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1 Inleiding
 
 
 
 
Een kleine groep studenten in het hoger onderwijs kampt met een autistisch spec-
trum stoornis. Autismeteams binnen de geestelijke gezondheidszorg, bijvoorbeeld 
het autismeteam van GGZ Buitenamstel te Amsterdam, hebben de laatste jaren 
geconstateerd dat er een lacune is in de begeleiding van studenten met een stoor-
nis in het autistische spectrum die hoger onderwijs volgen. Terwijl dergelijke 
begeleiding in het basis- en voortgezet onderwijs wel plaatsvindt en er ook bege-
leidingstrajecten (door met name reïntegratiebureaus) zijn voor werknemers met 
een autistische stoornis, ontbreekt er wat begeleiding betreft een schakel in het 
hoger onderwijs. Het project Autismeteam Hoger Onderwijs Amsterdam, uitge-
voerd met subsidie van de Stichting Handicap+Studie, is een pilotproject dat 
voorziet in deze leemte. 
Dit rapport betreft een verslag van de evaluatie van dit pilotproject. De evaluatie 
vond plaats na afloop van het studiejaar waarin het begeleidingsproject draaide. 
Het is een kwalitatieve evaluatie op basis van interviews met studenten die bege-
leiding kregen en interviews met degenen die de begeleiding gaven. 
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2 Kenmerken hoog-functionerend autisme
 
 
 
 
Een stoornis in het autistisch spectrum komt tot uitdrukking in symptomen op een 
aantal gebieden (volgens een definitie van de Commissie Wetenschap van de 
NVA): 
� een stoornis in het sociale contact, met name in de sociale wederkerigheid  
De aard van deze contactstoornis kan heel verschillend tot uiting komen. Sommi-
ge personen zijn heel passief en nauwelijks betrokken bij de hen omringende 
wereld, terwijl anderen geen afstand bewaren en vaak op een bizarre claimende 
wijze iemands aandacht opeisen. Bovendien is zowel het inzicht in wat anderen 
voelen en denken als het doorzien van sociale situaties zeer beperkt.  
� een stoornis in de verbale en non-verbale communicatie  
Sommige personen spreken weinig, anderen zijn misleidend welbespraakt, met al-
le mogelijke tussenvormen. Het blijft echter voornamelijk eenrichtingsverkeer. 
Mimiek en gebarentaal is voor hen moeilijk te begrijpen en kan een bron van 
verwarring vormen.  
� een stoornis in het verbeeldingsvermogen  
Deze stoornis (zich onvoldoende iets kunnen verbeelden/voorstellen en er beteke-
nis aan kunnen verlenen) kan zich uiten in o.a. een totaal gebrek aan verbeelding, 
invoelingsvermogen, maar ook in een teveel aan fantasie, waar het individu zich 
in verliest.  
� een opvallend beperkt repertoire van interesses en activiteiten  
Het individu heeft slechts oog voor bepaalde objecten, onderwerpen of activitei-
ten. Hij kan hier zo door in beslag genomen of geobsedeerd worden dat hij veel te 
weinig interesse in andere zaken heeft, waardoor de ontwikkeling ernstig wordt 
belemmerd, en zijn isolement toeneemt.  
Het gaat bij een autistische stoornis om een hersenfunctiestoornis, waarvan de 
oorzaak (nog) niet duidelijk is. Er zijn sterke aanwijzingen voor erfelijke factoren. 
De meest voorkomende vormen van autisme die als diagnose worden gesteld zijn 
(Hellingman, 2000): 

• (klassiek) autisme  
• Asperger syndroom  
• PDD-NOS 

De stoornis komt voor bij personen met uiteenlopende niveaus van verstandelijk 
functioneren, van diep zwakzinnig tot hoog intelligent. Als autisme samengaat 
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met een normale of hoge intelligentie wordt ook wel de term hoog-functionerend 
autisme gebruikt. De mate waarin de stoornis zich voordoet alsmede het profiel 
van de stoornis vertoont een grote variatie over personen. Of de variatie als een 
typologie of als een dimensie beschouwd moet worden is een wetenschappelijk 
vraagstuk waar nog geen definitief antwoord op is (Beglinger & Smith, 2001). 
Steeds duidelijker wordt dat: 

• een autistische stoornis zich niet beperkt tot de jeugd, maar levenslang 
aanwezig is 

• meer dan voorheen werd verondersteld, voorkomt bij mensen met een 
normale tot zelfs zeer hoge intelligentie 

• een autistische stoornis bij mensen met een bovengemiddelde of hoge in-
telligentie vaak niet of pas laat onderkend wordt 

Over het als fundamenteel veronderstelde cognitieve defect vigeren drie theorieën 
(Breetvelt, 2000; Happe & Frith, 1996). 
Volgens de theory of mind ontbreekt het vermogen om gedachten en intenties aan 
anderen toe te schrijven, en op basis daarvan gedrag van anderen te verklaren 
(begrijpen) of te voorspellen (anticiperen). Naast een defect in de sociale waar-
neming zou een onvermogen bestaan in het innemen van andermans perspectief. 
Het is duidelijk dat een tekort in ‘theory of mind’ vooral het sociaal en pragma-
tisch-communicatief incompetente gedrag van mensen met een autistische 
stoornis verklaart. 
De executive functioning theory postuleert op basis van overeenkomstige symp-
tomen bij patiënten met hersenbeschadigingen dat het om een neuropsychologisch 
defect gaat dat typerend is voor beschadiging van de frontale cortex, zoals slecht 
plannen en organiseren, onvoldoende blokkeren van inadequate reacties, onvol-
doende controle en bijsturing van een taakuitvoering op basis van 
terugkoppelingsinformatie en een gebrek aan flexibiliteit in het denken. Er is een 
zwakkere mentale schakelvaardigheid (Berger, Aerts, van der Sijde, van den Bo-
gart Bex, & Teunisse, 2002). Deze theorie verklaart vooral de rigiditeit en 
stereotypie die het denken en handelen van autistische mensen typeert. 
De central coherence theory heeft betrekking op de wijze waarop informatie 
wordt verwerkt. Mensen met een autistische stoornis hebben een te sterke nei-
ging informatie op detailniveau te verwerken, maar zijn onvoldoende geneigd 
om de details op een meer globaal niveau te integreren tot een samenhangend 
geheel. Er wordt analytisch waargenomen zonder voldoende betekenisvolle 
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structuur aan te brengen (Berger et al., 2002). De betekenisgeving schiet te-
kort doordat het globale niveau en contextspecifieke aspecten niet betrokken 
worden bij de interpretatie van informatie. Voor het onderscheiden tussen wel 
en niet relevante prikkels, hoofd en bijzaken, zijn een betekenisvolle structuur 
en volledig zicht op de context noodzakelijk. Deze theorie levert niet alleen 
een verklaring voor de tekortkomingen waarin autisme zich toont, maar ook 
voor de sterke kanten die mensen met een autistische stoornis hebben en die 
hen voor bepaalde beroepen en taken juist erg geschikt maken, zoals bijvoor-
beeld computerprogrammering, engineering of wetenschappelijk onderzoek.  
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3 Epidemiologie en herkenning
 
