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Abstract 

 

Achtergrond: In de afgelopen twee decennia werd de focus steeds meer gelegd op het 

onderzoeken van quality of life in het algemeen. Desondanks werd maar weinig aandacht 

besteed aan het onderzoeken van de levenskwaliteit van mensen met een 

autismespectrumstoornis (ASS). Daarnaast vormt onderwijs voor kinderen met ASS al vele 

jaren een punt van discussie. De invoering van het geïntegreerd onderwijs leidde tot 

vergelijkende studies waarbij de educatieve omgeving van het buitengewoon onderwijs 

(BuO) werd vergeleken met dat van het geïntegreerd onderwijs (GON). Op die manier 

probeerde men aan de hand van de outcome te bepalen welke onderwijsvorm het best 

geschikt is voor mensen met ASS. Deze studie probeert los te komen van het bestuderen 

van de unidimensionele outcome en stelt de vraag naar levenskwaliteit in relatie tot de 

verschillende onderwijsvormen. Methode: Aan de hand van meervoudig-methode onderzoek 

werden de resultaten van de GON-groep (n = 20) en de BuO-groep (n = 8) op vlak van 

levenskwaliteit, autisme-specifieke kenmerken en intelligentie met elkaar vergeleken. 

Daarnaast werd ook de beleving van het gevolgde onderwijs nagegaan. Resultaten: Er werd 

geen significant verschil vastgesteld tussen de GON-groep en de BuSO-groep wat betreft 

kwaliteit van leven. Er werd een trend vastgesteld tussen autisme-specifieke kenmerken en 

tevredenheid, maar dit bleek geen verklaring te bieden voor de ervaren levenskwaliteit. Ook 

de intelligentie speelde geen rol bij de ervaren levenskwaliteit. De beleving van het gevolgde 

onderwijs is een individuele aangelegenheid die beïnvloed wordt door zowel individuele 

factoren, als door factoren die eigen zijn aan de onderwijsvorm. Discussie: De gevolgde 

onderwijsvorm blijkt geen essentiële rol te spelen bij de ervaren levenskwaliteit. Verder 

grootschalig onderzoek zal moeten uitwijzen hoe onderwijs en levenskwaliteit zich precies tot 

elkaar verhouden. Sleutelwoorden: autismespectrumstoornissen, quality of life, 

geïntegreerd onderwijs, buitengewoon onderwijs. 
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1 Inleiding 

1.1 Autismespectrumstoornissen (ASS) 
 

Hoewel autisme wellicht altijd heeft bestaan, beschreef Leo Kanner het pas voor het eerst in 

1943 in zijn artikel ‘Autistic Disturbances of Affective Contact’. Ongeveer gelijktijdig 

beschreef Hans Asperger hetzelfde fenomeen in zijn artikel ‘Die Autistischen Psychopathen 

im Kindersalter’. Beide onderzoekers bevestigen onafhankelijk van elkaar het voorkomen 

van autisme. Doorheen de jaren werden verschillende termen gebruikt om te verwijzen naar 

autisme: infantiel autisme, schizofrenie van de kindertijd en autistische psychosen (Filipek et 

al.,1999).            

 De diagnose ‘autisme’ was pas mogelijk nadat de DSM-III werd gepubliceerd in 1980 

(Tidmarsch & Volkmar, 2003). In de DSM IV-TR (2000) wordt ASS ondergebracht bij de 

pervasieve ontwikkelingsstoornissen. Dit betekent dat bij iemand met autisme de 

ontwikkeling verstoord verloopt, waarbij de kenmerken doordringen in alle domeinen van het 

leven (KOCA, 2010; De Nijs, Verheij, Vlutters, & Gelderblom, 2004). De synoniemen 

autismespectrumstoornis en pervasieve ontwikkelingsstoornis verwijzen naar een breed 

scala van stoornissen. Dit continuüm kenmerkt zich door een variabiliteit in ernst en 

symptomatologie, waarbij ook het niveau van intellectueel functioneren kan variëren van een 

ernstige verstandelijke beperking tot hoogbegaafdheid (Filipek et al., 1999). Wing (1997) 

spreekt van het ‘autistisch spectrum’ dat autisme en verwante stoornissen bevat. Hierbij 

komen drie kernsymptomen voor: een stoornis in de sociale interactie, een stoornis in de 

verbale en non-verbale communicatie en een stoornis in de verbeelding (Filipek et al., 1999; 

De Nijs et al., 2004). Op basis van deze drie kenmerken spreekt Wing (1997) van een triade 

van stoornissen.           

 Een stoornis in de sociale interactie is vaak het opvallendste kenmerk van ASS. 

Beperkingen in het sociale functioneren verwijzen niet zozeer naar een algemeen tekort, 

maar eerder naar een verminderde kwaliteit in de omgang met anderen (Barrett, Prior, & 

Manjiviona, 2004; Filipek et al.,1999). Het gaat er niet om dat kinderen met autisme de wil 

niet hebben om sociaal te zijn, maar wel dat ze de kennis en vaardigheden niet bezitten om 

gemakkelijk hun weg te vinden in het sociaal verkeer. Dit uit zich onder andere in problemen 

met gelaatsuitdrukkingen en mimiek en in de lage frequentie van sociaal contact. Mede 

daardoor hebben mensen met ASS ook moeilijkheden met het opbouwen van relaties met 

anderen. Het meest kenmerkende hierbij is de gebrekkige wederkerigheid in contact met 

anderen (Filipek et al.,1999). Doordat deze sociale stoornis zich op heel verschillende 

manieren kan uiten, werd door Wing en Gould (in Roeyers, 1997) een sociale subtypologie 
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ontwikkeld. De auteurs onderscheiden drie types uitingsvormen van de stoornis in sociale 

interactie: het afzijdige of inalerte type (‘aloof’), het passieve of meegaande type en het 

actief-maar-bizarre type (Roeyers, 1997).        

 De stoornis in de communicatie komt reeds vroeg in de ontwikkeling tot uiting, zowel 

op verbaal als op non-verbaal vlak (APA, 2000). De moeilijkheden en problemen met 

betrekking tot communicatie zijn eveneens zeer divers. Kinderen met autisme die bovendien 

een verstandelijke beperking hebben, worden vaker geconfronteerd met ernstige taal- en 

spraakproblemen, met als gevolg dat een aantal kinderen nooit tot doelmatig spreken komen 

(Filipek et al.,1999). Wanneer bij kinderen met ASS de taal wel aanwezig is, wordt deze niet 

altijd als middel gebruikt om tot communicatie te komen. Het taalgebruik bij deze kinderen is 

dan ook vaak onpersoonlijk, ongewoon en gemaakt, minder vloeiend en flexibel dan dat van 

leeftijdsgenoten. Een belangrijke reden waarom het gebruik van taal niet vloeiend verloopt bij 

mensen met autisme, heeft te maken met hun moeilijkheden om met een context rekening te 

houden, om verbanden te leggen en om met emoties om te gaan die veelal in taal worden 

uitgedrukt (Hubbard & Trauner, 2007). Verder wordt taal vaak op een stereotiepe en 

herhalende manier gebruikt, of wordt taal letterlijk genomen. Vervolgens zien we dat mensen 

met ASS vaak eenzijdig communiceren waardoor er vooral sprake is van eenrichtingsverkeer 

(Filipek et al.,1999).           

 Ten derde is er de stoornis in de verbeelding (APA, 2000). Mensen met autisme 

hebben nood aan veiligheid en halen dit gevoel uit zaken waarmee ze vertrouwd zijn. Deze 

voorspelbaarheid en veiligheid proberen zij te creëren door stereotypieën en rituelen na te 

streven. Hun beperkte en dikwijls ongewone verbeelding leidt er toe dat ze vaak stroef zijn in 

hun denken en handelen (Wolfberg, 1999). Deze zaken kunnen zich al vrij vroeg uiten in de 

spelontwikkeling. Veel kinderen komen niet tot fantasiespel en hun spel blijft vaak beperkt tot 

zich steeds herhalende handelingen met speelgoed of tot een strikt mechanisch spel. 

Sommige kinderen lijken wel tot verbeeldend spel te komen, maar dat kan dan eerder als 

letterlijk nabootsen van leeftijdsgenoten gezien worden. Verder functioneren mensen met 

autisme vaak op een erg starre manier en zijn hun interesses eerder beperkt (Filipek et 

al.,1999). Dit kan leiden tot een ongewone fascinatie voor één bepaald onderwerp waarbij 

hun fantasiebeleving, spel of communicatie dan volledig op dat onderwerp is gericht (Barrett, 

Prior, & Manjiviona, 2004; Wolfberg, 1999).  

Bij een diagnose is het vrijwel steeds mogelijk om deze drie basiskenmerken te 

onderscheiden, maar de problemen die op de drie niveaus worden ondervonden, kunnen 

onderling sterk verschillen. Een persoon is immers gevormd door ervaring, leeftijd, 

begaafdheid, karakter, sterke en zwakke punten, omgeving en temperament en is dus niet 

louter te herleiden tot zijn autisme. Dit zorgt ervoor dat autisme veel gezichten heeft (Frith & 
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Happé, 1994). Dit brengt ons bij een geheel van mogelijke uitingsvormen die we kunnen 

kaderen binnen ‘autismespectrumstoornissen’. 

 

1.1.1 Het autismespectrum 

 

De DSM IV-TR (2000) onderscheidt verschillende subgroepen binnen de pervasieve 

ontwikkelingsstoornissen: de autistische stoornis, het syndroom van Asperger, 

desintegratiestoornis van de kindertijd, het atypisch autisme (of PDD-NOS, pervasieve 

ontwikkelingsstoornis niet anders omschreven) en het Rett syndroom (Roeyers & Verté, 

2000). Traditioneel zien we dat de autistische stoornis, het syndroom van Asperger en het 

atypisch autisme als autismespectrumstoornissen worden beschouwd. Hieronder volgt een 

korte beschrijving van de traditionele autismespectrumstoornissen. Aangezien de 

participanten van het onderzoek beperkt zijn tot deze groep, worden de desintegratiestoornis 

en het syndroom van Rett hier niet verder toegelicht.      

 Wat voorheen bekend stond als infantiel autisme werd door Kanner voor het eerst 

beschreven en wordt ook wel eens ‘klassiek autisme’ of een ‘autistische stoornis’ genoemd. 

Deze stoornis wordt gedefinieerd door de drie kernsymptomen zoals hierboven 

weergegeven, namelijk een beperking in de sociale interactie, in de communicatie en in de 

verbeelding. De drie kenmerken moeten aanwezig zijn voor de leeftijd van drie jaar om van 

autisme te kunnen spreken (Tidmarsch & Volkmar, 2003).     

 Het syndroom van Asperger werd voor het eerst beschreven door Hans Asperger in 

1944. In tegenstelling tot de criteria die horen bij de ‘autistische stoornis’, is er bij het 

syndroom van Asperger geen significante aanwijzing om van een vertraging op vlak van taal 

te spreken, alhoewel er toch bij veel van deze kinderen sprake is van een beperking in de 

communicatie (Tidmarsch & Volkmar, 2003). Ze gebruiken hoogdravende taal en hun 

taalgebruik is vaak zeer concreet en letterlijk. Omwille van hun naïviteit en eenzijdige sociale 

interacties is het voor mensen met het syndroom van Asperger moeilijker om 

vriendschappen op te bouwen (Filipek et al.,1999). Daarnaast is er reeds van in de kindertijd 

sprake van een normaal of zelfs hoog IQ, aangevuld met zelfhulpvaardigheden, 

aanpassingsvermogen en interesse in de omgeving.      

 De diagnose atypisch autisme of pervasieve ontwikkelingsstoornis niet anders 

omschreven (PDD-NOS), wordt gehanteerd wanneer aan de criteria voor de andere 

categorieën niet is voldaan. Op die manier worden kinderen gediagnosticeerd die omwille 

van de latere beginleeftijd van hun symptomen of door het ontbreken van alle 

kernsymptomen buiten de diagnose van ASS zouden vallen (Tidmarsch & Volkmar, 2003). 

Deze vorm van autisme kunnen we niet zien als een duidelijk te onderscheiden entiteit met 

een afgebakende definitie. Er wordt verwacht dat individuen die onder deze diagnose vallen, 
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mildere symptomen zullen vertonen. Vaak wordt vastgesteld dat atypisch autisme gezien kan 

worden als een soort van restcategorie voor de personen waarbij er onvoldoende of 

onbetrouwbare informatie beschikbaar is  (Filipek et al.,1999).  

Verder in dit werk worden de termen ‘ASS’ en ‘autisme’ als synoniemen beschouwd. 

 

1.1.2 Prevalentie 

 

Autismespectrumstoornissen zijn niet zeldzaam (Filipek et al.,1999). In één van de eerste 

onderzoeken door Lotter (1966) werd aangegeven dat infantiel autisme zich voordoet bij 4 à 

5 mensen op 10,000. De prevalentie bleef daarna toenemen tot 10 à 20 per 10,000 (Filipek 

et al.,1999). Fombonne (2005) schat de prevalentie voor het bredere spectrum van autisme 

op 60 op 10,000. Een recentere studie van Baird et al. (2006) toont echter nog hogere 

schattingen voor autisme en voor het bredere spectrum van autisme, respectievelijk 38.9 op 

10,000 en 116 op 10,000.          

 De stijging van de prevalentie doorheen de jaren kunnen we verklaren doordat het 

klinische fenotype steeds breder werd gedefinieerd en doordat er ook verbeteringen 

plaatsvonden in de identificatie van ASS waardoor meer mensen werden gediagnosticeerd 

(Filipek et al., 1999; Fombonne, 2009). Fombonne (2009) maakt nog enkele aanvullingen: 

ook een verhoogd bewustzijn van de stoornis en een verhoogde toegankelijkheid tot de 

hulpverlening, hebben ertoe geleid dat er sprake is van een stijging van de prevalentie. 

 De diagnose van autisme wordt meer gesteld bij jongens dan bij meisjes. In het 

artikel van Filipek et al. (1999) wordt aangegeven dat de verhouding jongens - meisjes 

geschat wordt op 3:1 tot 4:1. Verder is ook gebleken dat de verhouding afhankelijk is van het 

IQ waarbij de ratio 1.9:1 is wanneer er sprake is van een ernstig verstandelijke beperking en 

4:1 bij een gemiddeld IQ. Hieruit kunnen we afleiden dat wanneer vrouwen de diagnose ASS 

krijgen, er meer kans is dat ze een verstandelijke beperking zullen hebben dan mannen 

(Selter, Shattuck, Abbeduto, & Greenberg,  2004). 

 

1.1.3 Comorbiditeit 
 

Gillberg en Billstedt (2000) geven aan dat comorbiditeit veel voorkomt bij ASS. Comorbiditeit 

wijst op een bijkomende psychopathologie waardoor een meer gevarieerde behandeling 

noodzakelijk is. Daarom is een accurate en betrouwbare diagnose van groot belang (Gillberg 

& Billstedt, 2000; Leyfer et al., 2006; Simonoff et al., 2008). 

Heel wat onderzoekers maken de opmerking dat men nog te weinig weet over stoornissen 

die samengaan met ASS (Seltzer et al., 2004; Simonoff et al., 2008). Er zijn verschillende 
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redenen waarom er nog steeds zo weinig informatie beschikbaar is over comorbide 

stoornissen. Lord en Paul (in Leyfer et al., 2006) geven aan dat het niet gemakkelijk is om 

een stoornis bij kinderen of volwassenen met autisme te diagnosticeren omwille van de 

bemoeilijkte communicatie. Vervolgens zorgen hun beperkingen in de ‘theory of mind’ (het 

inschatten van de eigen mentale toestand alsook die van anderen), complexe 

informatieverwerking en executief functioneren, ook voor moeilijkheden in het beschrijven 

van hun mentaal functioneren, gevoelens en dagelijkse ervaringen (Leyfer et al., 2006). 

Wanneer we deze zaken in acht nemen, kunnen we concluderen dat het geen gemakkelijke 

opgave is om te bepalen of de moeilijkheden die bij een kind ervaren worden, te wijten zijn 

aan de kernsymptomen van ASS, aan levenservaringen of aan een comorbide 

psychiatrische stoornis. Hieruit kunnen we besluiten dat het noodzakelijk is dat nog 

diepgaand onderzoek hierover wordt uitgevoerd.  

