Kennis delen en teambuilding
tijdens Inservice Autisme

Werken aan een
professionele
leergemeenschap
Het hele team van basisschool De Triangel te Linne (L.) heeft vorig
jaar deelgenomen aan de Inservice Autisme, een tweedaagse
conferentie waarbij het thema ‘autisme’ centraal staat. Directeur Ad
Jeurissen vond het een mooie gelegenheid om zich met alle collega’s
verder te verdiepen in autisme.

D

e conferentie ‘Inservice Autisme’ wordt al tientallen jaren
georganiseerd in het Vormingscentrum van de Provincie
Antwerpen in Malle (B.). Het overgrote deel van de deelnemers blijft overnachten en dat biedt uitstekende mogelijkheden
tot informele ontmoetingen met vakgenoten, sprekers en workshophouders. “Voor ons was het zowel een serieuze studiereis als
een onderdeel op weg naar een professionele leergemeenschap”,
aldus Jeurissen.
De jaarlijkse Inservices Autisme zijn ruim twintig jaar geleden
opgezet door het Opleidingscentrum Autisme (OCA) in Antwerpen.
Autismepioniers als Theo Peeters en Hilde De Clercq streef-

‘Autismespectrumstoornissen
en prikkelverwerking worden
steeds vaker gedetecteerd’
den naar ‘sensibilisering’ van de maatschappij voor autisme. Zij
slaagden erin internationale experts te laten spreken en geheel
volgens de TEACCH-uitgangspunten was er ook een podium voor
ervaringsdeskundigen en hun onderwijsgevenden en begeleiders.
Autisme in onderwijs, in arbeid, in vrije tijd en in het dagelijks
leven. Na twee decennia zijn de Inservices (ook qua deelnameprijs) nog steeds laagdrempelige samenkomsten. Het programma
wordt sinds 2009 samengesteld met het Rapport van de Gezondheidsraad ‘Autismspectrumstoornissen: een leven lang anders’
in het achterhoofd. Ook is vastgehouden aan het principe van
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een tweedaagse conferentie. Met name
dit laatste blijkt voor steeds meer teams
een reden om met de hele groep deel te
nemen. De organisatoren creëren een
ontmoetingsplek, waar kennis en ervaring
gedeeld wordt. Een (kennis-)platform met
wetenschappelijke, sociologische, filoso
fische en onderwijskundige topics. Verhalen
van mensen met autisme, alsook die van
mensen uit hun netwerk, krijgen hiermee
een stem. De begeleiding van de levensloop
staat hierbij centraal. Twee dagen de tijd
nemen om kennis op te doen en dat alles in
een professioneel kader.
Levensloopbegeleiding
De Gezondheidsraad beschrijft autisme
als ‘een levenlang anders’. Binnen het
lectoraat van dr. Jan-Pieter Teunisse
(HAN-hogescholen) vindt praktijkgericht
onderzoek plaats naar de mogelijkheden tot
levensloopbegeleiding in diverse levensdomeinen. Onderwijs en educatie spelen
daarbij een grote rol. “We doen op onze
school allang aan passend onderwijs,” zegt
Jeurissen, “maar het verhoogt het werkplezier als je bij elkaar terecht kunt over
specifieke zaken.” Een visie die ook terug te
vinden is bij andere hogescholen, zowel in
Nederland als in Vlaanderen. De internationale beroepsvereniging voor autismespecialisten (IBvA) heeft de inserviceconferentie
als kwalitatief hoog in het vaandel staan. In
die zin vindt er een ontmoeting plaats van
grensoverschrijdende inzichten. Autismespectrumstoornissen en prikkelverwerking