 
 
 
Per 10000 mensen zijn er ongeveer 60 autisten (Fombonne, 2003; Haveman, 
2002). De verhouding in prevalentie tussen mannen en vrouwen is ongeveer 4:1. 
Autisme komt waarschijnlijk niet vaker voor dan vroeger (incidentie niet geste-
gen), maar wordt wel vaker opgemerkt (prevalentie wel gestegen) (Fombonne, 
2003). Daarbij moet bedacht worden dat waarschijnlijk nog steeds sprake is van 
een onderschatting doordat milde vormen van autisme vaak tot in de volwassen-
heid niet gediagnosticeerd worden (Ritvo, Ritvo, Freeman, & Mason-Brothers, 
1994). 
Op basis van recente epidemiologische studies uit het buitenland gaat de Com-
missie Wetenschap van de NVA ervan uit dat autisme bij 0,58 % van de 
bevolking voorkomt, waarvan: 
� 0.08 % klassiek autisme  
� 0.38 % de stoornis van Asperger  
� 0.12 % PDD-NOS  
Deze percentages kunnen we ook voor Nederland gebruiken omdat autisme over-
al ter wereld in vergelijkbare mate voor komt. Omgerekend betekent dit dat er in 
Nederland ongeveer 90.000 mensen zijn met een vorm van autisme. 
  
In het reguliere voortgezet onderwijs is volgens recent onderzoek (Smeets & 
Claassen, 2004) bij 0.45% van de leerlingenpopulatie een autistisch spectrum-
stoornis gediagnosticeerd en wordt bij 0.25 procent deze stoornis vermoed. 
Vertaald naar landelijke cijfers wijst dat op ruim 3900 leerlingen in scholen voor 
voortgezet onderwijs bij wie autisme is gediagnosticeerd en bijna 2200 leerlingen 
bij wie autisme wordt vermoed. In totaal zijn dat 6100 leerlingen, waarvan een 
deel naar hogeschool of universiteit zal gaan na voltooiing van de schooloplei-
ding. 
Bij 51% van de gediagnosticeerde leerlingen gaat het om PDD-NOS, 31% betreft 
het Asperger syndroom en 12% een autistische stoornis en dan resteert nog een % 
met niet nader gespecificeerde diagnose. Deze verdeling over de verschillende ca-
tegorieën autistische stoornissen is in het VO-onderzoek dus afwijkend van de 
populatieverdeling die de Commissie Wetenschap van de NVA geeft. 
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Om bij volwassenen hoog-functionerend autisme of Asperger syndroom te kun-
nen signaleren is een eenvoudig screeningsinstrument ontwikkeld (S Baron-
Cohen, Wheelwright, Skinner, Martin, & Clobley, 2001): de Autism-Spectrum 
Quotiënt. Deze zelfrapporteringsvragenlijst bestaande uit 50 beweringen waarvan 
de toepasselijkheid op een 4-puntschaal moet worden aangegeven, omvat items 
op gebied van: sociale vaardigheid, aandachtsverschuiving, aandacht voor detail, 
communicatie en voorstellingsvermogen. De betrouwbaarheid, validiteit en nor-
mering van dit signaleringsinstrument zijn goed. 
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4 Problemen van ASS-studenten in de opleiding
 
 
 