Gillberg en Billstedt (2000) spreken over een groot aantal medische aandoeningen, 

psychiatrische stoornissen en gedrags- en motorische problemen die verwant zijn aan 

autisme en het syndroom van Asperger. Uit het onderzoek van Leyfer et al. (2006) is 

gebleken dat psychiatrische stoornissen in hoge mate voorkomen bij autisme en dit wordt 

geassocieerd met een verminderd functioneren. In het onderzoek was vooral sprake van een 

hoge prevalentie van specifieke fobieën, obsessief compulsieve stoornissen en ADHD. 

Seltzer et al. (2004) stellen dat affectieve stoornissen de meest voorkomende comorbide 

psychiatrische diagnoses zijn, waarvan zo’n 64% van de mensen met ASS last zou hebben.  

 

1.1.4 De evolutie van de kernsymptomen bij adolescenten en volwassenen 
 

Men gaat ervan uit dat de beperkingen die eigen zijn aan autisme levenslang aanwezig zijn 

en blijvend zorgen voor uitdagingen in het leven van deze mensen en hun familie. 

Desondanks is maar weinig bekend over de uiting van de kernsymptomen van autisme vanaf 

de adolescentie. Er is slechts een beperkt aantal studies dat zich hierop heeft gefocust 

(Seltzer et al., 2004).  

Uit onderzoek is gebleken dat er indicaties zijn dat de kernsymptomen van autisme 

tot op een bepaalde hoogte verminderen doorheen de adolescentie of de jongvolwassenheid 

(Seltzer et al., 2004). Andere studies geven echter aan dat er sprake is van een meer 

genuanceerde symptoomevolutie. Deze ontwikkeling mag gezien worden als versplinterd, 

waarbij slechts enkele van de gedragingen verbeteren. Deze ontwikkelingen worden ook niet 

bij alle personen met autisme vastgesteld en de veranderingen die worden doorgemaakt zijn 

zelden voldoende om van normaal functioneren te kunnen spreken. Er kan sprake zijn van 

een ontwikkelingsplateau of van tijdelijke achteruitgang en bij sommigen zullen de 
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symptomen nooit verbeteren of zelfs slechter worden doorheen de tijd (Seltzer, Krauss, 

Shattuck, Orsmond, Swe, & Lord, 2003).  

In wat volgt bekijken we de grote evolutielijnen van de drie kernsymptomen over de 

adolescentie en de volwassenheid heen.        

 Uit verschillende onderzoeken kunnen we concluderen dat de stoornis in de sociale 

interactie een aanhoudend probleem is dat zowel in de adolescentie als in de volwassenheid 

aanwezig blijft. Ongeveer de helft van de populatie ervaart hierbij ernstige beperkingen 

(Seltzer et al., 2004). Dergelijke bevindingen worden al sinds lange tijd bevestigd in het 

onderzoek van Rutter en Lockyer (1967). Verschillende aspecten van de sociale interactie 

bleken te verbeteren in de adolescentie, toch bleven de problemen in het sociale domein 

praktisch bij iedereen aanhouden. Dit blijkt ook uit verschillende follow-up studies (Howlin, 

Goode, Hutton, & Rutter, 2004; Howlin, Mawhood & Rutter, 2000). Hier had slechts 26% van 

de participanten reeds een relatie met een leeftijdsgenoot achter de rug en was er sprake 

van gedeelde interesses of activiteiten. Ongeveer 56% van de deelnemers had geen 

vrienden of kennissen. De bevindingen van Seltzer et al. (2003) blijven consistent met deze 

bevindingen. Slechts 8,1% van de participanten had vriendschappen met leeftijdsgenoten en 

46,41% had dit helemaal niet.         

 Over het algemeen blijkt uit verschillende studies dat de stoornis in de communicatie 

tot een bepaalde graad vermindert, maar het merendeel van de mensen met autisme blijft 

moeilijkheden in de communicatie ondervinden (Seltzer et al., 2004). Dit kon worden afgeleid 

uit de studie van Rutter en Lockyer (1967) waarbij  in 50% van de gevallen een verbetering 

op vlak van taal werd vastgesteld. Toch was er bij het merendeel van de participanten die tot 

bruikbare taal kwam, nog steeds sprake van echolalie. Seltzer et al. (2003) komen tot 

dezelfde bevindingen. Ook zij stelden vast dat de symptomen verminderen na verloop van 

tijd. De grootste verbetering op vlak van communicatie was zichtbaar bij de groep 

volwassenen. Vervolgens bleek ook dat de taalsymptomen die eigen zijn aan ASS het meest 

verbeteren. Ook de onderzoeken van Howlin et al. (2004), Mawhood, Howlin en Rutter 

(2000) en Rutter en Lockyer (1967) leidden tot gelijkaardige conclusies. Het 

communicatieniveau van de participanten met autisme vertoonde een bescheiden 

verbetering, alhoewel de beperkingen toch behoorlijk aanwezig bleven.    

 Er zijn opvallend minder studies die hebben onderzocht hoe het kerndeficit omtrent 

de verbeelding verder evolueert doorheen de adolescentie en de volwassenheid. De 

beperkte onderzoeksresultaten lijken erop te wijzen dat het bij sommige mensen met ASS 

mogelijk is dat de stereotype en repetitieve handelingen minder zichtbaar zijn. Dit is echter 

het geval bij een minderheid. Deze bevindingen werden gestaafd door onderzoek van Howlin 

et al. (2004). Deze onderzoekers kwamen tot de conclusie dat 12% van de participanten vrij 
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was van deze handelingen, 42% bleef milde symptomen vertonen, 35% gematigde 

symptomen en 11% vertoonde ernstige stereotiepe en repetitieve handelingen. Gelijkaardige 

resultaten vonden we terug in het onderzoek van Seltzer et al. (2003). Piven, Harper, 

Palmer, en Arndt (1996) kwamen tot de vaststelling dat slechts 50% van de participanten 

verbeterde op vlak van de verbeelding. In een recente studie van Esbensen, Seltzer, Lam, 

en Bodfish (2009) wordt het tegendeel beweerd. Ze geven aan dat verbeteringen zich vooral 

voordoen in het domein van de repetitieve gedragingen en interesses. Hierdoor kunnen we 

concluderen dat repetitieve gedragingen steeds minder frequent voorkomen en minder 

ernstig zijn bij ouderen dan bij jongeren. De verschillende resultaten van beide studies 

kunnen verklaard worden doordat er in de ene studie een kleinere leeftijdsrange werd 

onderzocht in vergelijking met het andere onderzoek. Verder werd vastgesteld dat er 

kwalitatieve veranderingen plaatsvinden in de repetitieve handelingen en stereotype 

interesses over de tijd heen (Seltzer et al., 2004).  

Over het algemeen worden er vooral verbeteringen gezien in het verminderen van 

onaangepaste gedragingen of in het verwerven van nieuwe vaardigheden. Er zijn zelfs 

studies die hebben aangetoond dat er sprake kan zijn van een volledig herstel waarbij men 

in staat is om op het niveau van leeftijdsgenoten te functioneren (Selter et al., 2004). In dat 

geval gaat het vooral om mensen die gediagnosticeerd werden met het syndroom van 

Asperger of met atypisch autisme (Selter et al., 2003). Verder zijn er ook nog veranderingen 

te zien in de cognitieve mogelijkheden van adolescenten en volwassenen. Uit verschillende 

studies is gebleken dat het performale IQ significant vermindert over de tijd, terwijl het 

verbale IQ significant toeneemt (Howlin et al., 2004;  Mawhood et al., 2000). Schattuck et al. 

(2007) geven aan dat mensen met een verstandelijke beperking meer autisme-specifieke 

symptomen hebben en meer onaangepaste gedragingen stellen, waardoor in de loop van de 

tijd ook minder verbetering te zien is. 

 

1.1.5 De ‘outcome’1 van ASS bij adolescenten en volwassenen 
 

In wat volgt, wordt een overzicht gegeven van onderzoeken die de impact van ASS op 

verschillende levensdomeinen hebben nagegaan. Er werd reeds heel wat onderzoek verricht 

naar voorspellende factoren die een invloed hebben op de outcome van mensen met ASS. 

De motivatie hiervoor was om op die manier accurate informatie over het te verwachten 

verloop van deze aandoening te kunnen meegeven met ouders. Ondanks het grote aantal 

follow-up studies van adolescenten of jongvolwassenen met autisme, blijft een eenduidige 

                                                             
1
 Omwille van de moeilijke vertaalbaarheid van het begrip ‘outcome’, wordt ervoor gekozen om de Engelse 

term in deze studie te behouden zodat de betekenis van het woord niet verloren gaat.  
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prognose onduidelijk omwille van de heterogeniteit van de symptomen van de individuen met 

ASS, de variabiliteit van outcome-metingen en andere fundamentele problemen bij 

onderzoeksdesigns (Howlin & Goode, 1998). Hieronder volgt een overzicht van factoren die 

een rol kunnen spelen in het verdere verloop van ASS in de volwassenheid.   

 Howlin (2000) geeft aan dat er twee significante predictoren zijn voor een positieve 

outcome bij volwassenen met ASS, namelijk vroegtijdige communicatieve vaardigheden en 

een hoger niveau van intellectueel functioneren. Uit het onderzoek van Howlin et al. (2004) 

blijkt dat een IQ-score vanaf 70 voor een significant betere outcome zorgt dan wanneer deze 

score lager is. Billstedt, Gillberg, en Gillberg (2005) bevestigen deze bevinding met hun 

conclusie dat er een positieve correlatie is vast te stellen tussen IQ en outcome. Howlin et al. 

(2004) geven echter aan dat niet alles verklaard kan worden door de cognitieve 

mogelijkheden, maar dat ook de kernsymptomen een cruciale rol spelen. Ook is gebleken 

dat een ondersteunend sociaal netwerk of lokale hulpverstrekking van invloed kan zijn (Lord 

& Venter, 1992).  

Naast voorspellende factoren, kwam men ook tot andere bevindingen. Volgens Howlin en 

Goode (1998) tonen heel wat studies aan dat er sprake is van een verbeterde outcome over 

de jaren heen, waarbij er veel minder mensen leven in grote instellingen en waarbij meer 

mensen met ASS zelfstandig leven en in het werkcircuit meedraaien. Dit wordt verklaard 

doordat de jongvolwassenen tegenwoordig meer kansen hebben dan hun voorgangers. Ze 

worden vroeger gediagnosticeerd, hebben mogelijkheid tot buitengewoon onderwijs, tot 

taaltherapie en tot gedragstraining voor de families. Een studie zoals die van Eaves en Ho 

(2008) bevestigt deze positieve evolutie. De helft van de participanten had een redelijke tot 

zelfs goede outcome en de andere helft een matige outcome, maar geen enkele participant 

had een zeer slechte outcome. Verder bleek ook dat 60% van de participanten thuis woonde, 

anderen woonden in groephomes, maar niemand verbleef in grote instituten.  

Ook al blijkt dat we van een positieve evolutie kunnen spreken, toch is het belangrijk om in te 

zien dat heel wat mensen met ASS blijvend met moeilijkheden geconfronteerd worden. Deze 

bevindingen zien we concreet vertaald in verschillende follow-up studies die in het review-

artikel van Seltzer et al. (2004) worden samengevat. We kunnen vaststellen dat er zo’n 15 à 

25 % van de volwassenen met autisme zelfstandig leven, hoger onderwijs volgen, trouwen, 

een uitdagende job uitvoeren en over een netwerk van sociale relaties beschikken. Het 

merendeel van de mensen met ASS blijft echter afhankelijk van hun familie of van 

hulpverlening voor ondersteuning bij dagelijkse bezigheden. Wanneer er mensen van deze 

groep toch een job hebben, is die veelal slecht betaald met als gevolg dat ze zelf met moeite 

in hun onderhoud kunnen voorzien (Dalrymple & Ruble, 1996; Howlin, 2000; Kanner, 1971; 

Rutter & Lockyer, 1967). Daarnaast blijven ook de moeilijkheden op sociaal vlak zich 
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verderzetten. Uit verschillende onderzoeken (Howlin et al., 2000; Orsmond, Krauss, & 

Seltzer, 2004) is gebleken dat slechts een beperkt aantal volwassenen met ASS echte 

vriendschappen hebben waarmee diverse activiteiten worden ondernomen en waarbij er 

sprake is van wederkerigheid. 

Bij outcome-onderzoeken kunnen we spreken van een unidimensionele benadering. Hierbij 

negeert men de subjectieve ervaringen, en brengt men beschrijvende informatie in kaart. 

Verschillende domeinen zoals de woonsituatie, werkomstandigheden, psychiatrisch 

functioneren en academisch succes worden op die manier belicht. Dit staat in contrast met 

het concept van quality of life dat een multidimensionele benadering beoogt waarbij ook 

subjectieve belevingen worden opgenomen (Renty & Roeyers, 2006).  

1.2 Quality of Life 
 

1.2.1 Quality of life: Een moeilijk te omschrijven begrip 
 

Het concept quality of life (QOL) kwam meer centraal te staan vanaf de jaren ‘80 en werd 

vanaf toen vooral ingezet als een wetenschappelijk concept (Felce, 1997). Schalock (2004) 

geeft aan dat quality of life een focus is geworden van onderzoek dat heeft plaatsgevonden 

op drie gebieden, namelijk onderwijs, gezondheidszorg en sociale dienstverlening. Hierdoor 

kan quality of life gezien worden als een sociale constructie waarbij gestreefd wordt naar het 

verhogen en het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen (Schalock, Bonham, & 

Marchand, 2000). Marcia, Teste, Donalds, en Simonson (1996) geven aan dat het belangrijk 

is om de levenskwaliteit bij mensen na te gaan om op die manier programma’s en 

interventies te kunnen evalueren op vlak van zowel menselijke als financiële kosten en 

baten.  

Quality of life is een moeilijk te omschrijven begrip. Dit blijkt uit de variatie van definiëringen 

van het concept (Felce, 1997). Er zijn verschillende factoren die een invloed hebben op 

iemands kwaliteit van leven (Felce & Perry, 1995). Men is het erover eens dat rekening moet 

gehouden worden met zowel objectieve aspecten van het leven als met subjectieve 

beoordelingen (Felce, 1997). Schalock (2004) wijst er ons op dat we de multidimensionele 

natuur van het QOL-concept niet uit het oog mogen verliezen. De subjectieve levenskwaliteit 

omvat het fysieke, emotionele en sociale functioneren van het individu. De objectieve 

indicatoren voor levenskwaliteit zijn levensomstandigheden, tewerkstelling, prestaties op het 

werk en sociale relaties (Bastiaansen, Koot, Ferdinand, & Verhulst, 2004). Een synthese van 

deze perspectieven brengt ons tot een model van kwaliteit van leven waarin objectieve en 
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subjectieve indicatoren worden geïntegreerd doorheen een brede waaier van 

levensdomeinen (Felce, 1997).  

Via dit model wordt het mogelijk om quality of life naar een individueel niveau te brengen, 

waardoor het meer wordt dan zomaar een ‘sensitizing concept’ (richtinggevend of 

attenderend concept) (Felce, 1997). Hoewel men nog geen algemene definitie heeft 

vooropgesteld, werd door een internationale groep van onderzoekers een overeenkomst 

bereikt over de kerndomeinen van  quality of life. Levenskwaliteit kan men vatten in acht 

domeinen: interpersoonlijke relaties, sociale inclusie, persoonlijke ontwikkeling, psychisch 

welzijn, zelfbepaling, materieel welzijn, emotioneel welzijn en rechten (Schalock, 2004). 

Hoewel de omschrijvingen van deze domeinen afkomstig zijn van onderzoekers die de 

kwaliteit van leven hebben bestudeerd bij personen met een verstandelijke handicap, kunnen 

we zeggen dat de basis van quality of life voor alle mensen dezelfde is aangezien er een 

identificeerbare set van essentiële criteria van levenskwaliteit bestaat die voor iedereen 

gemeenschappelijk is (Cummins, 1995). De meeste QOL-onderzoekers zijn het erover eens 

dat het aantal domeinen dat men opneemt minder belangrijk is. Centraal staat eerder de 

erkenning dat elk QOL-model een kader is dat uit verschillende elementen moet bestaan en 

het besef dat mensen zelf weten wat voor hen belangrijk is (Schalock, 2004). 

