiezen.

Weet je van jezelf wat je 
sterke en zwakke punten zijn 
en waar je mogelijk tegenaan 
gaat lopen ti jdens het stude-
ren? Misschien is het een idee 
om een cursus te volgen om 
dat van tevoren te tackelen. Te 
denken valt bijvoorbeeld aan 
een asserti viteitstraining (als 
je moeite hebt om vragen te 
stellen), een faalangstt raining 
(als je het erg benauwd krijgt 
van toetsen maken) of een 
SoVa-training om sociale vaar-
digheden te oefenen (als het 
samenwerken met anderen 
een probleem is).

Ondersteuning 
vanuit de opleiding

Soms loop je door je beperking 
een studievertraging op. Dat 
kan fi nanciële gevolgen heb-
ben, waarvoor ook compen-
sati eregelingen zijn. Je kunt 
je decaan of studiebegeleider 
vragen naar de mogelijk-
heden.

MEER INFORMATIE

• auti sme.nl/over-auti sme/
studeren/

• handicap-studie.nl
• vanuitauti smebekeken.nl/

ti ps-voor-leerlingen-met-auti sme
• auti smewerktwel.nl
• auti passendonderwijsutrecht.nl/

profi elkeuzeenstudiekeuzeti ps-
voorleerlingenmetauti sme

• studiekeuze123.nl
• studeermeteenplan.nl
• villaabel.nl
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$ Wat kun je 
zelf doen?

Financiële 
compensati e
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Soms loop je door je beperking 