 
De problemen die studenten met een autistische stoornis binnen het hoger onder-
wijs ervaren (autisme, 2004; Myles & Simpson, 2002) laten zich afleiden uit de 
drie cognitieve theorieën over het onderliggend defect. 
Een onvoldoende ontwikkelde theory of mind bemoeilijkt de communicatie en 
sociale interactie met docenten en medestudenten. Het doorzien, begrijpen en an-
ticiperen op de bedoelingen van anderen schiet tekort. Doorvragen, kennis 
uitwisselen met anderen en eigen wensen kenbaar maken lukken vaak onvoldoen-
de. Een ontbrekende wederkerigheid in de sociale interactie stoot anderen af. 
Opdrachten die in samenwerking met medestudenten moeten worden uitgevoerd 
vormen een knelpunt Ook het inroepen van hulp, toelichting of advies van docen-
ten zal niet altijd voldoende lukken. 
Uit de executive functioning theory valt af te leiden dat het organiseren en plan-
nen van studietaken en uitvoeren van de planning, meer problemen zal geven dan 
bij de doorsnee student. Gedragsplanning en gedragsregulering schieten tekort. 
Rigiditeit in denken en handelen kan ervoor zorgen dat niet op het juiste moment 
de juiste prioriteiten worden gesteld en dat dwangmatige handelingen of obses-
sieve interessen onvoldoende ingeperkt worden en teveel interfereren met 
studieactiviteiten. 
Een weak central coherence kan resulteren in een gebrek aan overzicht. Onvol-
doende overzicht van de studiecontext (studieorganisatie, programma, 
voorzieningen, einddoelen en randvoorwaarden), maar ook van de leerstofinhoud 
(hoofdzaken versus bijzaken, samenhang tussen de onderdelen binnen een leer-
stofdomein) is mogelijk. De leerstof kan te zeer als een fragmentarische 
verzameling gegevens en/of feiten worden waargenomen, waarbij een overzicht 
van samenhang en structuur teveel ontbreekt. Concentratieproblemen kunnen ont-
staan doordat het richten van de aandacht vanuit een meer globaal overzicht niet 
goed mogelijk is. Met name bij open opdrachten die veel ruimte laten voor zelf-
standige informatieverwerving en uitwerking willen studenten met autisme zich 
nogal eens verliezen in diepgaand uitspitten van details. Dat kan leiden tot een 
onevenwichtig eindprodukt maar ook tot het niet af krijgen van de opdracht bin-
nen de gestelde termijn. 
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Dergelijke problemen kunnen leiden tot stress, een negatief zelfbeeld en onvol-
doende zelfstandige handelingsbekwaamheid. 
Vanuit oogpunt van presentatie van de leerstof en eventuele aanpassing van de 
onderwijsleeromgeving biedt een nadere differentiatie naar cognitief profiel tus-
sen hoog-functionerend autisme en Asperger syndroom aanknopingspunt 
(Tsantsanis, 2004). Adolescenten met hoog functionerend autisme zijn goed in vi-
sueel-ruimtelijke informatieverwerking, maar hebben moeite met expressief en 
receptief taalgebruik. Adolescenten met Asperger syndroom zijn daarentegen be-
ter in taalgebruik en verbale kennis en vaardigheden en verbaal geheugen, maar 
zwak in visueel-ruimtelijke informatieverwerking en visueel-ruimtelijk voorstel-
lingsvermogen. Hoog-functionerende autisten zijn relatief goed in het leren van 
losse feiten en procedures, maar hebben moeite met integreren van nieuwe kennis 
en ordenen van informatie. Terwijl hoog-functionerende autisten in de onderwijs-
situatie geholpen kunnen zijn met visueel-ruimtelijke ondersteuning, lijken 
mensen met het Asperger syndroom eerder behoefte aan talige ondersteuning te 
hebben. 
Hoewel autisme als een neuropsychiatrische stoornis wordt beschouwd, zijn er 
toch deskundigen die autisme beschouwen als louter een andere cognitieve stijl 
(S. Baron-Cohen, 2002; S Baron-Cohen et al., 2001). De observatie dat sommige 
mensen met autisme het ver gebracht hebben in wetenschap en/of techniek geeft 
hieraan steun, evenals de bevinding dat op de eerdergenoemde zelfrapportagevra-
genlijst Autism-Spectrum Quotiënt wetenschappers hoger scoorden dan niet-
wetenschappers, en binnen de wetenschappers de wiskundigen het hoogst, ge-
volgd door natuurkundigen, informatici en ingenieurs. Dergelijke bevindingen 
moeten een stimulans zijn om studenten met een autistische aandoening met be-
hulp van adequate begeleiding en eventuele aanpassingen in de 
onderwijsleersituatie te helpen een opleiding in HBO of WO te volbrengen. 
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5 Begeleidingsvorm in het project Autismeteam  
Hoger Onderwijs Amsterdam 

 
 
 
 
5.1 Begeleidingsproject 
 
In het project Autismeteam Hoger Onderwijs Amsterdam werden 10 studenten 
van de VU, 2 studenten van de HvA en 2 studenten van de UvA gedurende het 
studiejaar 2004-2005 vanaf november tot eind juni begeleid door een afgestu-
deerd psycholoog of psychologiestudent (voor degenen die daaraan behoefte 
hadden is de begeleiding gedurende de vakantieperiode voortgezet). Het project is 
opgezet vanuit de VU Amsterdam (Dienst Studentenzaken, Centrum voor Studie 
en Loopbaan) met subsidie van de Stichting Handicap & Studie (programma Im-
puls) en de Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam 
participeerden in het project. Terwijl leerlingen met autisme in het voortgezet on-
derwijs meestal leerlingbegeleiding krijgen, ontbrak het tot nu toe in het hoger 
onderwijs aan passende hulp voor studenten met een autistische stoornis (ASS-
studenten). De grotere mate van zelfstandigheid die van de student wordt ver-
wacht en het ontbreken van een dagvullend lesrooster bij een groot aantal 
opleidingen, zijn factoren die de overleving van autistische studenten bemoeilij-
ken. Zij ervaren veel problemen en hindernissen die nogal eens resulteren in 
studievertraging of zelfs studiestaking, ondanks aanwezigheid van de benodigde 
intellectuele capaciteiten. 
 
Doel van dit begeleidingsproject was: 
• Ervaring opdoen met een specifieke begeleidingsstructuur voor au-

tistische studenten 
• Verbetering van de studievoortgang 
 
 
5.2 Vormgeving en context van de begeleiding 
 
Uitgangspunt van dit begeleidingsproject was een vaste begeleidingsstructuur aan 
de ASS-studenten te bieden, d.w.z. individuele begeleiding: 
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• door een vaste begeleider die goed geïnformeerd is over en liefst ervaring 
heeft met mensen met een autistische stoornis 

• in de vorm van een wekelijks begeleidingscontact dat een wat directief 
karakter heeft en waarbij specifieke probleemgebieden onderwerp van 
gesprek zijn 

• begeleiding in de vorm van stimulering en advisering van oplossingen en 
hulp of vervangend handelen door de begeleider om bepaalde praktische 
oplossingen te bewerkstelligen 

 
Als voorbereiding op de begeleidingstaak kregen de 3 geselecteerde begeleidsters 
een cursusprogramma van drie dagdelen dat werd gegeven door H.Boswijk (stu-
dentendecaan en tevens projectleider) en J.Mensink (sociaal psychiatrisch 
verpleegkundige van het Autismeteam van GGZ-Buiten Amstel). Ze kregen het 
boek “Autisme en studeren in het hoger onderwijs” van de Stichting Handicap & 
Studie waarin veel tips staan voor docenten, studieadviseurs, decanen en de ASS-
studenten zelf. Er werd veel mondelinge informatie gegeven over autisme en 
ASS-studenten, voorlichtingsfilms werden vertoond en een schriftelijke casus van 
een autistische student met problemen rond de studie werd besproken. 
Alle drie de begeleidsters vonden dat ze goed voorbereid waren op hun begelei-
dingstaak. Ze vonden dat ze voldoende geïnformeerd waren over de stoornis en 
de daarmee samenhangende studieproblemen. Twee begeleidsters begeleidden ie-
der vier studenten en een begeleidde er zes. Voor hun begeleidingstaak kregen ze 
een aanstelling voor één dag per week: per student kon de begeleidster dus 1,3 tot 
2 uur aan begeleiding per week besteden. Een begeleidster zei praktijkervaring te 
missen; een begeleidster die voorheen al meer te maken had gehad met autistische 
jongeren bood de informatie over autisme weinig nieuws. Het boek “Autisme en 
studeren in het hoger onderwijs” met tips over autisme en studeren en de casusbe-
spreking werden nuttig gevonden. 
Gedurende de begeleidingsperiode was er tweewekelijks een supervisiebespre-
king tussen J.Mensink, H.Boswijk en de 3 begeleidsters waarin het omgaan met 
autistische studenten, het bedenken van oplossingen en de persoonlijke ervaring 
van de begeleiding onderwerp van gesprek waren. H.Boswijk was supervisor en 
J.Mensink bracht inhoudelijke expertise op gebied van autisme in. 
De supervisie werd nuttig en nodig gevonden door de drie begeleidsters. Een be-
geleidster vond het jammer dat J.Mensink, lid van het autismeteam, niet bij alle 
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supervisiebijeenkomsten aanwezig had kunnen zijn. Observatie van en feedback 
krijgen op een begeleidingscontact met een student was ook zinvol geweest, 
merkte een begeleidster op. Meer ruimte voor monitoring van de stand van zaken 
betreffende de studenten was ook een wens van een van de begeleidsters. 
 