Schalock (2004) meent dat de laatste twintig jaar het onderzoek naar quality of life zowel 

uitdagend als productief is geweest. De uitdaging waarmee men geconfronteerd werd, was 

niet alleen de moeilijkheid om het concept te operationaliseren, maar om het geloof over te 

brengen dat een verbeterde levenskwaliteit een realistisch en haalbaar doel is voor iedereen, 

dus ook voor mensen met een beperking. Het overwinnen van deze uitdagingen heeft ertoe 

geleid dat men een aantal productieve veranderingen en vernieuwingen heeft kunnen 

bewerkstelligen in zowel praktijk als onderzoek.  

Vervolgens wordt ook een onderscheid gemaakt tussen algemene en stoornisspecifieke 

metingen van quality of life. Algemene metingen bekijken de levenskwaliteit over het 

algemeen, terwijl stoornisspecifieke metingen enkel vragen bevatten die specifiek gericht zijn 

op een bepaalde beperking. 

 

1.2.2 Kwaliteit van leven bij adolescenten en volwassenen met ASS 

 

Recent zien we dat er slechts een aantal onderzoekers zijn losgekomen van de 

unidimensionele aanpak om mensen met ASS te bestuderen en die zich hebben ingezet om 

het multidimensionele naar voor te brengen.  
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Renty en Roeyers (2006) onderzochten de relatie tussen ondersteuning en levenskwaliteit. 

In hun onderzoek geven ze aan dat er geen significant verband bestaat tussen 

levenskwaliteit en de effectief ontvangen informele ondersteuning. Daarentegen zien we dat 

dit wel zo is bij de waargenomen steun die mensen met ASS subjectief ervaren. 

Waargenomen steun kan gedefinieerd worden als een voorstelling die iemand heeft van de 

bereidheid van zijn netwerk om ondersteuning en hulp te bieden als dat nodig is. Effectief 

verkregen ondersteuning daarentegen wordt gemeten door de eigenlijke overdracht van 

advies, hulp en affect die aanwezig is in het interpersoonlijke netwerk. Verder geven de 

onderzoekers aan dat de gekregen formele ondersteuning geen enkele rol speelt bij de 

levenskwaliteit van mensen met ASS. Tenslotte blijkt uit dit onderzoek dat er geen evidentie 

is om aan te nemen dat het IQ alsook de kernsymptomen een voorspellende rol spelen ten 

opzichte van de te verwachten levenskwaliteit. Deze bevindingen komen niet overeen met de 

resultaten van de unidimensionele studie die door Howlin et al. (2004) werd gerapporteerd. 

In hun onderzoek kwamen deze onderzoekers tot de conclusie dat mensen met ASS met 

een IQ boven de 70 meer kans maken op een betere outcome. Daarnaast geven de auteurs 

ook aan dat niet alles verklaard kan worden door de cognitieve mogelijkheden, maar dat ook 

de kernsymptomen die geassocieerd worden met ASS een cruciale rol spelen.  

Ondanks het feit dat de levenskwaliteit van jongvolwassenen met ASS nog maar weinig werd 

bestudeerd, zijn er een aantal studies die aangeven dat de overgangsperiode die 

kenmerkend is voor deze leeftijdsgroep, als erg moeilijk wordt ervaren. Men wordt 

geconfronteerd met zaken zoals afstuderen, werk zoeken, een sociaal netwerk uitbouwen, 

een bijdrage leveren in het huishouden en deelnemen aan het gemeenschapsleven (Vander 

Stoep, Davis, &, Collins 2000). Tantam (in Jennes-Coussens, Magill-Evans, & Koning, 2006) 

geeft aan dat de effecten van het syndroom van Asperger het meest aanwezig zijn in de 

adolescentie en de jongvolwassenheid. Verschillende onderzoekers geven dan ook aan dat 

deze overgangsperiode bij jongvolwassenen met ASS gekenmerkt wordt door hoger 

voorkomen van depressies en angststoornissen, wat een invloed kan hebben op de quality 

of life (Kim, Szatmari, Bryson, Streiner & Wilson, 2000; Stoddart, 1999).  

Zoals hierboven aangegeven doen er zich veranderingen voor op diverse levensgebieden. 

Deze veranderingen werden door enkele onderzoekers reeds van naderbij bekeken. 

Betreffend de overgang van school naar werk gebeurden er reeds enkele onderzoeken. Uit 

de studie van Jennes-Coussens et al. (2006) blijkt dat jongeren met het syndroom van 

Asperger zich gelukkiger en minder gestresseerd voelen wanneer ze zijn afgestudeerd. 

Ander onderzoek geeft aan dat jongeren met het syndroom van Asperger een groot risico 

lopen op werkloosheid. Bij de overgang van studeren naar werken, situeert zich een eerste 

obstakel bij het solliciteren. Doordat mensen met ASS op dergelijke momenten 
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geconfronteerd worden met hun beperkte sociale vaardigheden en moeilijkheden in de 

communicatie, vallen ze reeds door de mand tijdens een sollicitatiegesprek (Higgins, Koch, 

Boughfman, & Vierstra, 2008). Dit zorgt ervoor dat het vinden van een job geen evidentie is 

voor mensen met ASS. Een dergelijke opeenvolging van negatieve ervaringen heeft 

gevolgen voor de quality of life van de persoon in kwestie. Howlin (2005) geeft in haar 

onderzoek aan dat wanneer jongvolwassenen geconfronteerd worden met het gegeven dat 

ze geen passende job vinden en dus hun opgedane vaardigheden of opleiding niet kunnen 

gebruiken, dit tot een opeenstapeling van frustraties leidt, verlies van eigenwaarde en voor 

sommigen zelfs tot een cyclus van angst, depressie of andere psychiatrische stoornissen. 

Ook andere onderzoekers geven aan dat de werkgelegenheid voor deze mensen vaak 

teleurstellend is (Engström, Ekström, & Emilsson et al. 2003; Howlin, 2000). Wanneer de 

jongvolwassenen met ASS dan toch werk vinden, gaat het vaak om niet uitdagende jobs 

waarmee men niet ten volle tevreden is. Daarnaast worden jobs ook geregeld voortijdig 

beëindigd omwille van ervaren sociale moeilijkheden (Engström et al., 2003; Howlin & 

Goode, 1998). Het behouden van werk werd in het onderzoek van Hurlbutt en Chalmers 

(2004) door de participanten als het allermoeilijkste ervaren. Ook op het werkveld zelf blijkt 

niet altijd alles even vlot te verlopen. Veel mensen met ASS komen voor bijkomende 

uitdagingen te staan als gevolg van de stempel die ze opgedrukt krijgen met de bijhorende 

negatieve beeldvorming (Higgins et al., 2008). 

Uit onderzoek van Alisanski, Amanullah, en Church (2000) blijkt dat jongvolwassenen op 

sociaal vlak blijvende problemen ervaren. Veelal blijven de sociale contacten van mensen 

met autisme gebaseerd op gemeenschappelijke interesses, eerder dan dat er sprake is van 

hechte vriendschappen. Ander onderzoek (Bauminger & Kasari, 2000) toont aan dat ook bij 

de mensen met ASS die vriendschappen ontwikkelen, er vaak de moeilijkheid bestaat om uit 

te maken wie nu een vriend is en wie niet. Daarnaast worden ook meer gevoelens van 

eenzaamheid gerapporteerd wat een invloed heeft op de quality of life.  

1.3 ASS in het onderwijslandschap 
 

In het verleden konden kinderen met een beperking enkel terecht in het buitengewoon 

onderwijs. Dit omwille van het feit dat mensen met een beperking nu eenmaal gesegregeerd 

leefden (Kavale & Forness, 2000), maar ook omdat men ervan uitging dat deze kinderen 

speciale cognitieve noden hadden waaraan enkel tegemoet kon worden gekomen in kleine 

klassen met speciaal getrainde leerkrachten en gespecialiseerd materiaal. Ook het geloof 

dat speciale klassen een positieve invloed hebben op de psychosociale ontwikkeling en hun 

zelfwaardering speelde hierbij een rol (Peetsma, Vergeer, Roeleveld, & Karsten, 2001). Deze 
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ideeën werden gecounterd door een aantal onderzoekers en mensen uit de praktijk door te 

stellen dat geïntegreerd onderwijs veeleer voordelen bezit (Mamlin, 1999). Verhoogde 

verwachtingen van de leerkracht, gedragsmodelling van peers, een verhoogde 

zelfwaardering, minder isolatie en meer acceptatie door leeftijdsgenoten worden hierbij naar 

voor gebracht (Renty & Roeyers, 2005). Inclusie van mensen met een beperking wordt reeds 

enkele decennia hoog in het vaandel gedragen (Harrower, 1999). We kunnen dus spreken 

van een toenemende trend waarbij leerlingen met autisme en andere beperkingen worden 

opgenomen in het gewoon onderwijs tussen hun leeftijdsgenoten. 

 

1.3.1 Buitengewoon onderwijs  
 

Vanaf eind 18de eeuw, begin 19de eeuw werd in Europa een stijging aan 

(onderwijs)initiatieven voor kinderen met een beperking vastgesteld. Pas met de wet op de 

leerplicht van 1914 werd voor het eerst in België initiatief genomen tot het oprichten van het 

buitengewoon onderwijs (Vanderplasschen, Vandevelde, Claes, Broeckaert, & Van Hove, 

2008). Het buitengewoon onderwijs richt zich op kinderen en jongeren die moeilijkheden 

ondervinden in hun fysieke, sociale, intellectuele of psychologische ontwikkeling omwille van 

een handicap, leer- of opvoedingsmoeilijkheden en die hiervoor tijdelijk of permanent 

specifieke hulp nodig hebben (Vanderplasschen et al., 2008).  

Binnen het buitengewoon onderwijs worden vanuit het huidige systeem acht verschillende 

types onderscheiden, elk gericht op een specifieke doelgroep. Elk van deze types biedt 

onderwijs dat is aangepast aan zowel de algemene als aan de bijzondere 

opvoedingsbehoeften van personen met een beperking die tot een welbepaald type behoren 

(Vanderplasschen et al., 2008). Ondanks het feit dat het netwerk van buitengewoon 

onderwijs in België goed georganiseerd is, bestaat er geen type dat gericht is op kinderen 

met ASS. Het gevolg hiervan is dat deze kinderen momenteel verspreid zitten over 

verschillende types, waaronder vooral type 1, type 2, type 3 en type 7. Dit zorgt ervoor dat de 

mate waarin specifieke aandacht en gepaste educatie voor kinderen met ASS wordt 

gegeven, volledig afhangt van de motivatie van de school (Renty & Roeyers, 2005). 

De bestaande onderwijstypes worden daarom reeds enige tijd in vraag gesteld  

(Vanderplasschen et al., 2008). Dit heeft er onder meer voor gezorgd dat de toenmalige 

Vlaamse Minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (2007) het onderwijslandschap voor 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften grondig wou hervormen aan de hand van ‘het 

leerzorgkader’. Met leerzorg wil men het bestaande zorgaanbod in het gewoon en 

buitengewoon onderwijs binnen één referentiekader plaatsen. Op die manier wil men 

afstappen van de typologieën die gehanteerd worden binnen het buitengewoon onderwijs 
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(de acht types en vier opleidingsvormen) (Van Rompu, Mardulier, De Coninck, Van 

Beeumen, & Exter, 2007). Het leerzorgkader is nog steeds niet gerealiseerd, maar de 

huidige Vlaamse Minister van Onderwijs Pascal Smet geeft in zijn beleidsnota 2009-2014 

aan dat hij ernaar streeft om het concept ‘leerzorgkader’ te verbeteren en het draagvlak 

ervoor te vergroten.  Nadien wil hij met de onderwijsactoren samen zitten om een 

implementatieplan vast te leggen om zo de geleidelijke uitvoering van het decreet aan te 

vatten. Hij heeft aan hierbij bijzondere aandacht te hebben voor de leerlingen met autisme 

(Smet, 2009).  

 

1.3.2 Geïntegreerd onderwijs 

 

Naast deze volledig gesegregeerde vorm van onderwijs, is er ook het geïntegreerd onderwijs 

waar kinderen met een beperking terecht kunnen (Renty & Roeyers, 2005). Het streven naar 

integratie en gelijkwaardigheid van personen met een beperking kwam na 1980 steeds meer 

centraal te staan. Dit was het gevolg van een meer kritische houding tegenover de 

‘segregatie’ van mensen met een beperking. Deze waarden werden uitgedragen in een 

experiment waarin het Integrerend Onderwijs-Project tot stand kwam. Het geïntegreerd 

onderwijs kreeg daarna, met de wet van 11 maart 1986 een wettelijke omkadering (De 

Geyter, 2004). Het Vlaams Eurydice rapport van 2010 beschrijft de doelstellingen van het 

geïntegreerd onderwijs als volgt: ‘Het geïntegreerd onderwijs is een samenwerking tussen 

het gewoon onderwijs en het buitengewoon onderwijs, met als doel jongeren met een 

handicap en/of leer- en opvoedingsmoeilijkheden tijdelijk of permanent, gedeeltelijk of 

volledig, lessen of activiteiten te laten volgen in een school voor gewoon onderwijs. Dit met 

hulp vanuit een school voor buitengewoon onderwijs die daarvoor aanvullende lestijden en/of 

aanvullende uren (GON-pakket) krijgt, plus een integratietoelage via het werkingsbudget’ (De 

Vries, 2010, p. 439). Geïntegreerd onderwijs kan gevolgd worden op kleuter, lager en 

secundair niveau. Ook in het hoger onderwijs, met uitzondering van universitair onderwijs, 

kan geïntegreerd onderwijs georganiseerd worden (Vanderplasschen et al., 2008). Via 

geïntegreerd onderwijs wil men de sociale aanpassing van leerlingen bevorderen om hen zo 

een diploma in het gewoon onderwijs te laten behalen. Uit een artikel van Holvoet (2006) 

blijkt dat geïntegreerd onderwijs niet alleen zorgt voor het ontwikkelen van tal van 

vaardigheden, maar ook meer mogelijkheden biedt om een positief zelfbeeld en 

zelfwaardegevoel op te bouwen.  

 

Ondanks het feit dat deze vorm van onderwijs sinds 1986 bestaat, is de vraag naar GON-

begeleiding voor kinderen met autisme, slechts de laatste jaren duidelijk aanwezig (Renty & 

Roeyers, 2005). Kinderen met ASS die een normale begaafdheid hebben, kunnen beroep 
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doen op GON-begeleiding. De integratie van een leerling met ASS door middel van GON-

begeleiding is een onderneming die op verschillende vlakken en van verschillende 

betrokkenen inspanningen vraagt. De leerling blijft hierbij steeds centraal, maar ook de 

noden van de school worden hierbij niet uit het oog verloren. De opdracht van een GON-

begeleider bestaat uit het ondersteunen van de gastschool, de GON-leerling, de ouders, 

maar ook andere partijen zoals het CLB, de thuisbegeleiding of andere externe diensten die 

de leerling begeleiden (KOCA, 2010).  
 

 

1.3.3 Kinderen en jongeren met ASS in het onderwijs 

 

De meningen over onderwijs aan kinderen met een beperking zijn zeer divers. Uit onderzoek 

van Baker, Wang, en Walberg (1995) kunnen we concluderen dat de opname van kinderen 

met een beperking in het gewoon onderwijs positieve effecten bewerkstelligt. We zien dat 

deze kinderen het zowel op academisch als op sociaal vlak beter doen dan kinderen in non-

inclusieve settings. Andere studies bevestigen deze bevinding (Lipskey & Gartner, 1996). 

Deze resultaten blijken echter niet voor alle kinderen met bijzondere onderwijsnoden op te 

gaan. Sommige kinderen doen het beter in het buitengewoon onderwijs, terwijl voor anderen 

een inclusieve setting een betere oplossing is (Carlberg & Kavale, 1980). Dit brengt ons bij 

de vraag tot welke groep mensen met ASS behoren.    

 Onderwijs aan kinderen met autisme vormt de laatste jaren een punt van discussie. 