worden steeds vaker gedetecteerd op
school en in onze maatschappij. Het werkt
door in het hele onderwijs. Geen gek idee
om met het hele team twee dagen erbij stil
te staan. Geen problemen met vervanging. Bovendien is het voor een doorsnee
basisschool vrijwel onmogelijk om zoveel
nationale en internationale deskundigen
bijeen te brengen.
Think different
De slogan ‘Think different’ die Apple-baas
Steve Jobs de wereld in stuurde, laat een
ander licht schijnen op het fenomeen ‘autisme’ in onze maatschappij. Het zijn die
‘anders-denkenden’, die aan de bron stonden van grote vernieuwingen. ICT in onze
maatschappij wrikt aan de wortels van de
wijze, waarop we altijd communiceerden.
Maar ook figuren als Einstein, Ghandi,
Dali, David Bowie slaagden erin nieuwe
betekenis te geven aan de toekomst. Waar
autisme eerst gezien werd als louter
een beperking op alle gebieden, zien we
langzaamaan een shift in dit denken en
vooral handelen door het onderwijs en
de maatschappelijke context. Recent wetenschappelijk onderzoek van psychiater
en wetenschapsfilosoof Berend Verhoeff
onderschrijft deze redenering. Niet voor
niets benoemden autismepioniers decennia geleden al dat onderwijs aan kinderen
met autisme gezien kon worden als ‘de
pilot’ van het onderwijs aan alle kinderen.
Inspelen op de onderwijsleerbehoeften van
de leerlingen door visuele ondersteuning
en het aanreiken van basisstrategieën, die
functioneel zijn in de toekomst. Inspelen
op een sensorisch waardevolle omgeving
en op specifieke talenten. Het sluit aan bij

de denkwijze van passend onderwijs. Daarbinnen staat het omgaan met verschillen eveneens centraal. Dit reikt dan verder dan
alleen het primair onderwijs.
Hoewel de basisschool een belangrijke fase is met betrekking
tot bijvoorbeeld diagnose en het bieden van perspectief binnen
het levensloopdenken, komt ook de periode daarna steeds meer
in beeld. Het eindrapport Onderwijs 2032 speelt ook in op dat
toekomstdenken. Zo is kennis van de specifieke mogelijkheden
van personen met autisme in het middelbaar beroepsonderwijs
een goede indicatie voor de wijze waarop in een volgend stadium
beter kan worden aangesloten bij de arbeidsmarkt. Het bedrijfs
leven ziet ook steeds meer kansen in een goede afstemming
tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Het is te verwachten dat
ook in latere leeftijdsfasen en levensgebeurtenissen de aandacht
voor de ‘andersdenkende’ aan waarde en invloed zal winnen. Een
ontwikkeling die men kan scharen onder participeren en volwaardig burgerschap.
Professionalisering in onderwijs
Leren van professionals en de zorg voor cohesie in een team is
een aspect dat bij de samenstelling van het programma van de
tweedaagse autismeconferentie doelgericht wordt meegenomen.
De organisatie vindt plaats in goede samenwerking en afstemming met het opleidingsprogramma van de master SEN van Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg. De belangstelling
voor de modules ‘autisme’ is erg groot en veel studenten nemen
het thema als afstudeeronderwerp. Veel masterstudenten krijgen
tijdens de Inservice de gelegenheid om hun bevindingen te presenteren. Hiermee ontstaat een kennis- en ervaringsuitwisseling
van professional naar professional. Een verhouding die blijkens de
laatste wetenschappelijke onderzoeken (onder meer Hattie, 2008
en Marzano, 2005 1) het meest effectief blijkt te zijn.
Ondanks de beschikbaarheid van de lerarenbeurs is het aantal
leraren in het primair onderwijs met een masteropleiding nog
lang niet op de beoogde 30 procent. Staatssecretaris Sander Dekker streeft er zelfs naar om in 2020 de helft van de leraren in het
voortgezet onderwijs op masterniveau te hebben.
Onderwijsprofessionals die meer ruimte krijgen om kennis te
delen dan tijdens een ‘gewone’ conferentie of studiedag kunnen
de meerwaarde van een tweedaagse bijeenkomst onderschrijven.
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Het wordt gezien als de opbouw van sociaal kapitaal, als het gaat
om het inspelen op groeiende diversiteit op scholen en de dúrf te
denken in mogelijkheden. Bovendien kan de Inservice rekenen op
een forse toekenning van punten voor het Lerarenregister.
Praktische voordelen
Deelname aan eendaagse conferenties is vaak alleen mogelijk
voor collega’s die geen onderwijsgevende taken hebben. De
opgedane kennis wordt doorgaans moeilijk vertaald in onderwijskundig handelen. Het kost veel reistijd en oponthoud heeft vaak
grote invloed op de deelnametijd. Vervanging regelen is moeilijk.
Dat was ook de reden dat vorig jaar drie deelnemers uit Volendam
toezegde zich sterk te maken om een volgende keer met het hele
team te komen. Het vervangingsprobleem speelt dan niet en er
komt tijd en ruimte vrij voor een substantiële teamscholing. Het is
vrijwel onmogelijk een studiedag bij te wonen of op school te organiseren, waarbij de keuze uit lezingen en workshops zo groot is.
Een buitenlandse gast is vaak duur en vraagt handenvol aandacht
en tijd. Tijdens een Inservice Autisme kunnen meerdere buitenlandse sprekers worden gecontracteerd. Ze verblijven meestal
enkele dagen in het conferentiecentrum. Dat biedt mogelijkheden
voor deelnemers om in informele sfeer kennis en ervaring uit te
wisselen.
De vraag ‘Waarom in België?’ wordt ons vaak gesteld. De reden
daarvoor heeft alles te maken met de oorsprong van de Inservice
Autisme. De organisatie kan nog steeds rekenen op de warme
medewerking van scholen en organisaties in Vlaanderen. Een
traditie die brede erkenning en ondersteuning ondervindt. Het
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Vormingscentrum beschikt bovendien over
zeer goede vergaderfaciliteiten.
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.inservice-autisme.nl. Wie op zoek is
naar meer mogelijkheden en samen met
de organisatie wil nadenken over deelname, kan terecht bij de organisatoren Ilonka
van der Sommen en Jan van Balkom via
info@inservice-autisme.nl.
Ilonka van der Sommen MA,
Jan van Balkom MA
Over de auteurs
Ilonka van der Sommen MA is
autismespecialist en docent aan de
opleiding master SEN de practitioner
autisme bij Fontys Hogescholen. Jan
van Balkom MA werkte bij Fontys OSO
en is sinds het begin betrokken bij de
organisatie van de Inservice Autisme.