 
5.3 De ASS-studenten 
 
Voor de begeleiding hadden zich 14 ASS-studenten aangemeld: 12 jongens en 2 
meisjes. Een dergelijke scheve verdeling is in overeenstemming met de verdeling 
van autisme tussen mannen en vrouwen. De studenten varieerden in leeftijd van 
20 tot 27 jaar. Van de geïnterviewde studenten (11) is bij 10 een stoornis in het 
autistisch spectrum gediagnosticeerd. 
 
Diagnose Aantal 

Asperger 6 
PDD-NOS 1 
Autisme 3 
Anders (ADD) 1 

 
 
De studenten waren verdeeld over diverse opleidingen: 4 volgden een alfa-
opleiding (taal of geschiedenis), 7 volgden een beta-opleiding (technisch, me-
disch, natuurwetenschappelijk) en 3 een gamma-opleiding (economisch, 
politicologisch). 
Van de 14 studenten waren er 5 in het begeleidingsjaar eerstejaars en de overige 9 
studeerden voor het 2e, 3e, of 6e jaar. 
Van 11 van de 14 studenten was het aantal behaalde studiepunten in het jaar van 
de begeleiding bekend. Dat varieerde sterk per student: van 0 tot 80. Van de stu-
denten hadden er vijf 40 studiepunten of meer in het studiejaar 2004/2005 
behaald en de overige zes hadden er minder behaald (drie studenten behaalden 
geen enkele studiepunt). 
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6  Verzameling van de evaluatiegegevens
 
 
 
 
De interviewleidraden voor de begeleiders en voor de studenten (zie bijlage) be-
vatten merendeels dezelfde onderwerpen. Op basis van veelvoorkomende 
studieproblemen van ASS-studenten (overzicht, planning, concentratie, opdrach-
ten, communicatie, stress, dwangmatig gedrag) werden een aantal specifieke 
vragen gesteld over het voorkomen van dergelijke problemen en daarbij werd zo-
veel mogelijk doorgevraagd naar de bereikte oplossingen en naar de bijdrage van 
de begeleiding daarbij. Tevens werd meer in het algemeen gevraagd naar benut-
ting, succesfactoren en knelpunten van de begeleiding. De antwoorden werden 
zowel op een schaal (kwantitatief) aangegeven als ook vrij door de respondenten 
geformuleerd (kwalitatief). 
Door dezelfde onderwerpen aan zowel de studenten als hun begeleiders te vragen 
kon enigszins gecorrigeerd worden voor verstoringen in de zelfreflectie die soms 
eigen zijn aan autistische personen en was in zekere zin van hoor en wederhoor 
van de betrokken partijen sprake. 
Van de 14 studenten konden er 11 geïnterviewd worden. Daarvan zijn er 9 telefo-
nisch geïnterviewd en 2 face to face, samen met hun moeder. Helaas hebben 3 
studenten niet willen meewerken aan dit evaluatieonderzoek. De begeleidsters 
zijn alle drie face to face geïnterviewd. 
Bedacht moet worden dat veel problemen die autistische studenten ervaren niet 
uitsluitend voor deze groep gelden, maar ook voorkomen bij studenten zonder een 
dergelijke stoornis. Maar het profiel van tekortkomingen en de mate waarin de te-
kortkomingen zich voordoen maken deze studenten tot een afwijkende groep met 
een specifiek patroon van problemen.  
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7 Effect van de begeleiding
 
 
 
 
7.1 Overzicht studieorganisatie 
 
Slechts 2 van de 11 studenten beantwoorden de vraag of ze voldoende overzicht 
hebben over de studie met ‘nee’. Het merendeel van de studenten meent welis-
waar voldoende overzicht te hebben over de manier waarop de studie is 
georganiseerd, maar meldt toch als probleem: bij wie je waarvoor terecht kan. Zo 
was bijvoorbeeld een student pas in een laat stadium op de hoogte van het bestaan 
van de studieadviseur. De begeleider wordt eenmaal genoemd als intermediair om 
iets of iemand te vinden. Opmerkelijk is dat een ASS-student in de opleidings-
commissie en in de MR zit; hij heeft wel een goed overzicht van de manier 
waarop de studie is georganiseerd.  
De begeleiders geven aan soms dan wel vaak te hebben kunnen helpen met prak-
tische problemen op gebied van de studieorganisatie, zoals bijvoorbeeld het 
verkrijgen van een nieuwe inlogcode voor de toegang tot het digitale onderwijs-
systeem Blackboard, de aanschaf van studieboeken. Een ander voorbeeld betrof 
hulp bij het tijdig kiezen van studieonderdelen. 
Via signalering, stimulering, advisering of vervangend optreden kon de begelei-
ding in het realiseren van de benodigde praktische randvoorwaarden voor het 
volgen van de opleiding helpen voorzien. Administratieve handelingen vormen 
vaak een knelpunt waarbij de student praktisch geholpen moet worden. Daarmee 
werd onnodig vastlopen voorkomen en zelfstandigheid bevorderd. Naarmate de 
begeleider minder bekend was met de onderwijsinstelling, was het bieden van een 
helpende hand op gebied van de studieorganisatie lastiger. In dat geval had de be-
geleider zelf ook een vast aanspreekpunt binnen de onderwijsinstelling nodig. 
 