Maar op de vraag of een kind met ASS het best terechtkomt in een school voor 

buitengewoon onderwijs of beter in het reguliere onderwijscircuit, is geen eenduidig antwoord 

te formuleren. De meningen hieromtrent zijn erg divers (Coudijzer, 2007). Verschillende 

auteurs geven aan dat kinderen met ASS het best in gesegregeerde settings worden 

onderwezen. Uit het artikel van Mesibov en Shea (1996) blijkt dat het onderwijzen van 

studenten met ASS kennis vereist van de unieke constellatie van cognitieve, sociale, 

sensorische en gedragskenmerken die eigen zijn aan de stoornis. Omwille van deze 

eigenschappen lijkt het volgens de onderzoekers noodzakelijk dat mensen met autisme 

afzonderlijk onderwijs krijgen waardoor hun beperkingen geminimaliseerd kunnen worden en 

informatie overgebracht kan worden op een manier die best bij hen aansluit. Renty en 

Roeyers (2005) stellen hierbij wel de voorwaarde dat scholen voor buitengewoon onderwijs 

dan autisme-specifiek onderwijs moeten bieden. Dit kan onder meer door samenwerking met 

de ouders, aanpassing van communicatievormen en leeromgeving, inschakelen van externe 

hulp en aangepaste trainingen voor leerkrachten. Indien scholen voor buitengewoon 

onderwijs niet specifiek zijn afgestemd op deze doelgroep, dan bieden ze minder voordeel 

dan gewone scholen waarbij dit wel het geval is. Hoewel autisme-specifieke scholen van het 

buitengewoon onderwijs het volgens deze studie nog net iets beter doen, wordt vastgesteld 
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dat gewone scholen ook al stappen in de goede richting zetten. In dit onderzoek wordt dan 

ook geconcludeerd dat de keuze voor buitengewoon onderwijs niet automatisch de beste 

leeromgeving oplevert.         

 Voor inclusie van kinderen met autisme, kunnen we op basis van de literatuur zowel 

argumenten pro als contra aangeven. Redenen om kinderen wel in het gewoon onderwijs op 

te nemen vinden we in het onderzoek van Wooten en Mesibov (1986) die aangeven dat de 

interactie met peers zonder een beperking heel belangrijk kan zijn. Deze leeftijdsgenoten 

kunnen ervoor zorgen dat mensen met ASS meer tot gepaste interactie komen. Deze invloed 

van de peers als rolmodellen kan echter wel minimaal zijn door de kenmerken die eigen zijn 

aan ASS (Mesibov, 1999). Andere onderzoekers geven aan dat het gevoel van erbij te horen 

en aanvaard te worden, alsook de natuurlijke setting waar de kinderen school kunnen lopen 

een duidelijke meerwaarde biedt. Vooral dit laatste argument – het schoollopen samen met 

broers en zussen, dicht bij huis of met vorige vriendjes - kan belangrijk zijn voor de verdere 

sociale ontwikkeling van het kind. Op school ontstaan veelal vriendschappen die bepalend 

kunnen zijn voor het aansluiten bij een jeugdvereniging of om deel te nemen aan andere 

activiteiten (Aarons, Gittens, & Roeyers, 2000). Aan de andere kant zijn er uiteraard ook 

tegenargumenten. Zo stellen Aarons et al. (2000) dat de factor vertrouwdheid ervoor kan 

zorgen dat kinderen met autisme zodanig bekend zijn met de klasgroep, dat er geen 

stimulans meer bestaat om contacten te leggen met andere kinderen. Een ander minpunt is 

het gevaar dat deze kinderen dreigen te verdrinken in een té chaotische en onvoorspelbare 

omgeving. Ook het gevaar voor sociale afwijzing of eenzaamheid, omwille van beperkte 

capaciteiten om vriendschappen te sluiten wordt door verschillende onderzoekers 

aangegeven (Chamberlain, Kasari, & Rotheram-Fuller, 2007; Ochs, Kremer-Sadlik, 

Solomon, & Sirota, 2001).         

 Renty en Roeyers (2005) komen tot een veelzeggende conclusie waarin gesteld 

wordt dat een geïndividualiseerde, vakkundig-georiënteerde en voorspelbare omgeving het 

meest kansen biedt voor mensen met ASS. Verder zegt men dat de keuze voor een bepaald 

type onderwijs een individuele aangelegenheid is. Mesibov (1999) bevestigt dit en zegt dat 

de keuze voor een bepaald type onderwijs een moeilijke beslissing is waarop geen eenduidig 

antwoord te formuleren valt. Niet het type onderwijs, de diagnose, of de medestudenten 

bepalen het succes van het kind. De kennis van de leerkracht, zijn manier van omgaan met 

het kind en zijn begrip van ASS daarentegen spelen een cruciale rol. Wanneer men met 

deze zaken rekening houdt, kan dit ervoor zorgen dat kinderen met ASS een leven tegemoet 

gaan waarin er meer sprake is van onafhankelijkheid en minder van gedragsproblemen, met 

als resultaat een verbeterde kwaliteit van leven (Renty en Roeyers, 2005). 
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Ondanks het groeiende besef dat vooral de beleving van leerlingen in deze discussie 

belangrijk is, blijven kinderen met een beperking, en zeker kinderen met ASS een 

verwaarloosde groep in onderzoek (Lightfoot, Wright, & Sloper, 1999). Niettegenstaande de 

beperkte literatuur kunnen enkele algemene bevindingen vastgesteld worden omtrent de 

beleving die studenten hebben van het gevolgde onderwijs.     

 Ten eerste blijkt uit het onderzoek van Jacklin (1998) dat studenten gewoon 

onderwijs en buitengewoon onderwijs als erg verschillend ervaren. Hier gaat het vooral om 

verschillen in het organisatorische aspect, de leerkrachten en hun onderwijsstijl en de 

vrienden binnen de school. Er is met andere woorden sprake van een andere cultuur. 

 Vanuit de beleving van de studenten blijkt ook dat contacten met leeftijdsgenoten en 

het behouden van vriendschappen de belangrijkste aspecten zijn in hun ervaring van het 

onderwijs. Dit onderzoek heeft aan dat ongeveer 87% van de deelnemers die de overgang 

maakten van gewoon onderwijs naar buitengewoon onderwijs bij een betere vriendengroep 

terecht kwamen met meer vrienden die ook vriendelijker waren. Bij de omgekeerde 

beweging van buitengewoon onderwijs naar gewoon onderwijs zijn de ervaringen meer 

verdeeld: sommigen ervaarden moeilijkheden om zich aan te passen, terwijl anderen hier 

met succes in slaagden.         

 Ander onderzoek van Barnes (in Cook, Swain, & French, 2001) schenkt aandacht 

aan de ervaring van het buitengewoon onderwijs. Daaruit blijkt dat mensen met een 

beperking de onderwijsnormen in het buitengewoon onderwijs als laag ervaren. Dit gaat 

gepaard met de ervaring dat te veel nadruk wordt gelegd op praktische taken. Daarnaast 

werden ook enkele positieve zaken aangeven zoals de positieve sociale effecten en het 

zelfvertrouwen die men kreeg doorheen het buitengewoon onderwijs.    

 Vervolgens geeft het onderzoek van Robertson (2006) aan dat vooral de relationele 

aspecten bij begeleiding op school belangrijk zijn in de beleving van studenten. Studenten in 

dit onderzoek geven aan vooral een zorgende leerkracht te willen die luistert, begripvol is, 

een warme uitstraling heeft, aanmoedigend en lief is voor hen.     

 Een terugkerend gegeven in verschillende onderzoeken betreft het gebrek aan 

inspraak van jongeren bij de geboden ondersteuning. Hemmingsson, Borell, en Gustavsson 

(2003) geven aan dat de leerlingen uit hun onderzoek een zeer beperkte invloed hebben op 

de manier waarop hun ondersteuning geboden wordt. De invulling van de ondersteuning 

wordt doorgaans volledig door de aanwezige volwassenen bepaald. Ook Lightfoot et al. 

(1999) kwamen tot de conclusie dat leerlingen betrokken willen worden bij de keuzes van het 

soort ondersteuning. Verschillende auteurs (Broer, Doyle, & Giangreco, 2005 ; De Schauwer, 

Van Hove, Mortier, & Loots 2009; Giangreco, Yuan, McKenzie, Cameron, & Fialka 2005; 

Lightfoot et al. 1999; Mortier, Desimpel, De Schauwer & Van Hove, 2011; York, Giangreco, 

Vandercook, & Macdonald, 1992) benadrukken de nood van kinderen om meer betrokken te 
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worden in de organisatie van hun ondersteuning.      

 Afsluitend kan gesteld worden dat onderzoek dat aandacht schenkt aan de beleving 

van studenten een duidelijke meerwaarde kan bieden voor de praktijk (Browne, 2002; Cook, 

Swain, & Sally, 2001; Jacklin, 1998; Robertson, 2006).  

1.4 Probleemstelling 
 

In de afgelopen twee decennia werd de focus steeds meer gelegd op het onderzoeken van 

quality of life in het algemeen (Schalock, 2004). Desondanks werd maar weinig aandacht 

besteed aan het onderzoeken van de levenskwaliteit van mensen met ASS (Renty & 

Roeyers, 2006). Eerder werd een toename vermeld van publicaties betreffende de ‘outcome’ 

van mensen met autisme zonder hierbij rekening te houden met het multidimensionele 

aspect van levenskwaliteit. Dit beperkt aantal onderzoeken geeft aan dat het belangrijk is om 

dit aspect onder de loep te nemen. Dit zou immers perspectieven kunnen bieden voor 

interventies bij volwassenen met ASS die meer aan hun wensen tegemoetkomen.  

Onderwijs aan kinderen met ASS vormt al vele jaren een punt van discussie. Vaak worden 

vragen gesteld zoals: welk onderwijs komt het best tegemoet aan de noden van het kind, uit 

welke vorm van onderwijs halen de kinderen het meest voordeel? De opvattingen daarover 

zijn erg uiteenlopend (Coudijzer, 2007). De invoering van het geïntegreerd onderwijs zette 

onderzoekers aan om na te gaan wat beide onderwijsvormen te bieden hebben. Dit leidde tot 

vergelijkende studies waarbij de educatieve omgeving van het buitengewoon onderwijs en 

van het geïntegreerd onderwijs werd bekeken om te bepalen welke onderwijsvorm het best 

geschikt is voor mensen met ASS. In de literatuur zijn er nog geen studies waarbij men los 

komt van het bestuderen van de setting en men de vraag stelt naar levenskwaliteit in relatie 

tot de verschillende onderwijsvormen. Omwille hiervan werd gekozen om een exploratief 

onderzoek uit te voeren dat levenskwaliteit in kaart brengt en zo verder probeert te kijken 

dan objectieve gegevens zoals academische successen. Daarnaast wordt ook gehoor 

gegeven aan de subjectieve beleving van deze mensen over het onderwijs dat ze hebben 

gevolgd.  Zonder de perspectieven van kinderen in rekening te brengen, is het immers niet 

mogelijk het onderwijs op hun noden af te stemmen. Een beter zicht hierop kan praktisch 

toepasbare informatie bieden voor zowel het buitengewoon onderwijs, het regulier onderwijs, 

als voor de GON-diensten. Het stelt deze instanties in staat om ASS en het effect en de 

beleving van een bepaalde onderwijsvorm beter te begrijpen, om zo hun werking hier 

adequaat te kunnen op afstemmen. 

Kwaliteit van leven en onderwijs worden in de literatuur rond ASS voornamelijk afzonderlijk 

onderzocht. In dit onderzoek worden beide onderzoeksthema’s aan elkaar gelinkt en wordt 
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nagegaan of het gevolgde onderwijs bepalend is voor de ervaren levenskwaliteit. De eerste 

onderzoeksvraag gaat na of er een significant verschil vastgesteld kan worden tussen de 

kwaliteit van leven van jongvolwassenen die buitengewoon onderwijs hebben gevolgd en 

van jongvolwassenen die een geïntegreerd traject hebben doorlopen. De levenskwaliteit 

wordt beoordeeld aan de hand van de Quality of Life Questionnaire (QOL-Q) die door 

Shalock en Keith (1993) werd ontworpen. Verder wordt ook een aanvullend antwoord 

geformuleerd op deze onderzoeksvraag aan de hand van semi-gestructureerde interviews.  

Een tweede en derde onderzoeksvraag werden toegevoegd om de invloed van autisme-

specifieke kenmerken en het IQ als mediërende factoren in kaart te brengen. De tweede 

onderzoeksvraag gaat na of de mate waarin autisme-specifieke kenmerken zich voordoen 

een significant verband heeft met de levenskwaliteit. In de literatuur werd dit enkel door 

Renty en Roeyers (2006) onderzocht en wordt aangegeven dat er geen significant is 

verband vast te stellen. In deze scriptie werd gebruik gemaakt van de Autism-spectrum 

Quotient (Baron-Cohen, Wheelwright, Skinner, Martin, & Clubley, 2001) om dit na te gaan. 

Hierbij wordt de vergelijking gemaakt tussen mensen die onderwijs hebben gevolgd in het 

buitengewoon onderwijs en mensen die GON-begeleiding hebben gekregen. In een derde 

onderzoeksvraag wordt stilgestaan bij het mogelijke verband dat er bestaat tussen 

intelligentie en levenskwaliteit. Opnieuw werd dit verband enkel door Renty en Roeyers 

(2006) van dichterbij bekeken. Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen evidentie is om aan 

te nemen dat het IQ een voorspellende rol speelt ten opzichte van de te verwachten 

levenskwaliteit. 

Om de praktische waarde van dit onderzoek te verhogen, werd tenslotte nog een vierde en 

laatste onderzoeksvraag toegevoegd, namelijk ‘Hoe hebben jongvolwassenen het gevolgde 

onderwijs beleefd?’. Hoewel men zich tegenwoordig steeds meer realiseert dat het betrekken 

van studenten in het organiseren van onderwijs erg belangrijk is, blijven de perspectieven 

van mensen met speciale noden en vooral van mensen met ASS verwaarloosd in onderzoek 

(Lightfoot et al., 1999). Verschillende onderzoeken tonen nochtans de meerwaarde aan van 

het luisteren naar studenten (Browne, 2002; Cook, Swain, & Sally, 2001; Jacklin, 1998; 

Robertson, 2006). Zonder de perspectieven van kinderen in rekening te brengen, is het niet 

mogelijk het onderwijs op hun noden af te stemmen. Verder onderzoek naar de beleving van 

leerlingen met ASS is daarom erg belangrijk.  In deze scriptie wordt de beleving van beide 

onderwijsvormen onder de loep genomen. Binnen deze onderzoeksvraag worden 

verschillende aspecten belicht. Daarom wordt deze onderzoeksvraag opgesplitst in volgende 

subvragen:  
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- Hoe werd het gevolgde onderwijs ingevuld?  

- Hoe werd het gevolgde onderwijs ervaren? 

- Heeft men het gevoel dat het gevolgde onderwijs een meerwaarde heeft  

geboden aan hun leven?  

- Welke tips zou men formuleren om de gevolgde onderwijsvorm te optimaliseren? 

Via semi-gestructureerde interviews werden de ervaringen van de participanten in kaart 

gebracht om zo een antwoord op deze subvragen te formuleren.   
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2 Methode 

2.1 Exploratief onderzoek 
 

In deze masterproef werd gebruik gemaakt van exploratief onderzoek. Er werd hiervoor 

gekozen omdat deze thematiek nog niet werd onderzocht zodat de theoretische basis gering 

is (Yin, 1994). Het opzet van dit onderzoek is dan ook niet het weergeven van een 

representatieve studie. Daarentegen werd getracht om enkele hypothesen te formuleren 

door vanuit de praktijk de werkelijkheid te verkennen. Dit verkennend onderzoek kan op die 

manier een aanleiding zijn tot verder grootschalig onderzoek waarbij de opgestelde 

hypothesen verder worden onderzocht. 

2.2 Onderzoeksmethoden 
 

Binnen dit kleinschalig exploratief onderzoek werd gebruik gemaakt van zowel kwalitatieve 

als kwantitatieve onderzoeksmethoden. Door de combinatie van deze methoden kunnen we 

spreken van mixed methods (Tashakkori & Teddlie, 1998). Deze combinatie werd bewust 

gekozen om op die manier een zo goed mogelijk antwoord op de onderzoeksvragen te 

kunnen formuleren. Schalock (2004) geeft namelijk aan dat wanneer men het 

multidimensionele karakter van het concept ‘quality of life’ ten volle wil benaderen, het 

noodzakelijk is om op een methodologisch pluralistische manier te werk te gaan.  

