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stel je eens voor… 

Projectleider ambitiethema talentgericht onderwijs 

en coördinator Student+ 

 

Doel: maatwerk, flexibel onderwijs dat  

verschillen koestert en talenten benut.  

Juist ook de talenten van studenten met autisme! 

Waarom? 
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Wereldwijd:  0,6%   (Elsabbagh et al, 2012) 
Brainport :  2,3%   (Baron Cohen, 2012) 
 
Fontys ICT:  11,1%   (officieel gemeld, schatting 15-18%) 
Klas A9:   42,0%   (gemeld aan SLB-ers) 
 
3000 ICT-studenten  = 450 studenten met autisme  
      (en een veelvoud met kenmerken van autisme) 

Autisme & Fontys Hogeschool ICT 

Hoger one size fits all-onderwijs = Talentgericht onderwijs? 

 

Triggering Threats & Fears =  

Talentgericht onderwijs?  
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Talent competence curve 

Nadruk op tekorten!  

Vooral bij Studenten met ASS  
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Vraag: wat gebeurt er?  

(denk aan Temple Grandin “fear is the main emotion”!) 

 

flow 

FEAR 

Wat gebeurt er bij nadruk op talenten? 

http://www.youtube.com/watch?v=XeJSXfXep4M
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Doen waar je 
goed in bent 

Positieve emoties 

Goede 
studieresultaten 

Positieve emoties 

Aanleggen van 
fysieke en 
mentale 

voorraden= 
weerstand 

Positieve emoties 

Verbreden van je 
arsenaal 

Positieve emoties 

Resultaat 

Wat is talent?  

https://www.youtube.com/watch?v=Wv49RFo1ckQ&app=desktop
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Wat is talent? 

Het hebben van een natuurlijke 

aanleg, het hebben van een gave 

en/of het begaafd zijn.  

 

Talent gaat over patronen in ons 

denken en handelen die van 

nature sterk zijn ontwikkeld. 

Twee belangrijke aspecten 

• Iedereen heeft talent! 

 

• Talent is relationeel, er is 

alleen maar talent als het 

gezien wordt. 

• Positieve relaties gevonden tussen studiesucces en de 
kennis van het eigen potentieel (Seligman, Ernst, 
Gillham, & Linkins, 2009).  

• Pas toen ik een goed beeld van mijzelf had, ben ik tot 
bloei gekomen. Ik weet nu wat mijn sterke kanten zijn en 
door die te ontwikkelen, vallen de dingen waar ik door 
mijn autisme soms last van heb veel minder op.”  

            -4e jaars student.  
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Talent in actie = talent + houding/gedrag + context 

Context 

De context… dat zijn wij! 
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Belangrijkste les door studenten 

Never forget who you are,  

for surely the world will not. 

Make it your strength.  

Then it can never be your weakness. 

Armour yourself in it,  

and it will never be used to hurt you. 

Aanpak talentgericht onderwijs studenten met ASS 

1. Onderzoek naar talenten 

vanuit TEACCH 

2. Onderzoek naar factoren die 

ontwikkeling van talent 

kunnen versterken of 

belemmeren 

3. Interventies! 

Kenmerken van autisme (Mesibov, Shea, & Schopler, 2005) 
 

 Voorkeur voor het verwerken van visuele informatie 

 Verhoogde aandacht voor detailwaarneming 

 Grote variatie in mate van aandacht (zeer afgeleid tot hyperfocus) 

 Communicatie (impairments in initiation & social use of language) 

 Moeite met het concept tijd 

 Neiging om gehecht te raken aan bepaalde routines 

 Sterke interesses en impulsen 

 Sensorische voorkeuren en afkeer 
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#1 Voorkeur voor het verwerken van visuele informatie 

 
+ “Als docenten gebruik maken van diagrammen, visuele 

beelden of voorbeelden gebruiken om theorie uit te leggen, 
dan kan ik de stof beter opnemen dan uit een boek waar de 

theorie veel droger wordt uitgelegd.” 
 

+“Visuele voorbeelden helpen mij om de stof beter te 
begrijpen en te onthouden. Verder werkt het voor mij als ik 

het een keer gezien heb, bijvoorbeeld bij codes.” 
 