 
7.2 Studieplanning 
 
De vraag of gebruik werd gemaakt van een planningsformulier leverde de vol-
gende verdeling van antwoorden: 
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Gebruik planningsformulier Aantal 

Nooit 5 
Soms 3 
Vaak 3 
Altijd  

 
 
Een paar studenten hebben geen planningsformulier gehad. Het animo tot gebruik 
van een planningsformulier was onder de studenten niet groot. Een paar studenten 
hielden er geen agenda op na. Een van hen is onder invloed van de begeleiding 
overgegaan tot aanschaf van een agenda. Planning kon ook vorm krijgen door 
emailuitwisseling met de begeleider over de te verrichten studietaken. De plan-
ning van de studie wordt door de meeste studenten niet voldoende uitgewerkt. 
De begeleiders probeerden te helpen met het plannen van studietaken: door in 
overleg met de student een planning te maken en deze te noteren, door grotere ta-
ken op te splitsen in deeltaken, door agendagebruik te stimuleren en door te 
helpen met het tijdig maken van keuzes in het studieprogramma. Van plannings-
formulieren werd niet zoveel gebruik gemaakt. Volgens een van de begeleiders is 
het van belang om als begeleider snel in contact te komen met de studieadviseur 
en overzicht te hebben over het studieprogramma. Volgens de begeleiders was 
planning nog niet het grootste probleem bij de ASS-studenten, maar de uitvoering 
van de geplande studieonderdelen schoot er bij de meeste studenten ernstig bij in. 
De studenten slagen er in meerderheid slecht in om de studie volgens planning uit 
te voeren. 
 
Uitvoering volgens planning Aantal 

Nooit 4 
Soms 4 
Vaak 3 
Altijd  
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TV of postzegels verzamelen), onvermogen zich te concentreren op minder inte-
ressante studiestof, weinig of geen onderwijscontacturen zodat het ontbreekt aan 
structurering van de beschikbare tijd en grote onoverzienbare taken zoals werk-
stukken. Veel studenten hebben moeite zich te concentreren op de studietaken. 
Bij saaie of niet geheel begrepen leerstof, zelfstudie, op gang komen, tijdnood en 
stress, en het maken van werkstukken is de concentratie vaak niet optimaal. Er 
zijn weinig ideeen over hoe begeleiding zou kunnen bijdragen aan verbetering 
van de concentratie op studietaken. 
 
 
7.3 Leerstofinhoud: overzicht, taakbegrip, open opdrachten 
 
De meerderheid van de studenten (8) geeft aan de leerstof voldoende te begrijpen 
en samenhang tussen de leerstofonderdelen te zien. De begeleiders hebben hierop 
weinig zicht door onbekendheid met het vakgebied, zeker in geval van technische 
of natuurwetenschappelijke opleidingen. 
Toch geldt voor degenen die minder dan 40 studiepunten in het studiejaar hebben 
behaald dat hun positieve zienswijze in contrast staat met hun studieprestaties. 
De studenten geven in meerderheid (8) aan taken en opdrachten goed te begrij-
pen, d.w.z. te begrijpen wat er van hen verwacht wordt. Een paar studenten 
vinden dat docenten hierover soms onduidelijk zijn. Soms vragen ze dan om na-
dere uitleg of toelichting. 
Open opdrachten zoals werkstukken of presentaties leveren voor sommige stu-
denten problemen op. Gebrek aan concrete richtlijnen, veel teksten lezen, 
selecteren van informatie, schrijven, sociaal-maatschappelijke inhouden, geen 
maat weten te houden in diepgang en detaillering en eigenzinnigheid vormen 
hierbij knelpunten. Een deel van de studenten is met dergelijke opdrachten nog 
niet geconfronteerd geweest. De begeleiding kan hulp bieden bij planning van 
dergelijke opdrachten, en bij contacten met bijvoorbeeld docent en instanties 
waarvan informatie betrokken moet worden. Verder zou de begeleiding meer con-
trole op de uitvoering kunnen uitoefenen door inspectie van halfprodukten zodat 
ze inzicht heeft in de feitelijke stand van zaken. 
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7.4 Communicatie met docenten 
 
Sommige studenten hebben moeite met vragen stellen aan docenten en problemen 
aan hen voorleggen en bespreken. Een eenvoudige vraag wordt nog wel gesteld 
maar een student die een groter deel van de leerstof niet begrijpt durft niet om 
hernieuwde uitleg te vragen. Soms lukt het studenten beter via email met docen-
ten te communiceren. Indien nodig kon de begeleidster studenten helpen bij het 
aangaan van een gesprek met een docent. De begeleider signaleerde wanneer con-
tact met een docent nodig was. Soms oefende een begeleider in rollenspel met de 
student het gesprek met een docent, zodat de student een gesprek beter voorbereid 
tegemoet ging. Het kwam ook voor dat de begeleider zelf contact opnam met een 
docent. 
 
 
7.5 Aanpassingen van de onderwijsleeromgeving 
 
Slechts 2 van de 11 geïnterviewde studenten zeggen dat wel eens een aanpassing 
omwille van hun autistische stoornis is gemaakt, bijvoorbeeld vervangende op-
drachten in plaats van een presentatie, toelichting mogen geven op (te summiere 
of onduidelijke) antwoorden op schriftelijke tentamenopgaven, weerhouden van 
onnodig uitgebreide zoektocht naar secundaire literatuur, een speciale zitplaats, 
extra tijd bij tentamens, extra toelichting of uitleg bij opdrachten. Aanpassingen 
zijn altijd een kwestie van maatwerk. 
De begeleiders deden moeite om, wanneer hun dat nodig leek, aanpassing te be-
werkstelligen, maar stuitten daarbij menigmaal op een niet al te grote bereidheid 
van de kant van docenten. Op de vraag of ze de onderwijsleeromgeving van de 
studenten voldoende konden beïnvloeden werd door de 3 begeleiders in het alge-
meen “nee” geantwoord. In hoeverre ze invloed hadden op de 
onderwijsleeromgeving varieerde per student en of hun invloed daarop voldoende 
was, varieerde ook. 
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7.6 Communicatie en samenwerking met medestudenten 
 
Bij een aantal studenten is samenwerking nog nauwelijks voorgekomen. Sommi-
gen hebben er geen problemen mee ondervonden, maar anderen ervaren hierbij 
wel problemen die meestal het karakter hebben van onder de voet gelopen dreigen 
te worden. Wat ASS-studenten slecht lukt is: deelnemen aan een discussie waar-
bij meerdere personen door elkaar praten, het intomen van ongewenst gedrag van 
samenwerkingspartners, het motiveren van lijntrekkers, op de voorgrond treden, 
netwerken. Een juiste keuze van samenwerkingspartners is soms van belang. Een 
enkeling is zo dominant dat hij juist zelf de lakens uitdeelt. 
Begeleiding vestigde de aandacht op praktische aspecten van samenwerking zo-
als: beschikken over de contactgegevens van medestudenten, taken verdelen, 
afspraken maken en al dan niet instemmen met afspraken in de groep, grenzen 
stellen aan medestudenten die willen meeliften op de inspanningen van een ASS-
student. Op deze aspecten werd in het begeleidingscontact gereflecteerd. Soms 
werd het uitwisselen van informatie of het maken van werkafspraken met de stu-
dent geoefend in een rollenspel. 
 