 In dit onderzoek werd enerzijds gekozen voor kwantitatieve onderzoek. Dergelijk 

onderzoek houdt zich bezig met de zoektocht naar algemene wetmatigheden en ook dit kan 

erg interessant zijn voor het bestuderen van quality of life (Delnooz, 1996; Schalock, 2004). 

We zien immers dat het concept ‘quality of life’ geëvolueerd is tot een meetbaar construct 

(Schalock, Verdugo, Bonham, Fantova, & Van Loon, 2008). De Quality of Life Questionnaire 

(QOL-Q; Schalock & Keith, 1993) die in deze scriptie werd gebruikt, is een 

gestandaardiseerde en dus kwantitatieve vragenlijst om kwaliteit van leven te meten.

 Anderzijds komt ook kwalitatief beschrijvend onderzoek in deze scriptie aan bod. 

Door het gebruik van semi-gestructuurde interviews, werd getracht het subjectieve 

perspectief van de participanten naar voor te brengen. Dergelijk onderzoek richt zich op de 

gevoelens, ervaringen en betekenisverleningen door naar mensen hun verhaal te luisteren, 

in een poging dit te begrijpen. Hierdoor krijgt men zicht op het gezichtspunt van de 

betrokkenen (Baarda, De Goede, & Teunissen, 2005). Daarom is deze vorm van onderzoek 

erg geschikt om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van situaties (Maso & Smaling, 

2004). De resultaten van dit onderzoek kunnen via deze weg een praktische meerwaarde 
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bieden, in die zin dat GON-begeleiding of de werking van het buitengewoon onderwijs beter 

afgestemd kan worden op de verwachtingen van de leerlingen.     

 Dit alles geeft aan dat beide onderzoeksvormen niet in strijd zijn met elkaar, maar 

eerder complementair kunnen gezien worden (Delnooz, 1996; Lichtman, 2010). 

2.3 Deelnemers 

2.3.1 Rekrutering  

 

De selectie van deelnemers aan het onderzoek gebeurde niet at random, maar doelgericht. 

Aangezien deze studie zich enkel richt tot jongvolwassenen die begeleiding kregen van het 

Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen (KOCA), is er sprake van een ‘purposeful’ 

sampling-procedure. Deze doelgerichte steekproeftrekking kan gebruikt worden om een 

vergelijking te maken tussen verschillende groepen (Teddlie & Yu, 2007). In dit onderzoek 

vergelijken we het geïntegreerd onderwijs en het secundair buitengewoon onderwijs die 

beide door KOCA worden georganiseerd.        

 De groep jongvolwassenen werd gerekruteerd via twee afdelingen binnen het 

Koninklijk Orthopedagogisch Centrum van Antwerpen. Dit is een centrum dat onder andere 

begeleidingen biedt aan mensen met een autismespectrumstoornis. Er werd beroep gedaan 

op de GON-dienst, alsook op Emmaüs, de school voor buitengewoon secundair onderwijs, 

om potentiële participanten aan te schrijven.       

 Om een selectie te maken werd gebruik gemaakt van verschillende uitsluitingscriteria. 

Alle deelnemers moesten de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en een totaal IQ hebben dat 

hoger is dan 75. Aangezien het IQ bij de participanten met verschillende tests werd berekend 

(zowel WISC-R als WISC-III), moest rekening gehouden worden met het Flynn-effect en dus 

met het feit dat de reële intelligentie lager is dan de gemeten intelligentie indien de 

verouderde WISC-R werd gebruikt (Lyon, 1995). Daarnaast moesten de GON-participanten 

reeds hun GON-begeleiding achter de rug hebben en werd van de BuO-groep verwacht dat 

ze geen school meer liepen in het buitengewoon onderwijs, aangezien het effect van de 

verschillende onderwijsvormen wordt nagegaan in dit onderzoek. Als laatste werd uiteraard 

ook verwacht dat de deelnemers de diagnose ASS hadden gekregen op basis van de DSM-

criteria (APA, 2000). Aan de hand van deze selectie waren er 52 potentiële participanten uit 

het buitengewoon onderwijs en 140 potentiële participanten uit het geïntegreerd onderwijs. 

Deelname aan het onderzoek hield in dat er meegewerkt werd aan twee studies. In de ene 

studie werd interpersoonlijke ondersteuning nagegaan door een medestudente (Vanthuyne, 

2012) terwijl deze huidige studie zich vooral richt op quality of life. Het engagement voor 

deze huidige studie hield het volgende in: het invullen van verschillende vragenlijsten die 



 
 23 

enerzijds peilen naar de symptomen van ASS (AQ; Baron-Cohen et al., 2001) en anderzijds 

naar de demografische gegevens, alsook een mondelinge afname van een vragenlijst 

omtrent quality of life (QOL-Q; Schalock & Keith, 1993), dit alles op vrijwillige basis. Alle 

mogelijke deelnemers kregen een brief2 toegestuurd vanuit KOCA met de vraag om deel te 

nemen aan een onderzoek omtrent kwaliteit van leven, waarbij een vergelijking gemaakt zou 

worden tussen mensen die GON-begeleiding hebben gekregen en mensen die onderwijs 

hebben gevolgd in het buitengewoon onderwijs. De deelnemers konden aangeven op welk 

moment ze beschikbaar waren om ofwel naar de Universiteit Gent ofwel naar KOCA te 

Antwerpen te komen voor het onderzoek. De deelnemers die schriftelijk toestemming gaven 

voor dit onderzoek, werden nadien gecontacteerd om concrete afspraken te maken. De 

responsrate bedroeg hier slechts  2.1% voor de GON-groep en 7.7% voor de BuO-groep. 

Om de responsrate te verhogen, werden alle deelnemers die nog geen antwoord hadden 

gegeven, opgebeld of per brief gecontacteerd en kregen ze de mogelijkheid om de 

vragenlijsten thuis toegestuurd te krijgen en een vragenlijst telefonisch te beantwoorden. Van 

de BuO-groep werden slechts 28 (58%) potentiële deelnemers bereikt omwille van verkeerde 

of gewijzigde telefoonnummers. De uiteindelijke responsrate bij deze groep werd 15%. Het 

contacteren van de resterende potentiële GON-participanten leverde uiteindelijk een 

responsrate op van 14%.  

Doorheen de afname van de verschillende vragenlijsten, kwam het besef dat deze mensen, 

omwille van hun ervaringen met de GON-begeleiding, BuO en andere dagdagelijkse 

situaties, een enorme bron van informatie zijn. Dit gegeven, aangevuld met de ideeën van 

Schalock (2004) en zijn methodologisch pluralisme, zorgde ervoor dat de keuze werd 

gemaakt om het kwantitatieve luik te koppelen aan een extra kwalitatief luik. Op die manier 

werd de kans gegrepen om, via semi-gestructureerde interviews, meer informatie te 

verzamelen en zo de mensen achter de cijfers te leren kennen. Om na te gaan welke 

participanten hiertoe bereid waren, werden alle deelnemers opgebeld. De responsrate voor 

de interviews was 43%.  

Alle deelnemers werden geïnformeerd over het verloop en de doelstelling van deze 

masterproef en gaven hun schriftelijke toestemming via een informed consent3. 

  

                                                             
2
 Zie bijlage 1: Uitnodigingsbrief van het onderzoek 

3
 Zie bijlage 2: Informed consent 
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2.3.2 Kenmerken van de steekproef 
 

De uiteindelijke steekproef bestond uit 8 jongvolwassenen (5 mannen, 3 vrouwen) die 

buitengewoon onderwijs hebben gevolgd en 20 jongvolwassenen (15 mannen, 5 vrouwen) 

uit het regulier onderwijs met GON-begeleiding. De uitkomst van de demografische 

gegevens van de participanten worden weergegeven in Tabel 1. 

2.4 Procedure 
 

Voor het kwantitatieve luik van dit onderzoek werd, afhankelijk van de voorkeur van de 

deelnemers, een afspraak gemaakt om de vragenlijsten in te vullen. Er kwam slechts één 

participant naar de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de 

Universiteit Gent. Om naar KOCA te Antwerpen te komen, boden zich drie deelnemers aan. 

Verder kozen twee participanten ervoor om het onderzoek bij hen thuis te laten afnemen en 

de overige 22 prefereerden de vragenlijsten thuis opgestuurd te krijgen in combinatie met 

een telefonische afname van een vragenlijst. De vragenlijsten werden zoveel mogelijk 

volgens hetzelfde stramien afgenomen. In zowel Gent als Antwerpen werd voor een sober 

lokaal gezorgd waar de deelnemers de nodige tijd kregen om de demografische vragenlijst, 

AQ en The Interpersonal Support Evaluation List (ISEL: Cohen, Mermelstein, Kamarck, & 

Hoberman, 1985; vragenlijst parallelle thesis) alleen en in stilte in te vullen. Daarna werd de 

QOL-Q door mezelf of door de medestudente die ook op dit project werkte (Vanthuyne, 

2012) mondeling afgenomen. Hierbij werden de standaardinstructies door beide 

onderzoekers toegepast om op die manier de betrouwbaarheid van het onderzoek te 

verhogen. Bij de afnames bij de mensen thuis werd telkens geopteerd voor een ruimte waar 

de mensen niet snel afgeleid konden worden en gebeurde de afname op dezelfde wijze als 

hierboven werd aangegeven. Als laatste werden ook de telefonische afnames gelijkaardig 

georganiseerd. De deelnemers kregen de vragenlijsten thuis toegestuurd, zodat ze deze zelf 

eerst konden invullen. Daarna werd een afspraak gemaakt voor de telefonische afname van 

de QOL-Q.            

 Nadat alle kwantitatieve gegevens waren verzameld, werd voor het kwalitatieve luik 

van het onderzoek met iedere deelnemer een afspraak gemaakt waarna bij hen thuis het 

interview werd afgenomen. De gesprekken gingen over het algemeen door in de woonkamer 

van de deelnemers. Twee deelnemers verkozen hun slaapkamer. De duur van het gesprek 

was steeds afhankelijk van de respondent en schommelt tussen 20 minuten en 2 uur. Het 

interview werd beëindigd wanneer er geen nieuwe informatie meer werd verkregen. In dit 

geval spreekt Boeije (2005) van saturatie.  
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Tabel 1  

Kenmerken van de steekproef 
   

 

 

GON 

(n = 20) 

 

BuSO 

(n = 8) 

 

Totaal 

(n = 28) 

 

Chronologische leeftijd    

Gemiddelde leeftijd (SD) 21.45 (2.18) 26 (3.50) 22.75 (3.31) 

Range 18 – 26 22 – 32 18 - 32 
 

Geslacht 

 

75% man 

 

63% man 

 

71% man 
 

TIQ    

M (SD) 108.79 (10.87) 89.13 (8.9) 102.96 (13.67) 

Range 84 – 123 78 - 105 78 - 123 
 

Opleiding 

Lager secundair/BUSO – OV 1,2,3,4 0% 25% 7% 

Hoger secundair/BUSO – OV 1,2,3,4 40% 75% 50% 

Hoger onderwijs 35% 0% 25% 

Universitair onderwijs 25% 0% 18% 
 

Voornaamste dagelijkse activiteit  

Student 55% 0% 39% 

Werk 35% 37.5% 39% 

Vrijwilligerswerk 0% 13.5% 4% 

Werkzoekend 10% 50% 18% 
 

Woonomstandigheden  

Zelfstandig 5% 12.5% 7% 

Met partner 5% 25% 11% 

Met ouders 85% 37.5% 71% 

Begeleid zelfstandig wonen 5% 12.5% 7 % 

Beschut/beschermd wonen 0% 12.5% 4% 
 

Inkomen (elkaar niet-uitsluitende categorieën) 

Eigen inkomen 40% 50% 43% 

Uitkeringsgerechtigd 5% 37.5% 14% 

Integratietegemoetkoming 0% 37.5% 11% 

Inkomensvervangende tegemoetkoming 0% 12.5% 3.6% 

Afhankelijk van ouders 60% 12.5% 46.4% 

Leefloon (OCMW) 5% 0% 3.6% 

Verhoogde kinderbijslag 5% 0% 3.6% 
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2.5 Dataverzameling 
 

2.5.1 Quality of Life Questionnaire 

 

Aangezien er geen stoornisspecifieke quality of life instrumenten bestaan die de impact van 

ASS nagaan, werd de keuze gemaakt voor een algemene meting. Om de levenskwaliteit van 

de participanten te meten werd gebruik gemaakt van de Quality of Life Questionnaire (QOL-

Q; Schalock & Keith, 1993). Deze lijst bestaat uit 40 items en werd door Schalock en Keith 

ontworpen om de gehele levenskwaliteit van volwassenen met een verstandelijke beperking 

te meten (Stancliffe, 1999). In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van de Nederlandse 

vertaling door Renty en Roeyers (2004). De QOL-Q bestaat uit een mix van subjectieve 

persoonlijke beoordelingen en objectief functionele items en is een zelfrapporteringsschaal 

die als interview wordt afgenomen. Niettegenstaande het instrument ontworpen is om de 

kwaliteit van bestaan na te gaan bij personen met een verstandelijke beperking, blijkt uit het 

onderzoek van Renty en Roeyers (2005) dat de schaal ook geschikt werd bevonden voor 

personen met ASS. Het instrument maakt een onderverdeling in vier subschalen: 

tevredenheid (bv. Hoe succesvol denk je dat je bent in vergelijking met anderen?), 

competenties/productiviteit (bv. Hoe tevreden ben je met de vaardigheden en ervaring die je 

hebt opgedaan of opdoet met je werk?), empowerment/onafhankelijkheid (bv. Wie beslist 

hoe je je geld besteedt?) en erbij horen/integratie in de samenleving (bv. Maak je je zorgen 

om wat mensen van je verwachten?). Elke subschaal wordt gescoord op een 

driepuntenschaal en bestaat telkens uit 10 items. De totale score van de QOL-Q bestaat uit 

een range van 40 tot 120 waarbij een hogere score binnen de range een hogere kwaliteit van 

leven representeert (Schalock & Keith, 1993). De QOL-Q wordt op internationaal niveau het 

meest gebruikt als person-centered meetinstrument en wordt geprezen voor zijn goede tot 

zeer goede psychometrische eigenschappen, namelijk een test-retest coëfficiënt van .87 en 

een Cronbach’s Alpha coëfficiënt van .90 voor de totale score (Stancliffe,1999; Schalock & 

Keith, 1993). Deze schaal biedt een meerwaarde voor de praktijk op drie vlakken. Ten eerste 

kan het een aanzet bieden voor het realiseren van person-centered ondersteuning. Ten 

tweede biedt het resultaat van de QOL-Q richtlijnen aan de praktijk om een QOL-

georiënteerd ondersteuningsaanbod te voorzien. Ten derde kan de schaal ingezet worden 

om feedback te geven aan de participant zelf, alsook aan zijn omgeving (Stancliffe,1999). In 

de huidige steekproef is er een Cronbach’s Alpha coëfficiënt van 0.68 waardoor nog net van 

een aanvaardbare betrouwbaarheid gesproken kan worden. De theoretische vuistregel die 

wordt gehanteerd, geeft aan dat er vanaf 0.70 van betrouwbaarheid gesproken kan worden. 

In de literatuur worden ook vaak lagere drempelwaarden gebruikt (Santos, 1999). 
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2.5.2 Autism-spectrum Quotiënt 

 

Met de Autism-spectrum Quotient (AQ; Baron-Cohen, Wheelwright, Skinner, Martin, & 

Clubley, 2001) wordt de ernst van kenmerken gemeten die gerelateerd zijn aan autisme bij 

volwassenen met een normale intelligentie. In deze studie werd gebruik gemaakt van de 

Nederlandse vertaling door Ponnet, Roeyers, en Buysse (2001). De AQ bestaat uit 50 items 

en is een zelfrapporteringsvragenlijst. De totale score kan variëren van 0 tot 50 waarbij 

iemand met een hogere score meer autisme-gerelateerde kenmerken laat zien. Het 

instrument wordt gekenmerkt door goede psychometrische eigenschappen (Baron-Cohen et 

al., 2001). In de huidige steekproef is er een Cronbach’s Alpha coëfficiënt van 0.87, wat wijst 

op een hoge betrouwbaarheid.  