#2 Verhoogde aandacht voor detailwaarnemingen 

maar moeite met tegelijkertijd sequenteren, 

integreren, verbinden en betekenis verlenen. 

 

“De les zelf, als de leraar aan het vertellen 
was al moeilijk om dat op te vangen. Ook 
omdat ik het moeilijk vind om tegelijk te 
luisteren, en de informatie te verwerken 
en dat dan ook nog eens begrijpelijk op te 
schrijven.” -6e jaars student. 

#3 Variatie in mate van aandacht 

“Docenten hebben hier zelf door wanneer de concentratie 
zakt. Dat is iets wat op de middelbare school niet gebeurde, 
dan konden mensen echt gaan staren en gaan praten totdat 
wij én zij erbij neervielen. Maar dat is nou: -jongens we doen 
even 10 minuten gamen en dan gaan we daarna druk door 
en serieus verder- en dat is gewoon iets wat hier prima 
werkt.” -2e jaars student. 
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#4 sterke interesses 

 

   “Ik merk dat mijn concentratieboog erg 

kort is, maar ik heb wel een voordeel dat 

als ik iets heel interessant vind, dan kom ik 

in een hyperfocus. Dan kan ik me voor een 

langere tijd wél heel goed concentreren.”  

-4e jaars student 

  

#5 Communicatie - “Ik heb dan ook redelijk direct dingen 

gezegd, ik heb niet gescholden verder maar 

meer redelijk direct mijn mening laten 

horen en daar maak je ook niet altijd even 

goede vrienden mee.” -2e jaars student. 

#6 Moeite met het concept tijd 

“Het komt voor dat ik taken van mensen overneem of 
zonder het zelf door te hebben alle taken op mij 
afgeschoven krijg en ik vind die dingen ook allemaal 
leuk om uit te zoeken en te doen dus ik zie daar vaak 
dan ook geen probleem in. Het enige is tijd, maar ja 
dat is een detail en dat is rekbaar en.. en. en ja daar 
heb ben ik mijzelf wel vaak tegengekomen.” 

“Ik heb nu zoveel vertraging 
opgelopen, klinkt een beetje 

gek misschien, dat ik niet 
meer onder de indruk raak 

van nog heel veel meer 
vertraging.”  

Beide 6e jaars student. 
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#7 Neiging om gehecht te raken aan bepaalde routines 

 “ 
 

We hadden bijvoorbeeld een rooster 
gekregen en dit rooster zou voor vijf 
weken zijn. Dit rooster is vervolgens 

elke week aangepast en dan zorgt dat 
voor zoveel frustratie dat ik al die 

weken niet meer mijn huiswerk kan 
maken. Ik raak in paniek en mijn hele 

planning komt in de knoop.”  
-4e jaars student. 

  

#8 Sensorische voorkeuren en afkeer. 

 “Stress op school? Muziek. Het liefst van meerdere games door elkaar heen, dat is 
geweldig. Dit is sarcastisch, even voor ook voor de opname. Daar kan ik echt niets mee. 
Je moet je voorstellen: een stille klas, dat niemand zijn muziek aan heeft, waar ze 
gewoon aan het studeren zijn en waar mensen met hun stoel draaien en tegen een poot 
aan tikken en met elkaar aan het overleggen zijn, zachtjes, dat is voor mij echt al een 
ramp. Kan je voorstellen dat als de aandacht tegen de middag aan enigszins is ingezakt 
en iedereen toch zijn favoriete shootergame aan heeft staan en denkt, dat studeren 
doen we vanavond of morgen wel. Ja, dan is het voor mij hopeloos. Als ik dan echt 
serieus om nog iets moet doen, dan kan ik het gewoon vergeten. 6e jaars student 

Hoe verschillen studenten van elkaar? 