 
7.7 Benutting en effect van de begeleiding  
 
9 Studenten zeggen de begeleiding te hebben benut. Slechts 2 studenten zijn van 
mening dat problemen niet of onvoldoende werden opgelost. In die 2 gevallen 
zijn lijdelijk verzet, oppositioneel gedrag en het onthouden van informatie (over 
nog uit te voeren opdrachten) aan de begeleider daarvan waarschijnlijk de oor-
zaak. Als positief effect worden genoemd: leren plannen en faseren van 
studietaken, prioriteiten stellen, structuur aanbrengen, contact maken met ande-
ren, hulp bij het regelen van praktische administratieve zaken, positieve 
bevestiging als de student zaken goed oplost, betere studieresultaten en meer ple-
zier in de studie. Het merendeel van de studenten had er een belangrijke steun 
aan. 
Op de vraag hoe nuttig studenten de begeleiding vonden werden de volgende 
antwoorden gegeven:  
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Nut van de begeleiding Aantal 

Erg nuttig 8 
Een beetje nuttig 2 
Niet nuttig 1 

 
 
Volgens de begeleidsters komen studenten vaak niet uit zichzelf met alle proble-
men aan. Voor de begeleiding betekent dat: doorvragen en alert zijn op potentiële 
problemen. Om volledig geïnformeerd te zijn is daarom contact met het support-
systeem van de student (ouders, decaan, studieadviseur, docenten) belangrijk. 
Niet alle studenten zagen de noodzaak van begeleiding in en dat had soms te ma-
ken met het niet accepteren van de diagnose. 
De begeleidsters zagen in dat hun invloed op de studenten niet groot en soms 
maar marginaal was. Met name de motivering tot daadwerkelijke uitvoering van 
geplande studietaken lukte vaak niet. Ook andere inadequate gedragspatronen wa-
ren moeilijk te doorbreken. 
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Succesfactoren Knelpunten 

Een begeleider als vaste contactper-
soon voor alle problemen in de studie 

Onvoldoende bereikbaarheid van de stu-
dent 

Verbetering van studieresultaten en 
studieplezier 

 

 
Begeleider die onvoldoende op de hoog-
te is van de opleiding van de student of 
onvoldoende in contact staat met de op-
leidingscontext 

 
Begeleiding onvoldoende kritisch, actief 
en doortastend; onvoldoende controle-
rend op de uitvoering en afronding van 
studietaken 

 
 
Studenten 

Studieplanning maken Studieplanning en uitvoering van de 
planning onvoldoende gecontroleerd en 
bijgestuurd 

Agendagebruik Onvoldoende uitvoering van geplande 
studietaken 

Regelmatig contact, vast aanspreek-
punt 

Inadequate gedragspatronen niet door-
breken 

Controle op de stand van zaken in de 
studie  

 

Rechtstreeks contact met docenten Docenten die ASS-studenten onvoldoen-
de in hun beperkingen tegemoet komen 

Begeleiders 

Helpen oplossen van praktische en 
administratieve problemen 
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8 Aanbevelingen
 
 
 
 
Gebruik van het screeningsinstrument Autism-Spectrum Quotiënt wanneer het 
vermoeden rijst dat studieproblemen hun oorzaak zouden kunnen hebben in een 
autistisch spectrum-stoornis.
 
Een gesprek voorafgaand aan de start van de begeleiding waarin acceptatie van, 
c.q. weerstand tegen de diagnose aan de orde komt en waarin de student overtuigd 
wordt van het nut van een zo directieve begeleidingsvorm. 
 
De begeleider moet een goed overzicht hebben van de opbouw van het studie-
programma van de student, van de daarin figurerende onderwijsconcepten 
(voorzover die kunnen conflicteren met autisme) en in een vroeg stadium contact 
hierover hebben met de studieadviseur. Een vast aanspreekpunt voor de begelei-
der kan handig zijn. 
 
Op punt van plannen en schriftelijk of digitaal vastleggen en eventueel bijstellen 
van een studieplanning valt wellicht het nodige te verbeteren. Dat geldt voor het 
maken van een jaarplanning van studieonderdelen, en voor een fasering van stu-
dietaken per studieonderdeel over de beschikbare tijd. Op basis daarvan kan (over 
een of meerdere parallelgeschakelde studieonderdelen) een studietakenplanning 
per week en zelfs per dag gemaakt worden. Mogelijk zou hiervoor gebruik ge-
maakt kunnen worden van het programma Outlook met de agenda-functie en 
tevens de takenplanning met herinneringsfaciliteit. De begeleiding zou meer sys-
tematisch gericht moeten zijn op voldoende concrete uitwerking van de 
studieplanning. Om tot een realistische dagplanning te komen moet ook rekening 
worden gehouden met andere bezigheden die de student heeft en moet de lat met 
name ook door de student zelf niet te hoog worden gelegd. 
 
Voor toezicht op daadwerkelijke uitvoering van studietaken kan de begeleider 
eventueel contact opnemen met huisgenoten van de student (ouders, begeleiders 
in een woonvoorziening, medestudenten) en hen vragen de studie-inzet op be-
paalde momenten te controleren en aan bepaalde studietaken te herinneren. Gelijk 
op werken met een medestudent kan stimulerend en structurerend werken. 

 25



Evaluatie begeleidingsproject autistische studenten 
 
Verder moet de begeleiding doortastend zijn in het controleren op een tijdige uit-
voering van studietaken door de student bewijzen daarvan te laten overleggen (bv. 
halfproducten, gemaakte opgaven, studiemateriaal met highlighting erin). 
 
Problemen bij het verkrijgen van overzicht over en inzicht in de leerstofinhoud 
zouden misschien met hulp van een ouderejaars student opgelost kunnen worden. 
Voorzover een eigen manier van werken van de student adequaat is moet die 
vooral gerespecteerd worden. 
 