 

2.5.3 Demografische vragenlijst 

 

Aan de hand van een zelfopgestelde vragenlijst4 werden volgende demografische gegevens 

nagegaan: geboortedatum, laatste jaar GON/BuSO, woonsituatie, studies, hoogst behaalde 

opleidingsniveau, werksituatie, gebruikte kanalen om werk te vinden, specifieke 

moeilijkheden bij het zoeken, vinden en behouden van werk, al dan niet hebben van werk 

volgens diploma en als laatste werd het inkomen nagevraagd. 

 

2.5.4 Semi-gestructureerde interviews 

 

De kwalitatieve data voor dit onderzoek werden verzameld aan de hand van semi-

gestructureerde interviews. Er werd voor deze onderzoeksmethode gekozen omwille van zijn 

interne flexibiliteit. In een semi-gestructureerd interview worden op voorhand vragen 

opgesteld die in willekeurige volgorde tijdens het interview gesteld kunnen worden. Op die 

manier is de onderzoeker in staat om zich deels te laten leiden door het gesprek en zich niet 

alleen te focussen op de formulering of de volgorde van de vragen. Zo kan de onderzoeker 

het verhaal van de geïnterviewde zoveel mogelijk volgen en bereikt men het belangrijkste 

doel, namelijk diepte krijgen in het gesprek (Mortelmans, 2007). Deze manier van werken 

wordt ook wel eens de ‘interview guide approach’ genoemd (Patton, 2002). In dit onderzoek 

werd gebruik gemaakt van een topiclijst. Dit is een overzicht van onderwerpen die doorheen 

het interview aan bod moesten komen. Daarnaast werd ook een vragenprotocol gehanteerd, 

bestaande uit richtinggevende vragen per onderwerp5. Dit vragenprotocol biedt zowel 

                                                             
4
 Zie bijlage 2: Demografische vragenlijst 

5
 Zie bijlage 3: Vragenprotocol met vragen voor het interview 
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voordelen als nadelen. Het pluspunt van deze manier van werken is dat de antwoorden 

achteraf meer vergelijkbaar zijn omdat er een gelijkaardige vraagstelling werd gebruikt. Een 

belangrijk aandachtspunt daarentegen is het risico dat de vraagstelling kunstmatig wordt 

ervaren (Mortelmans, 2007). Tijdens de interviews werd een dictafoon gebruikt. Hiervoor 

werd steeds de toestemming van de respondenten gevraagd. Nadien werd het gesprek 

getranscribeerd in MS Word.  

2.6 Data-analyse 
 

De verwerking van de kwantitatieve data gebeurde met behulp van het statistisch 

programma SPSS: ‘Statistical Package for the Social Sciences’ (Versie 19.0).   

 De eerste onderzoeksvraag gaat na of er een significant verschil bestaat tussen de 

levenskwaliteit van jongvolwassenen die buitengewoon onderwijs hebben gevolgd en 

jongvolwassenen die een geïntegreerd traject hebben doorlopen. Hiervoor werd de QOL-Q 

van Shalock en Keith (1993) gebruikt. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, werden 

descriptieve analyses uitgevoerd om zicht te krijgen op het gemiddelde, de standaarddeviatie 

en de geobserveerde range van de totale scores alsook de domeinscores. Om de quality of 

life scores tussen de twee groepen te vergelijken, werd gebruik gemaakt van een 

nonparametrische analyse. Wegens de kleinschaligheid van het onderzoek was het niet 

mogelijk parametrische analyses uit te voeren en werd daarom geopteerd voor een Mann-

Whitney U-toets. Met deze toets is het mogelijk om bij kleine steekproeven na te gaan of er 

een verschil is tussen twee onafhankelijke steekproeven zoals de GON-groep en de BuO-

groep (Baarda, Van Dijkum, & De Goede, 2011). Om een aanvullend antwoord te formuleren 

op deze onderzoeksvraag werden de semi-gestructureerde interviews geanalyseerd aan de 

hand van het softwareprogramma Nvivo. Dit programma is een efficiënt hulpmiddel voor 

data-analyse waarbij data geïmporteerd, beoordeeld, geclassificeerd en gecodeerd worden 

tot betekenisvolle informatie (Bazeley, 2007). Inhoudelijk verandert het programma niets aan 

de informatie waardoor de eigenlijke analyse steeds door de onderzoeker gebeurt 

(Vanderplasschen, 2012). In het programma werd een boomstructuur aangemaakt 

waarbinnen alle interviews werden gecodeerd. Als basis voor deze boomstructuur werd 

gebruik gemaakt van de vier domeinen van levenskwaliteit zoals in de QOL-Q omschreven. 

Deze vier domeinen werden daarna aan de hand van de gestelde interviewvragen verder 

verfijnd tot de kleinst mogelijke werkbare informatie-eenheden. Tijdens de verwerking werd 

de structuur nog een aantal keer aangepast tot de definitieve boomstructuur werd bereikt6. Er 

                                                             
6
 Zie bijlage 4: Definitieve boomstructuur onderzoeksvraag 1 
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werd voor deze boomstructuur gekozen omdat op deze manier gemakkelijker de link 

gemaakt kon worden met het kwantitatief luik waarin ook deze vier domeinen van 

levenskwaliteit werden gehanteerd.        

 In de tweede onderzoeksvraag werd onderzocht of de mate waarin autisme-

specifieke kenmerken zich voordoen een significant verband heeft met de levenskwaliteit. 

Om dit na te gaan werd opnieuw gebruik gemaakt van een nonparametrische toets, namelijk 

Spearman’s rangcorrelatie. Deze statistische grootheid gaat na in welke mate er een 

verband bestaat tussen de rangordes van de AQ-scores van de GON-groep en de BuO-

groep (Baarda, Van Dijkum, & De Goede, 2011).      

 Voor de derde onderzoeksvraag werd op dezelfde manier tewerk gegaan. De 

Spearman’s rangcorrelatie werd berekend om na te gaan of er een significant verband 

vastgesteld kon worden tussen intelligentie en levenskwaliteit.     

 Om een antwoord te formuleren op de vierde en laatste onderzoeksvraag: ‘Hoe 

hebben de jongvolwassenen het gevolgde onderwijs beleefd?’ werd opnieuw gebruik 

gemaakt van Nvivo. De boomstructuur bleef doorheen de verwerking ongewijzigd omdat 

deze nogal voor de hand liggend was7. De basisstructuur bestond slechts uit twee delen, 

namelijk geïntegreerd onderwijs en buitengewoon onderwijs. Elk domein werd daarna verder 

opgedeeld in dezelfde subdomeinen, namelijk: ervaring, invulling, meerwaarde en tips. 

2.7 Kwaliteitselementen 
 

In wat volgt, wordt ingegaan op de verschillende kwaliteitsaspecten van het onderzoek 

waarmee rekening werd gehouden om zo de kwaliteit ervan te verhogen.  

 De kwantitatieve dataverzameling van deze studie gebeurde door twee verschillende 

onderzoekers. Om de invloed van de verschillende onderzoekers zoveel mogelijk uit te 

schakelen werden de uitgeschreven instructies strikt gevolgd bij de afname van de 

mondelinge vragenlijst (QOL-Q). Daarnaast werd de kwaliteit van het onderzoek verhoogd 

door het gebruik van triangulatie (Meyrick, 2006). Triangulatie betekent “het gebruiken, op 

elkaar betrekken en combineren van verschillende dataverzamelingstechnieken teneinde 

meer facetten van de werkelijkheid te belichten” (Jonker & Pennink, 2004, p. 71). In dit 

onderzoek werd gebruik gemaakt van twee vormen van triangulatie. Ten eerste werden 

verschillende databronnen gebruikt: vragenlijsten werden aangevuld met semi-

gestructureerde interviews. Hierdoor is er sprake van data-triangulatie. Ten tweede is er ook 

sprake van methodologische triangulatie door het gebruik van verschillende methodologieën, 

namelijk van kwantitatief en kwalitatief onderzoek (Mortelmans, 2007).  

                                                             
7
 Zie bijlage 5: Definitieve boomstructuur onderzoeksvraag 4 
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Bij de uitvoering van een kwalitatieve studie speelt de onderzoeker een grote rol en is 

het belangrijk hierbij stil te staan. Als onderzoeker kun je geen neutrale positie innemen, 

waardoor interpretaties een mogelijke invloed kunnen hebben (Jonker & Pennink, 2004). Om 

de eigen verhouding tot het onderzoek duidelijk te stellen raadt Mortelmans (2007) 

zelfreflectie aan om zo een open kijk te behouden. Doordat er tijdens het onderzoek gebruik 

werd gemaakt van registratieapparatuur, was er mogelijkheid tot controle en bijsturing indien 

nodig. Daarnaast bood het gebruik van registratieapparatuur nog een extra kwaliteitsgarantie 

(Boeije, 2005). Elk interview werd getranscribeerd waardoor de onderzoeker zich volledig 

kon richten op het gesprek en zich niet hoefde te concentreren op het nemen van notities. 

De letterlijke weergave zonder dat gegevens worden vervormd, vergrootte de kwaliteit van 

de informatie en maakte terugkoppeling naar de participanten mogelijk. Om sociale 

wenselijkheid zoveel mogelijk te vermijden, werd de participanten gegarandeerd dat alle 

gegevens anoniem verwerkt zouden worden.       

 Tenslotte werd het verloop van het onderzoek zo duidelijk mogelijk voorgesteld door 

middel van uitgebreide rapportering. Op die manier werd gestreefd naar een hogere 

betrouwbaarheid. Om hieraan tegemoet te komen moet het duidelijk zijn waar de conclusies 

vandaan komen en moeten ze ook controleerbaar en inzichtelijk zijn (Baarda et al., 2005; 

Maso & Smaling, 2004). De diepgaande omschrijving van de werkwijze, kwam de 

methodologische duidelijkheid of transparantie van het onderzoek ten goede (Meyrick, 2006; 

Mortelmans, 2007).  
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3 Resultaten 

3.1 Kwantitatief onderzoek 
 

3.1.1 Invloed van de gevolgde onderwijsvorm op levenskwaliteit 

 

In de eerste onderzoeksvraag wordt nagegaan of er een significant verschil vast te stellen is 

tussen de kwaliteit van leven van jongvolwassenen die buitengewoon onderwijs hebben 

gevolgd en jongvolwassenen die GON-begeleiding kregen in het regulier onderwijs. 

 

Tabel 2  

Gemiddelde scores, standaarddeviaties en rangescores van de levenskwaliteitmeting aan de 

hand van de QOL-Q met bijhorende Mann-Whitney U-toets (n = 27)  

 

 

GON 

(n = 20) 

 

BuSO 

(n = 7) 

 

Mann-Whitney 

U-toets 

 

Subschaal tevredenheid   
 

U = 64 

Gemiddelde (SD) 23.20 (2.63) 23.29 (3.40)  

Range 17 - 28 18 – 27  

Subschaal competentie/productiviteit U = 42.5 

Gemiddelde (SD) 26.05 (2.8) 23.86 (2.91)  

Range 19 - 30 20 – 28  

Subschaal empowerment/onafhankelijkheid U = 66 

Gemiddelde (SD) 26.65 (2.11) 26.29 (2.28)  

Range 22 - 30 23 – 29  

Subschaal erbij horen/integratie in de samenleving U = 68.5 

Gemiddelde (SD) 23.75 (2.51) 23.43 (4.07)  

Range 18 - 28 17 – 27  

 

Totaalscore   U = 59 

Gemiddelde (SD) 99.95 (7.22) 97.00 (7.81)  

Range 84 - 113 85 - 107  

* p < .05 

Een Mann-Whitney U-toets werd uitgevoerd om de onderzoeksvraag na te gaan. Tabel 2 

geeft de resultaten van deze nonparametrische analyse weer alsook de gemiddelde scores, 

standaarddeviaties en rangescores. Uit deze analyse kon worden vastgesteld dat er geen 
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significant verschil is tussen de GON-groep en de BuSO-groep wat betreft kwaliteit van 

leven, zowel voor de totale score als de subschalen. Hoewel de groepsgemiddelden bij de 

subschaal competentie/productiviteit een groter verschil lieten zien, blijkt dit verschil niet 

significant te zijn.  

 

3.1.2 Invloed van ASS op levenskwaliteit 

 

In een tweede onderzoeksvraag wordt nagegaan of de mate waarin autisme-specifieke 

kenmerken zich voordoen een significant verband heeft met de levenskwaliteit. Tabel 3 geeft 

de gemiddelde scores, standaarddeviaties en de rangescores weer van de AQ waarbij 

autismespecifieke kenmerken werden nagegaan. Om deze onderzoeksvraag na te gaan, 

werd de Spearman’s rangcorrelatie gebruikt. De resultaten van deze analyse worden in 

Tabel 4 weergegeven. Hoewel er een trend is vast te stellen tussen AQ en de subschaal 

tevredenheid, is uit de analyse gebleken dat er geen significant verband vast te stellen is 

tussen autismespecifieke kenmerken en levenskwaliteit.  

 

Tabel 3 

Gemiddelde scores, standaarddeviaties en rangescores van de autismespecifieke kenmerken 

(n = 28) 

 

 

GON 

(n = 20) 

 

BuSO 

(n = 8) 
 

Gemiddelde (SD) 

 

19.35 (8.55) 

 

21.63 (8.47) 

 

Range 

 

3 - 36 

 

11 - 37 

 

 

Tabel 4 

Resultaten van de Spearman’s rangcorrelatie bij het nagaan van de voorspellende waarde van 

autismespecifieke kenmerken op levenskwaliteit (n = 27) 

 
 

rs 
 

p 
 

AQ - Subschaal tevredenheid  

 

-.375 

 

.054 
 

AQ - Subschaal competentie/productiviteit 

 

-.057 

 

.777 
 

AQ - Subschaal empowerment/onafhankelijkheid  

 

-.178 

 

.375 
 

AQ - Subschaal erbij horen/integratie in de samenleving  

 

.013 

 

.950 
 

AQ - Totaalscore   
 

 

-.214 

 

.285 
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3.1.3 Invloed van intelligentie op levenskwaliteit 

 

In een derde onderzoeksvraag wordt het verband tussen intelligentie en levenskwaliteit 

onderzocht. De gemiddelde IQ-scores, standaarddeviaties en de rangescores werden reeds 

weergegeven in Tabel 1. De resultaten van de Spearman’s rangcorrelatie in Tabel 6 geven 

aan dat er geen significant verband vastgesteld kan worden tussen intelligentie en 

levenskwaliteit. 

 

Tabel 6 

Resultaten van de Spearman’s rangcorrelatie bij het nagaan van de voorspellende waarde van 

intelligentie op levenskwaliteit (n = 27) 

 
 

rs 

 

p 

 

IQ - Subschaal tevredenheid  

 

-.229 

 

.261 
 

IQ - Subschaal competentie/productiviteit 

 

.291 

 

.150 
 

IQ- Subschaal empowerment/onafhankelijkheid  

 

-.160 

 

.435 
 

IQ - Subschaal erbij horen/integratie in de samenleving  

 

-.109 

 

.594 
 

IQ - Totaalscore   

 

-.093 

 

.652 
   

 

3.2 Kwalitatief onderzoek 
 

In wat volgt, worden twee onderzoeksvragen onder de loep genomen. Ten eerste wordt een 

aanvullend antwoord geformuleerd op de eerste onderzoeksvraag aan de hand van de 

interviews. Op die manier wordt stilgestaan bij het mogelijke verschil dat er bestaat in 

levenskwaliteit bij GON- en BuO-participanten. Ten tweede wordt aandacht besteed aan de 

vraag hoe jongvolwassenen het gevolgde onderwijs hebben beleefd. De resultaten van dit 

luik werden afgeleid uit 15 interviews. Van deze participanten kwamen er 13 uit de GON-

groep en 2 uit de BuO-groep. Doordat er slechts twee deelnemers uit de BuO-groep hebben 

deelgenomen aan de interviews, werd ook gebruik gemaakt van de ervaringen van twee 

deelnemers uit de GON-groep die enkele jaren in het buitengewoon onderwijs hebben 

doorgebracht. 
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3.2.1 Hoe kwaliteitsvol ervaren de jongvolwassenen hun leven? 