Over John Hattie:
www.lerenzichtbaarmaken.nl/
leren-zichtbaar-maken
Over Robert Marzano:
www.klaarvoorde21eeeuw.nl/

ZET JIJ NU DE VOLGENDE STAP?
Kies voor een korte cursus, (tweede) bachelor- of masteropleiding;
een investering in jezelf die je op voorsprong zet!
Masteropleidingen
• Master of Education: eerstegraads
docent
• Master Leren en Innoveren
• Masters Leadership in Education
• Master Toetsdeskundige
• Master (Special) Educational Needs
Bacheloropleidingen
• Bachelor of Education: tweedegraads
docent (ook maatwerk)
• Leraar Basisonderwijs (Pabo)
• Pedagogisch Management
Kinderopvang
• Onderwijsondersteuner of Leraar
Technisch Beroepsonderwijs
en Consumptieve Techniek

Cursussen
• Regulier onderwijs (vo, mbo):
Rekenen, Taal, Coachen,
Bedrijfsoriëntatie
• Passend onderwijs (po, vo, mbo):
Jonge kind, Cultuureducatie,
Schoolcoach, Practitioners
(Autisme, Dyslexie, Gedrag,
Beeldbegeleiding,
Hoogbegaafdheid, Remedial
Teaching) en School Wide
Positive Behavior Support
• Instructeur (v)mbo,
Pedagogisch Didactisch
Getuigschrift
• Didactische vaardigheden hbo basis

Kijk voor meer informatie en contactgegevens: fontys.nl/educatie
Er zijn diverse aantrekkelijke regelingen voor docenten die willen
professionaliseren in het onderwijs. Lees de mogelijkheden op www.duo.nl