Begeleiding heeft een nuttige adviserende of zelfs intermediaire functie in het 
contact tussen student en docenten. De begeleiding kan helpen studieproblemen 
te voorkomen door bijtijds te signaleren dat het zinvol is wanneer de student in 
contact treedt met een docent en door het contact goed voor te bereiden met de 
student en eventueel de student daarbij te vergezellen. De begeleiding kan aange-
ven welke informatie over autisme eventueel relevant is om, in contact met een 
docent, te geven. 
 
Op het punt van aanpassingen van de onderwijsleeromgeving aan het cognitie-
ve profiel van autistische studenten is nog een wereld te winnen. Tevens gaat het 
hier om een van de moeilijkst te tackelen problemen. Begeleiders moeten docen-
ten en eventuele anderen die het onderwijs vormgeven ervan overtuigen dat er 
best veel aanpassing mogelijk is zonder de leerdoelen wezenlijk aan te tasten. Dat 
vergt een zekere inventiviteit van de begeleiding en inzicht in het studieprogram-
ma. Bijvoorbeeld aparte deelopdrachten in plaats van één grote opdracht of 
opdrachten alleen uitvoeren in plaats van in samenwerking met anderen. Het ge-
kozen onderwijskundig concept, bijvoorbeeld probleem gestuurd onderwijs kan 
ook een belangrijk beletsel vormen dat moeilijk uit de weg te ruimen is. Mogelijk 
is dit een aandachtspunt in de supervisie van de begeleiders. 
 
Om ASS-studenten in samenwerkingsverbanden voldoende tot hun recht te la-
ten komen moet de begeleiding dienaangaande enige assertiviteitstraining geven. 
Daarnaast moet in overleg met docenten gezocht worden naar mogelijkheden om 
samenwerkingsopdrachten te vervangen door opdrachten die de student individu-
eel kan uitvoeren. 
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Observatie van en feedback op een of twee begeleidingscontacten met studenten 
door de supervisie kan de begeleider helpen de juiste koers in te zetten en te be-
houden. 
 
Het komt nogal eens voor dat studenten onvoldoende overtuigd zijn van de zin en 
noodzaak van begeleiding. Het beeld van hun eigen zelfstandigheid is nogal eens 
onrealistisch en te optimistisch en dat staat actieve benutting van de begeleiding 
in de weg. Voor de begeleiding betekent dat actief zoeken naar specifieke pro-
blemen en zich niet te gemakkelijk om de tuin laten leiden door mededelingen 
zoals “gaat wel goed”. Doorvragen, signaleren en controleren is meestal noodza-
kelijk, rekening houdend met het profiel van de individuele student. Met 
verlaging van de begeleidingsfrequentie moet men vanuit dit perspectief mis-
schien ook terughoudend zijn. Het doorbreken van lijdelijk verzet is lastig en 
vereist misschien therapeutische technieken. 
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Bijlagen 

Achtergrondgegevens studenten 
Achtergrondgegevens van de studenten die begeleiding kregen via het project Autismeteam hoger onderwijs Amsterdam 

casus respons leeftijd vooropleiding opleiding instelling jaar eerste 
 inschrijving 

studiepunten 
2004/2005 

A        R 25 VWO aardwetenschappen VU 1999 22
B        

        

       
        

        
    

    

R 21 VWO natuur- en sterrenkunde VU 2002 52
C R 22 VWO politicologie VU 2003 0
D R 20 VWO engelse taal en cultuur VU 2004 0 
E R 27 VWO griekse en latijnse taal en cultuur VU 2002 80 
F R 23 colloquium doctum geschiedenis VU 2004 30
G R 22 VWO geneeskunde VU 2004 41,5
H R 27 HEAO accounting en control (premaster) VU 2003 63 
I R 20 VWO informatica VU 2002 39
J 26 HEAO business administration (premaster) VU 2004 0 
K R   engelse taal en cultuur UvA 2004 60 
L R   engineering design and innovation HvA   
M werktuigbouwkunde /engineering design and innovation HvA 1999  
N        wiskunde UvA

 



Vragen aan ASS-studenten 
in cursief staan bij elke vraag een of meer doorvragen 
 
Naam:       
 
Item  Vraag Schaal Antwoord 
Diagnose  Is bij jou een autistisch spectrum stoornis als diagnose gesteld?  Ja 

 
autisme* 

      
Benut t ing  begele id ing  Heb je de begeleiding benut? 

Wat had je eraan? 
Waarmee hielp het je? 

 Ja 
 

      
Overz icht  
s tudieorgani sa t ie  

Heb je voldoende overzicht van de organisatie van de studie? 
Weet je hoe het studieprogramma in elkaar zit? 
Weet je de tijden en locaties van de colleges/werkgroepen/practica te vinden? 
Kun je vinden bij wie je waarvoor terechtkunt? 

 Ja 

      
P lanning s tud ie taken  Gebruik je het planningsformulier? 

Had je een planningsformulier en vulde je dat in? 
nooit* 

      



Item Vraag Schaal Antwoord 
Uitvoer ing  vo lgens  
p lanning  

Voer je studietaken volgens planning uit? 
Wat weerhoudt je daarvan en wat kan je daarbij helpen? 

nooit* 

      
Concen t ra t ie  Kun je je voldoende concentreren op je studiebezigheden?  

Hoe is je concentratie bij colleges, werkgroepen, zelfstudie, opdrachtuitvoering, 
samenwerking, tentamen? Wat hindert je concentratie? 

nooit* 

      
Overz icht  
l eers to f inhoud  

Lukt het de leerstof voldoende te begrijpen en de samenhang tussen leerstofonderdelen 
te zien? 
Welke problemen doen zich daarbij voor en hoe helpt begeleiding daarbij? 

nooit* 

      
Taakbegr ip  Begrijp je wat de studietaken en opdrachten inhouden; wat er wel en niet van je 

verwacht wordt? 
Wat kan je helpen om beter in te zien wat een studietaak precies inhoudt? 

nooit* 

      
Open opdrach ten  Kun je grote en meer open opdrachten zoals presentaties, werkstukken of andere 

creaties tot een voldoende eindresultaat brengen? 
Welke problemen ervaar je daarbij en hoe helpt de begeleiding je daarbij helpen? 

nooit* 

      



Item Vraag Schaal Antwoord 
Communica t ie  docent  Kun je vragen of problemen met de leerstof of opdrachten met de docent adequaat 

bespreken? 
Kun en durf je problemen voor te leggen aan de docenten? 
Krijg je antwoorden die je begrijpt en die je verder helpen? 
Hoe kan de begeleiding je helpen in het contact met docenten? 

nooit* 

      
Communica t ie  
medes tudenten  

Lukt samenwerking met anderen voldoende?  
Ervaar je problemen bij werkgroepsopdrachten, practica of stage? 
Ervaar je problemen met de taakverdeling, onderling overleg, je bijdrage leveren en 
erkend krijgen? 

nooit* 

      
Bere idwi l l ighe id  
docenten  

Houden docenten rekening met een autistische student? nooit* 

      
Contac t  tussen  
begele ider  en  sys teem 

Heeft jouw begeleider contact gehad met jouw docenten, ouders en/of hulpverlener(s) 
Wat is daardoor verbeterd? 