 

Aan de hand van de vier domeinen van levenskwaliteit, zoals in de QOL-Q omschreven, 

wordt stilgestaan bij de ervaringen die de jongvolwassenen doorheen hun leven hebben 

opgedaan. 

Tevredenheid 

De verhalen geven aan dat de participanten over het algemeen erg tevreden zijn met hun 

leven. De voornaamste zaken die werden aangegeven zijn de volgende: de studententijd, 

het feit dat men werk heeft en zelf geld kan verdienen, de vrienden en de relatie die men 

heeft, steun van ouders en vrienden, het uitgebouwde sociaal netwerk en de band met de 

familie. Daarnaast werd door slechts enkele deelnemers een aantal elementen aangegeven 

waar men momenteel minder tevreden over is: mensen die te snel een oordeel vellen, een 

minder goede werksfeer, het gemis van een partner en het alleen willen wonen. Deze 

factoren overheersen echter niet. Bij slechts één deelnemer is dit wel het geval. Hierbij 

overschaduwt de negatieve ervaring van geen werk te kunnen vinden, ondanks een 

masterdiploma, de goede dingen die hij in zijn leven ervaart. 

Competentie en productiviteit 

 Verloop opleiding. Ondanks het feit dat de GON-participanten deze begeleiding 

nodig hadden, presteerden enkelen onder hen erg goed op school.  

“Ik ben vorig jaar voor mijn bachelordiploma met onderscheiding afgestudeerd. Dus dat geeft 

ook een hele grote boost aan jezelf. Daar ben ik heel blij mee. Zoveel mensen hebben gezegd 

dat ik het niet zou kunnen, dus dat voelt wel goed.” (Jan, 21 jaar, student biologie, GON)
 8
  

“Ik had de beste punten van de klas, en voor mijn thesis ben ik laureaat geworden.” 

(Frederiek, 26 jaar, afgestudeerd als master industrieel ingenieur, GON) 

De voornaamste moeilijkheden die door de GON-groep werden ervaren, situeren zich rond 

de concentratie, het zich niet goed voelen in de groep, uitstelgedrag en moeilijkheden om 

met stresssituaties - zoals examens - om te gaan.  

 “Ik had het soms moeilijk om mijn concentratie bij de les te houden. Dat lukte eigenlijk alleen 

maar als ik tekende, dan pas hoorde ik alles.” (Jan, 21 jaar, student biologie, GON) 

Dankzij de diagnose ASS konden alle GON-studenten gebruik maken van een ‘bijzonder 

                                                             
8 De namen van de deelnemers zijn fictieve namen. 
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statuut’ om op die manier een aantal faciliteiten te krijgen die hen konden helpen bij hun 

studies. Slechts 4 van de 13 GON-participanten maakten hier gebruik van en dienden een 

aanvraag in. De voornaamste faciliteiten die werden benut waren het krijgen van extra 

examentijd, het mondeling toelichten van een examen, een examen kunnen maken in een 

aparte klas en de mogelijkheid krijgen om vragen te stellen wanneer iets niet duidelijk was. 

Hiervan werd vooral gebruik gemaakt in de eerste jaren van het hoger onderwijs, daarna 

bleek dit minder noodzakelijk te zijn. De andere negen deelnemers gaven aan dat ze er geen 

nood aan hadden.  

 “Ik heb dat niet aangevraagd, dat zou maar stom zijn om het te doen als je niet het gevoel 

hebt dat je ASS hebt.” (Sofie, 22 jaar, student psychologie, GON) 

De ervaringen omtrent het verloop van de opleiding in het buitengewoon onderwijs klinken 

minder positief. Enkele deelnemers gaven aan dat er doorheen de opleiding vooral gefocust 

werd op het praktische waardoor de opleiding tekort schoot op theoretisch vlak. Hierdoor had 

men het gevoel niet over voldoende competenties te beschikken. 

 Tewerkstelling. Het vinden van werk verliep bij de een al wat vlotter dan bij de 

ander. Uit de GON-groep zijn momenteel 7 van de  9 afgestudeerde deelnemers aan het 

werk. Zij verkregen hun werk via voorafgaande stageplaatsen, een jobbeurs of interim-

bureaus. Frederiek, die vorig academiejaar afstudeerde als master industrieel ingenieur, 

zoekt nog steeds werk. De voornaamste moeilijkheden die hij ervaart bij het solliciteren zijn 

de volgende:  

“Het is niet gemakkelijk om te solliciteren omdat ze vaak testen of je flexibel bent, of je in een 

team kan werken en of je stressbestendig bent. Dit zijn eigenlijk allemaal eigenschappen waar 

ik niet zo sterk in ben. Ik heb wat last van veranderingen, ik hou alles graag zoals het is. Maar 

dat mag je dan eigenlijk niet zeggen tijdens een sollicitatie. Op een gegeven moment moest ik 

eens schriftelijk opschrijven wat ik allemaal deed en welke competenties ik had. Daarna was 

er een mondeling gesprek en dat is blijkbaar erg tegenstrijdig overgekomen met hetgeen ik op 

papier had gezet. Die meneer had dat nog nooit meegemaakt. Je moet jezelf kunnen 

verkopen hé en dat kan ik blijkbaar niet. Solliciteren vergelijk ik met een grote Berlijnse muur: 

hoe meer je solliciteert, hoe groter die muur wordt. Ik weet dat wanneer ik over die muur 

geraak, het allemaal wel beter zal gaan, maar ik moet er eerst over geraken.” (Frederiek, 26 

jaar, afgestudeerd als master industrieel ingenieur, GON) 

Omwille van deze moeilijkheden heeft Frederiek hulp gezocht bij een gespecialiseerde 

opleidings- en begeleidingsdienst erkend door de VDAB die hem kan helpen bij het zoeken 

naar werk. Omwille van de lange wachtlijsten werd Frederiek nog steeds niet geholpen. In 

afwachting hiervan krijgt hij ondersteuning bij een vzw die voor begeleiding zorgt wanneer 
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mensen door de lange wachtlijsten niet geholpen kunnen worden. Dankzij deze tussentijdse 

begeleiding wordt met de vragen van Frederiek rekening gehouden en biedt dit wat meer 

structuur in zijn leven.  

De twee participanten uit het buitengewoon onderwijs gaven aan dat het geen gemakkelijke 

opdracht was om met een getuigschrift werk te vinden. Uiteindelijk konden zowel Pieterjan 

als Lieve met een startbaan9 beginnen. Daarna liep het voor Lieve wat moeilijker waardoor 

ook zij beroep moest doen op verschillende gespecialiseerde opleidings- en 

begeleidingsdiensten. Deze instanties hebben ondersteuning geboden bij het opstellen van 

de motivatiebrief, de sollicitatiebrief, de voorbereiding op de sollicitaties en vergezelden 

Lieve bij een sollicitatie als dat nodig was.  

Verder vertelden zowel Lieve als Frederiek over de moeilijkheden die ze ervaarden om een 

zinvolle dagbesteding te vinden wanneer ze tussen het solliciteren door thuis hun tijd 

moesten doorbrengen.   

“Als ik drie maanden thuis zat, dan heb ik voor mezelf een job gemaakt, namelijk vacatures 

zoeken en daarnaast ook zo’n kaartjes van Delhaize sparen. Ik spaarde die kaartjes dan voor 

mensen en bezorgde hen de nummers die ze nodig hadden. Ik had daar een soort van werk 

van gemaakt om zo niet nutteloos thuis te zitten.” (Lieve, 25 jaar, receptiemedewerker 

beschutte werkplaats, BuO) 

 “Ik heb al een aantal sollicitaties achter de rug waarvan ik heel onzeker ben geworden. Mijn 

dagen zijn dan zo onvoorspelbaar waardoor ik dan terug zeer dwangmatig begin te worden. Ik 

begin dan alles op te schrijven wat ik moet doen en ik val dan terug in een patroon van 

structuur en dwang. Ik begin ook heel hard te piekeren. Om het terug wat leefbaar te maken 

heb ik dan eens al mijn activiteiten opgeschreven en daar studiepunten aan gegeven. Piano 

was 6 studiepunten, Frans 8, solliciteren stelde ik gelijk aan een masterproef, dus 20 

studiepunten. Op die manier probeerde ik toch wat bezig te zijn, maar dat was niet evident.” 

(Frederiek, 26 jaar, afgestudeerd als master industrieel ingenieur, GON) 

 Verloop werk. Eens in het werkveld liepen sommige zaken al wat beter dan andere. 

Afwisseling in de job, leuke collega’s, maar vooral het gevoel goed te zijn in wat men doet, 

zorgt voor een goed gevoel.  

 “Op mijn werk zijn ze tevreden over mij en dat vind ik wel het belangrijkste.” (Wouter, 21 jaar, 

apotheker-assistent, GON) 

                                                             
9
 Een startbaan is de tewerkstelling van elke -26-jarige in het kader van een normale, minstens 

halftijdse arbeidsovereenkomst of in het kader van een leer-, stage- of inschakelingsovereenkomst. 

(Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, 2012). 
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“Als communicatie-assistente moet ik heel wat evenementen organiseren. Dit vraagt heel wat 

opvolging. Er zijn heel wat kleine dingetjes waaraan je moet denken, maar ik ben er wel goed in 

eigenlijk.” (Flore, 22 jaar, communicatie-assistente, GON) 

Drie deelnemers gaven aan dat ze hun diagnose op het werk gemakkelijk kunnen 

camoufleren waardoor alles vlot verloopt. Dit verklaren ze doordat ze de mensen 

ondertussen goed kennen en het werk routine is geworden. Het niet geapprecieerd worden 

voor de passie en gedrevenheid die men in het werk steekt, werk moeten leveren waar men 

niet goed in is, communicatie met leidinggevenden, stresssituaties en niet kunnen 

doorwerken worden daarentegen als negatief ervaren.  

“Toen ik op mijn vorig werk in de Decathlon een fiets wou verkopen, dan deed ik dat met veel 

passie. Ik nam dan ook mijn tijd, een halfuur tot een uur. Ik ging dan heel de fietsafdeling en 

de kledijafdeling rond om de mensen tips en info te geven. Op den duur mocht ik dat niet meer 

doen van de bazen. Maar daar was ik niet mee akkoord, ik wou niet zo’n Colruyt worden voor 

fietsen en werd toen ontslagen.” (Maarten, 24 jaar, magazijnier, GON) 

Vermelden van ASS op het werk. Alle werkende deelnemers uit de GON-groep 

deelden dezelfde mening en vonden het geen noodzaak om hun werk bij het solliciteren op 

de hoogte te brengen van hun diagnose. De zes GON-studenten delen deze opinie en zijn 

dit niet van plan. De voornaamste redenen hiervoor zijn de angst om niet aangenomen te 

worden, de vrees dat de mensen een vertekend beeld zullen hebben omdat ASS vaak nogal 

stereotiep wordt voorgesteld en het feit dat men graag behandeld zou willen worden zoals 

iedereen. Daarnaast vonden een aantal deelnemers het ook niet noodzakelijk omdat ze er 

zelf geen last van ondervinden tijdens het werk. Reeds twee van hen brachten het werk op 

de hoogte nadat ze er enige tijd werkten. Dit heeft echter geen invloed op de wijze waarop 

ze worden behandeld op het werk.  

“Ik had een dag verlof genomen voor een afspraak met de VDAB en ze vroegen me waarom. 

Toen heb ik hen verteld dat ik een lichte vorm van ASS heb, maar heb ik alles wel wat 

verbloemd. Ik zei hen dat ik geen Ben X was, en dat ze dus geen schrik moesten hebben.” 

(Sien, 20 jaar, bediende expeditie, GON) 

De participanten uit het buitengewoon onderwijs brachten echter niet alleen hun baas, maar 

ook de collega's snel op de hoogte, maar ervaren hier geen problemen door. 

 “Ik heb het verteld op mijn werk zodat ze dat weten. Wanneer ik dan iets niet goed snap, dan 

weten ze dat ze het nog eens duidelijker moeten uitleggen. Dat is de enige reden, want ik wil 

niet dat ze speciaal rekening houden met mij.” (Pieterjan, 22 jaar, ploegbaas wegenbouw, 

BuO) 
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Empowerment en onafhankelijkheid 

Bij alle deelnemers, zowel bij de studenten als bij de werkende deelnemers, is er de wens 

om zelfstandig te zijn en op eigen benen te staan. Vier van de zes GON-studenten wonen op 

kot en door de andere twee studenten wordt er gependeld tussen de school en thuis. Alle 

studenten geven aan tevreden te zijn over deze situatie. De kot-studenten houden ervan om 

van het zelfstandige leven te proeven. De anderen maakten bewust de keuze om thuis te 

blijven omwille van het feit dat ze zich eenzaam zouden voelen of omdat de ouders ook thuis 

voldoende vrijheid konden bieden. Bij de werkende deelnemers is er een nog groter streven 

naar zelfstandigheid. Twee van hen wonen reeds samen met hun partner in een huis dat ze 

samen hebben gekocht. De andere zeven die nog thuis wonen, denken actief  na over alleen 

wonen, hoewel dit slechts bij een viertal als echt dringend wordt ervaren. De voornaamste 

redenen hiervoor zijn: het gevoel te oud te worden om thuis te wonen, er klaar voor zijn om 

deze stap te zetten of zich graag willen settelen met de partner. De andere drie deelnemers 

zien alleen wonen slechts noodzakelijk op een termijn van 1 à 2 jaar omwille van de huidige 

huishoudelijke voordelen (koken, was en strijk). Als laatste verkiest de deelnemer die op 

zoek is naar werk ervoor om thuis te wonen.  

 “Ik ben zeer tevreden over mijn woonsituatie. Ik woon nog thuis en dat geeft een zeer veilig 

gevoel.” (Frederiek, 26 jaar, afgestudeerd als master industrieel ingenieur, GON) 

Erbij horen en integratie in de samenleving 

 Ervaren moeilijkheden. Uit de interviews blijkt dat 6 van de 15 deelnemers (5 GON, 

1 BuO) in ernstige mate problemen hebben ervaren om ergens bij te horen. Dit wordt 

afgeleid uit het gegeven dat ieder van hen geconfronteerd werd met ernstig pestgedrag. 

Verder werden ook andere moeilijkheden ervaren. Ten eerste werd het leggen van nieuwe 

contacten als zeer moeilijk aangegeven. Het gevolg hiervan is vaak een beperkte 

vriendengroep. De meerderheid geeft aan dat dit vooral in het begin van het middelbaar een 

probleem was. Onzekerheid, goedgelovigheid, geen interesse in vrienden,  beperkte sociale 

vaardigheden en de school als plaats zien om te leren en niet om vrienden te maken, werden 

als redenen hiervoor aangegeven. 

“In het middelbaar had ik niemand van vrienden, ik kon dat niet, dat interesseerde me ook 

niet. Ik wist ook echt niet hoe ik dat moest aanpakken. Op vlak van sociale vaardigheden 

stond ik echt wel achter.” (Flore, 22 jaar, communicatie-assistente, GON)   

“Ik zag de school als een plaats waar ik goede resultaten moest neerzetten, niet als een plaats 

waar ik vrienden moest maken.” (Frederiek, 26 jaar, afgestudeerd als master industrieel 

ingenieur, GON) 
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Een aantal onder hen bleven niet bij de pakken zitten en gingen op zoek naar manieren om 

deze tekorten weg te werken.  

 “Ik gebruik altijd een truc: ik ga pas naar een nieuwe groep als ik geïntroduceerd wordt door 

een aantal mensen die ik goed ken. Ik leer dus eigenlijk mensen kennen via mensen. Ik kan 

dan met hen bespreken hoe het zal verlopen, hoe ik me moet gedragen, met welke mensen ik 

eens moet praten enzovoort.” (Frederiek, 26 jaar, afgestudeerd als master industrieel 

ingenieur, GON) 

“Ik moest dat echt leren door andere mensen te observeren en te kijken hoe anderen dat 

deden. Als ik nu het lager en het middelbaar zou mogen overdoen zou ik dat wel kunnen, 

alhoewel het niet spontaan is.” (Flore, 22 jaar, communicatie-assistente, GON)   

Naast het leggen van contacten, blijkt ook het onderhouden ervan niet voor iedereen evident. 