9% 

17% 

13% 

39% 

4% 

9% 

9% 

Student 1, 2e jaars voorkeur visuele
leerstrategie

sterke aandacht details

mate van aandacht

communicatie

moeite met concept tijd

gehecht aan routines

sterke interesses en
impulsen

sensorische voorkeuren
en afkeer

5% 

16% 

21% 

5% 

53% 

Student 2, 6e jaars voorkeur visuele
leerstrategie

sterke aandacht details

mate van aandacht

communicatie

moeite met concept tijd

gehecht aan routines

sterke interesses en
impulsen

sensorische voorkeuren
en afkeer
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8 FHICT studenten en hun kenmerken 

0 5 10 15 20 25 30 35

visuele leerstrategie

aandacht details

mate van aandacht

communicatie

moeite met concept tijd

gehecht aan routines

sterke interesse en impulsen

sensorische voorkeuren en afkeer

8 Kenmerken van autisme: cumulatief 

student 1 student 2 student 3 student 4 student 5 student 6 student 7 student 8

8 ICT studenten en de 8 kenmerken 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

voorkeur visuele leerstrategie

sterke aandacht details

mate van aandacht

communicatie

moeite met concept tijd

gehecht aan routines

sterke interesses en impulsen

sensorische voorkeuren en afkeer

Kenmerken van autisme: voor- of nadelige invloed 

nadeel voordeel

Mijn actielijst voor interventies: 

Top 4 Doe er meer mee: 

- Sterke interesses en impulsen 

- Sterke aandacht details 

- Voorkeur visuele informatie 

- Mate van aandacht 

 

 

Top 4 Los ‘t op of verzin iets anders: 

• Sensorische voorkeur en afkeer 

• Communicatie 

• Moeite met concept tijd 

• Gehecht aan routines 
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Dus volgende stap…aan de slag! 

Heb ik al alle oplossingen? Nee!  

Maar hopelijk na vandaag alweer veel meer, dus 

denk en schrijf graag met mij mee  

Interventie: sensorische problematiek & sterke interesses 

Interventie: ruimte voor sterke interesses 

• Meer keuze in projectonderwijs 

• Vrije opdrachten: Freaky Friday 

• Keuzevakken 
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Verbeterpunten… 

 Freaky Friday op dinsdag… 

 Vrije opdracht en geen idee 

wat te doen 

 

 

En sturing op talent kan nog 

beter! 

 

 Neutrale namen 

 Intensieve coaching (inzet 

door 16 geweldige vrijwillige 

studiecoaches!) 

Interventie: veilige ontwikkelingsgerichte 

onderwijsomgeving: iedere klas een eigen lokaal! 

+ sensorisch profiel & + hechten aan routines 

Interventie: méér talentgerichte  

& positieve feedback 

• Feedback is een van de sterkst sturende 

factoren voor leren & talent in actie. 

• Formatieve feedback: informatie over 

zwakke en sterke kanten (zonder cijfer) 

• Summatieve feedback: beslissend 

oordeel over de prestatie 
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Sterke interesses.  

Casus: student gezakt voor 

presentatie bij afstuderen.  

mailadres student: 

SiriusBlackxx@hotmail.com 

 

Harry Potter en de wietrokende hippiemoeder 

Voorbeelden communicatie 

• Inzicht in nut van small talk in 

samenwerking 

• Bijzondere trainingen gericht 

op improvisatie en presentatie 

door stand-up comedians 

• Congruente en betrouwbare 

communicatie door docenten 

bevorderen 

• Plangroepen & PO-groepen 

• Twee “autisme-tolken” 

 

http://www.pbs.org/pov/neurotypical/video-small-talk.php.VfU9TBHtlBd
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Meer informatie? 

Facebook: Stichting Autisme Research en Fontys Student+ 
Twitter: autisme-research / marlou.heskes 

Tips! 

• Autisme & Talent: 14 oktober 

• Autisme & MKB: 16 maart 

  

Dé weg naar perfect passend en talentgericht 
onderwijs bestaat niet. Het is iedere dag weer 
je best doen het onderwijs op maat te 
verbeteren voor onze studenten met autisme!  
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Laatste tip! 

‘Go to the edge of the 
cliff and jump off.  

Build your wings on 
the way down.’  

Ray Bradbury  

Vragen? 

 

Dank voor jullie aandacht! 
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Complexe context van ICT voor studenten 

We moeten studenten met autisme namelijk voorbereiden: 

 

• Op banen die nog niet bestaan…  

• Om te werken met tools die nog uitgevonden moeten 

worden… 

• Om problemen op te lossen die nu nog niet als probleem 

worden gezien… 