 Ja 
 

      
Aanpass ing  van 
s tudieomstandigheden  

Zijn er aanpassingen gedaan voor jou in de onderwijssituatie? 
Wordt er rekening gehouden met jouw “cognitieve profiel” bij de manier waarop 
informatie werd aangeboden, opdrachtvormen, de beschikbare tijd/tempo en/of in 
fysieke omstandigheden en zo ja, welke? 

 Ja 
 

      



Item Vraag Schaal Antwoord 
Overbe las t ing  en  s t ress  Voel je je overbelast en/of ervaar je te veel spanning door de studie? nooit* 
      
Preoccupat i es  en  dwang Interfereren hobby’s en vaste gewoonten met je studie? 

Heb je uitgesproken interessen of gewoonten waar je erg aan vasthoudt? 
Kun je die voldoende opzij zetten als dat omwille van de studie nodig is? 

nooit* 

      
Emot ies  en  ze l fbee ld  Ben je tevreden over jezelf en je huidige studentenleven?  Ja 

 
      
Begele id ingsf requent ie  Was de begeleiding voldoende frequent?  Ja 

 
      
Begele id ingsvorm Was de begeleiding adequaat? 

Kwam je dankzij de begeleiding tot oplossingen voor problemen in je studie? 
 Ja 

      
Nut  van de  begele id ing  Hoe nuttig vond je de geboden begeleiding? erg nuttig* 
      
Succesfac toren  en  
kne lpunten  in  de  
bege le id ing  

Wat had je aan de geboden begeleidingsstructuur en wat miste je erin of stond je erin 
tegen? 

 

      
Schaalantwoordmogelijkheden: 
autisme / Asperger / PDD-NOS / anders;  nooit / soms / vaak / altijd;  erg nuttig / een beetje nuttig / nutteloos 



Vragen aan begeleiders van ASS-studenten 
in cursief staan de doorvragen 
 
Naam begeleider:       
 
Item  Vraag Schaal antwoord 
Voorbere id ing  Bood het cursusprogramma voldoende voorbereiding op de begeleiding van ASS-

studenten? 
Waaruit bestond het cursusprogramma? 
Beschikte je na afloop van de cursus nog over informatiebronnen (bv. cursusmap, 
artikelen, hyperlinks)? 

 Ja 
 

      
Benut t ing  begele id ing  Werd de begeleiding geaccepteerd en benut door de studenten? 

Was er een positieve houding of verzet t.a.v. de begeleiding? 
Droeg de student zelf problemen aan of was de houding afwachtend en passief? 

nooit* 

      
Overz icht  
s tudieorgani sa t ie  

Kon je studenten helpen bij het verkrijgen van overzicht van de studie-organisatie? 
Kon je helpen als de student niet wist bij wie hij waarvoor moest zijn? 
Kon je helpen bij het regelen van praktische zaken m.b.t. de studie? 

nooit* 

      



Item  Vraag Schaal antwoord 
Planning s tud ie taken  Kon je studenten helpen bij het plannen van studietaken? 

Kon je hen motiveren tot en helpen bij het invullen van een planningsformulier? 
Kon je hen motiveren tot uitvoering van de geplande studietaken? 

nooit* 

      
Overz icht  leer s tof  Kon je studenten helpen bij verkrijgen van overzicht over de leerstof? nooit* 
      
Communica t ie  docent  Kon je studenten adviseren of intermediëren bij het benaderen van docenten? nooit* 
      
Communica t ie  
medes tudenten  

Kon je studenten adviseren of intermediëren bij de samenwerking met anderen? nooit* 

      
Bere idwi l l ighe id  
docenten  

Zijn docenten bereid om rekening te houden met een autistische student? nooit* 

      
Contac t  tussen  
begele ider  en  sys teem 

Had je contact met docenten, ouders en/of hulpverlener(s) van jouw studenten? nooit* 

      
Aanpass ing  van 
s tudieomstandigheden  

Zijn er aanpassingen bewerkstelligd in de onderwijsleersituatie van studenten? 
Vond je aanpassingen nodig in informatiepresentatie, opdrachtvorm, tempo en/of 
fysieke omstandigheden en zo ja, welke? 
Kon je de student helpen om de benodigde aanpassingen gerealiseerd te krijgen?  

nooit* 

      



Item  Vraag Schaal antwoord 
Supervis ie  Was de tweewekelijkse supervisie zinvol? 

Zijn in de vorm of inhoud van supervisie verbeteringen wenselijk? 
niet zinvol* 

      
Be ïnvloeding omgeving  Kon je de (onderwijsleer)omgeving van de studenten voldoende beïnvloeden?  Ja 
      
Beïnvloeding s tudent  Kon je het gedrag van de studenten voldoende beïnvloeden?  Ja 
      
E f fec t  Zag je verbetering in het functioneren van de studenten die je begeleidde? 

Was sprake van transfer van hetgeen middels de begeleiding geleerd werd? 
nooit* 

      
Succesfac toren  en  
kne lpunten  in  de  
bege le id ing  

Op welke punten was de begeleiding die je bood succesvol en waarin slaagde je 
begeleiding niet? 

 

      
Aanbevel ingen  
begele id ingsvorm  

Heb je aanbevelingen ter verbetering van de begeleidingsvorm en van de 
randvoorwaarden waarbinnen de begeleiding functioneert? 

 

      
Schaalantwoordmogelijkheden: 
nooit / soms / vaak / altijd;  niet zinvol / een beetje zinvol / erg zinvol 
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