Zo lijkt het voor enkelen belangrijk te zijn om af te spreken met een zo klein mogelijke groep. 

Indien er teveel mensen zijn wordt het moeilijk om alle verschillende gesprekken te volgen. 

Verder moet een deelnemer zichzelf ook als het ware gaan verplichten om eens af te 

spreken met vrienden omdat die nood er eigenlijk niet echt is.  

 “Hoewel ik de mensen wel graag heb en het ook altijd tof is, moet ik mezelf toch altijd 

verplichten om eens iets te doen, want eigenlijk heb ik dat niet echt nodig. (Flore, 22 jaar, 

communicatie-assistente, GON)   

Uit de verhalen van de participanten is gebleken dat er doorheen de jaren verbetering optrad 

waardoor ze zelf spreken van ‘sociale groei’. Van een aantal was dit reeds in de laatste jaren 

van het middelbaar het geval, van anderen pas in het hoger onderwijs.  

“In het hoger onderwijs ben ik dan op sociaal vlak wel gegroeid. Ik begon toen ook naar het 

jeugdhuis te gaan en ik leerde De Pas kennen. Mijn sociale groei is dus pas vanaf mijn 20 jaar 

echt begonnen.” (Frederiek, 26 jaar, afgestudeerd als master industrieel ingenieur, GON) 

“In mijn eerste jaar hoger heb ik echt enorm veel gestudeerd en dat is wel spijtig gezien er 

veel vriendengroepen dan worden gevormd.” (Lucas, 22 jaar, student burgerlijk ingenieur, 

GON) 

 Nadenken over wat anderen van je denken. Het onderzoek geeft aan dat 12 van de 

15 participanten zich zorgen maken over wat anderen van hun diagnose zouden kunnen 

denken. De voornaamste redenen waarom de participanten hun diagnose verzwegen, was 

het feit dat ze bang waren om een stempel te krijgen, angst dat mensen een verkeerd beeld 

zouden hebben, vrees voor de reacties van mensen of omdat men niet anders behandeld wil 

worden. Kortom, er wordt dus veelal rekening gehouden met wat andere mensen van hen 
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denken om hun diagnose wel of niet te communiceren. Slechts twee deelnemers, waarvan 

één uit de GON-groep en één uit de BuO-groep, trekken zich hier helemaal niets van aan en 

vinden dat iedereen dat mag weten. Eén GON-participant denkt hier niet zo hard over na 

doordat hij zijn diagnose maar een bijkomstige zaak vindt.  

 Verenigingen. Een viertal deelnemers zijn actief in het verenigingsleven. Drie GON-

participanten zijn aangesloten bij een jeugdbeweging. Twee van hen zijn reeds vanaf 6-jarige 

leeftijd bij de Chiro of de Scouts en geven momenteel leiding. Flore daarentegen zit nog 

maar een jaar in de Chiro en maakte deze keuze heel bewust: 

 “Ik kende enkele mensen in de Chiro en heb dat eigenlijk vooral gedaan om te leren hoe je 

dat moet doen, om socialer te worden. Ik zou dus niet zeggen dat het een passie is, maar ik 

leer er wel veel uit.” (Flore, 22 jaar, communicatie-assistente, GON)   

Naast deze reguliere verenigingen wordt ook beroep gedaan op een gespecialiseerde 

zelfhulpgroep voor mensen met ASS. Vanuit deze vereniging worden zowel praatactiviteiten 

als andere activiteiten georganiseerd zodat mensen met autisme elkaar kunnen ontmoeten. 

Frederiek maakte kennis met zo’n groep en legde op die manier heel wat contacten. 

Momenteel is hij co-verantwoordelijke van één van de groepen. Verder tracht Frederiek zijn 

sociaal netwerk verder uit te bouwen via zijn lidmaatschap van het koor, pianolessen en 

regelmatige bezoekjes aan het jeugdhuis.  

 

3.2.2 Hoe hebben jongvolwassenen het gevolgde onderwijs beleefd? 
 

Geïntegreerd onderwijs 
 

Invulling. Uit de antwoorden van de participanten blijkt dat GON-begeleiding op 

diverse manieren ingevuld kan worden. Doorheen de verhalen kwamen verschillende 

inhoudelijke componenten naar voor die ook binnen de begeleiding gecombineerd kunnen 

worden. Een eerste component is de studiebegeleiding, waarbij aandacht wordt geschonken 

aan de studieaanpak en het aanleren van betere studiemethodes.  

‘Ik leerde er vooral plannen eigenlijk. Er werd een plan gemaakt voor de week, wanneer ik 

moest studeren en wanneer ontspannen. Daarvoor hield ik me daar niet echt mee bezig 

waardoor ik geregeld dingen vergat.” (Wouter, 21 jaar, apotheker-assistent, GON) 

Een andere aangehaalde invulling van de GON-begeleiding, is het hebben van contact met 

de leerkrachten. Binnen deze opdracht kan de GON-begeleider verschillende rollen op zich 
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nemen. Een eerste invulling is die van de GON-begeleider als ‘tussenfiguur’ die instaat voor 

het overbrengen van belangrijke informatie.  

“De GON-begeleidster zei ook tegen de leerkrachten dat ze wat extra aandacht moesten 

besteden aan mijn vragen. Ze lichtte de leerkrachten in dat ze mij moesten laten tekenen in de 

les of dat ik soms in een apart lokaal mocht gaan zitten bij een toets ofzo.” (Jan, 21 jaar, 

student biologie, GON) 

Ten tweede kan de GON-begeleider als ‘bemiddelaar’ fungeren en ingrijpen wanneer de 

leerling iets fout heeft gedaan om zo voor verzachtende omstandigheden te zorgen.  

“Ze ging ook praten met de leerkrachten wanneer ik iets fout had gedaan. Wanneer zij dat dan 

ging zeggen, stonden ze daar meer voor open. Ze was eigenlijk zo een beetje een 

bemiddelaar tussen mij en de leerkrachten.” (Sander, 19 jaar, student rechten, GON) 

Een laatste rol is die van ‘informatie-verzamelaar’. Wanneer onzekerheid de studenten 

parten speelt, kan men via de GON-begeleider meer informatie verkrijgen om zich zo beter 

voor te bereiden op de schoolse activiteiten.  

 “Ik wist niet wat ik moest leren of wat ik moest kennen en dan ging zij dat bij de leerkrachten 

vragen. Sommige leerkrachten waren toen bereid om mij oude examens te laten inzien zodat 

ik een beter beeld had van wat mij te wachten stond.” (Flore, 22 jaar, communicatie-

assistente, GON) 

Ten slotte worden ook GON-begeleidingen ingevuld door vooral te praten en te discussiëren 

met elkaar. Dergelijke invullingen gaven de studenten het gevoel hun verhaal kwijt te kunnen 

met als gevolg dat moeilijke situaties hier vaak werden besproken en aangepakt. 

Verschillende thema’s kunnen hierbij aan bod komen waaronder zowel de school, de 

thuissituatie als ASS.  

 “De belangrijkste invulling binnen de GON-begeleiding was het leren begrijpen van ASS en 

daarmee leren omgaan. We werken ook heel vaak met een boekje waarvan ik de naam niet 

meer weet. Het was toen vrij recent en nieuw. Dan lazen we daar een stukje uit en begonnen 

we daarover te filosoferen.” (Mathias, 25 jaar, application consultant, GON) 

Ervaring. De manier waarop GON-begeleiding werd ervaren, gaat van zeer positief tot 

negatief omwille van de unieke constellatie die iedere GON-begeleiding kenmerkt. Ten 

eerste blijkt de hierboven vermelde invulling van de GON-begeleiding een criterium te zijn 

voor een al dan niet geslaagde GON-begeleiding. De invulling dient afgestemd te zijn op de 

noden van de student. Als tweede werd de relatie tussen de leerling en de GON-begeleider 

als doorslaggevend aangegeven bij de beleving van de GON-begeleiding. De participanten 
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gaven aan dat het belangrijk is dat er een ‘klik’ aanwezig is tussen begeleider en leerling 

waardoor een vertrouwensband opgebouwd kan worden. Deze band wordt gezien als de 

basis voor iedere begeleiding. 

“In het eerste jaar hoger onderwijs had ik echt een droom van een GON-begeleidster. Die was 

altijd zo begripvol en ik kon daar alles tegen vertellen. In het tweede jaar heb ik daar niet veel 

aan gehad want met die nieuwe begeleidster had ik geen zo’n klik, ik kon die niet vertrouwen.” 

(Flore, 22 jaar, communicatie-assistente, GON) 

Verder bleek het moment waarop de begeleiding doorging ook een rol te spelen. Dit kan 

tussen de middag zijn, tijdens de lesuren of na school. Afhankelijk van de lessen die er 

werden gemist, kon men zich er over het algemeen wel in vinden om even uit de les gehaald 

te worden. Momenten tussen de middag werden over het algemeen niet als storend ervaren 

door de voldoende lange middagpauzes.  

“Ik denk niet dat het praktisch haalbaar is om de GON-begeleiding buiten de schooluren te 

organiseren. Bij mij waren het echt vakken zoals aardrijkskunde, godsdienst of geschiedenis 

die ik miste, eerder de blokvakken waarvan je dan achteraf met een samenvatting kon 

studeren.” (Mathias, 25 jaar, application consultant, GON) 

Uit de verhalen kon worden afgeleid dat ook de afstand die men moet afleggen om tot bij de 

GON-begeleiding te komen een invloed heeft op de beleving. Wanneer de GON-begeleiding 

tot bij de leerling zelf kwam, werd deze positiever ervaren.  

“Toen ik GON-begeleiding kreeg was dat nogal ver van school.” (Wouter, 21 jaar, apotheker-

assistent, GON) 

“Mijn vorige GON-begeleidster kwam de ene keer naar school en dan zaten we daar in een 

lokaaltje, maar sommige andere keren kon ze haar niet verplaatsen en moest ik tot bij haar 

komen, dat was echt ambetant.” (Flore, 22 jaar, communicatie-assistente, GON) 

Vervolgens werd aangegeven dat de manier waarop de begeleiding wordt gegeven een 

zekere impact heeft op het positief of negatief ervaren van de begeleiding. Wanneer een 

GON-begeleider zijn aanpak niet afstemde op de leeftijd van de jongere kwam dit de 

motivatie van de student niet ten goede. Daarnaast was het ook belangrijk dat de GON-

begeleider aansluiting vond bij de noden van de leerling. Sommige studenten hadden nood 

aan een erg visuele aanpak, terwijl dit bij anderen niet noodzakelijk was. Als laatste werd 

vermeld dat de aandacht voor het positieve en de mogelijkheden die iemand in zich heeft 

meer uitgesproken aanwezig dienden te zijn in het begeleiden, eerder dan de focus op de 

beperkingen van iemand met ASS. 



 
 43 

“De nieuwe GON-begeleidster was iemand heel jong. Ze werkte vooral met 

lagereschoolkinderen en dat merkte je wel in haar aanpak. Ze nam mij er wat bij omdat ik in 

de buurt woonde.” (Mathias, 25 jaar, application consultant, GON) 

 “Ik was al vrij onzeker en die onzekerheid groeide alleen maar doordat mijn GON-

begeleidster zich vooral focuste op mijn autisme en de negatieve eigenschappen. Hierdoor 

zwakte mijn eigen ideaalbeeld meer en meer af.” (Frederiek, 26 jaar, afgestudeerd als master 

industrieel ingenieur, GON) 

Ook het betrokken worden bij beslissingen werd door veel GON-leerlingen als belangrijk 

ervaren. Zo wou men graag dat er naar hen geluisterd werd bij overlegmomenten en dat hun 

mening werd gehoord.  

“Ik had het gevoel dat de GON-begeleidster nogal veel macht had. Zij overlegde vaak met de 

docenten en de studentenbegeleider zonder mijn betrokkenheid. Ik kreeg het dan wel 

uiteindelijk te horen, maar ik werd niet betrokken tijdens de gesprekken. (Frederiek, 26 jaar, 

afgestudeerd als master industrieel ingenieur, GON) 

Nog een laatste element dat meespeelde in de beleving van de GON-begeleiding, namelijk 

de motivatie van de leerling om al dan niet GON-begeleiding te krijgen. Wanneer iemand niet 

het gevoel had dat ondersteuning noodzakelijk was, werd de begeleiding ook niet als positief 

ervaren.  

“Die GON-begeleiding heeft me eigenlijk altijd meer tegengehouden dan vooruit geholpen. Ik 

vond persoonlijk dat ik er geen nood aan had. Dat kon wel handig zijn voor mensen die buiten 

de school niemand hadden om mee te praten, maar ik had begeleiders op het internaat waar 

ik mee kon klappen.” (Maarten, 24 jaar, magazijnier, GON) 

Meerwaarde. Afhankelijk van de invulling en de positieve of negatieve ervaringen die 

men opdeed tijdens de GON-begeleiding, werd deze al dan niet als een meerwaarde 

ervaren. Voor 6 van de 13 GON-deelnemers werd de GON-begeleiding ervaren als iets waar 

ze zich konden aan optrekken, het duwtje in de rug dat ze nodig hadden om zelf verder te 

kunnen gaan, een redding om hun schoolloopbaan te kunnen afmaken of de aanzet om met 

ASS te leren omgaan. Voor drie anderen was het eerder tijdverlies en dus overbodig. De 

overige vier deelnemers konden niet goed inschatten of het al dan niet een meerwaarde had 

geboden. 
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Tips. Als conclusie kunnen we enkele tips aanhalen die door de participanten werden 

geformuleerd. 

 Plaats het kind centraal, niet de leerling die achter het kind schuilt, de ouders of de 

school. Ga na wat het kind belangrijk vindt en waar het graag rond wil werken.  

“De begeleiding zou zich niet moeten toespitsen op ouders, de school, … maar het zou zich 

moeten toespitsen op wie en waar het over gaat.” (Mathias, 25 jaar, application consultant, 

GON) 

 Focus niet op de beperkingen van ASS, maar kijk meer naar de zaken die goed gaan en 

de mogelijkheden van het kind. 

“Er mag niet meteen gedacht worden aan de beperkingen of hen in hokjes plaatsen, maar de 

totale persoon moet erkend worden. Kijk vooral naar de vlakken waar het wel heel goed gaat 

en verdiep je daar wat in.” (Frederiek, 26 jaar, afgestudeerd als master industrieel ingenieur, 

GON) 

 Maak ruimte in de begeleiding om af en toe iets leuks te doen.  

“Er mag eens iets plezants gebeuren tijdens de begeleiding zodat je er meer kan naar 

uitkijken, dan ga je gegarandeerd ook beter kunnen werken met de persoon. Dat hoeft maar 

iets stom te zijn, gewoon eens een activiteit samen doen.” (Maarten, 24 jaar, magazijnier, 

GON) 

 Continuïteit in de GON-begeleiding is belangrijk zodat men niet steeds opnieuw een 

vertrouwensband dient op te bouwen.  

“Dat zou eigenlijk altijd dezelfde begeleidster moeten zijn. Ik had geen zin om telkens terug 

opnieuw mijn hele verhaal te doen en opnieuw een band op te bouwen. Voor mij is dat niet 

gemakkelijk om iemand te vertrouwen.” (Flore, 22 jaar, communicatie-assistente, GON) 

 Sta als GON-begeleider niet boven de leerling, maar ernaast.  

“Als GON-begeleider mag je niet altijd denken dat je boven de andere persoon staat. Probeer 

de vriend te zijn, niet de alwetende, de kenner. Je mag wel sturen en proberen in een richting 

te draaien, maar je moet niet zeggen: het is zo en niet anders.” (Maarten, 24 jaar, magazijnier, 

GON) 

 Centraliseer GON-begeleiders om zo efficiënter te kunnen werken en GON-uren te 

kunnen spreiden over de verschillende jaren. 

“In mijn school werkte er één GON-begeleidster voor alle leerlingen. Dus wanneer je GON-
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begeleiding wou, moest je het met die mevrouw doen, je kon zelf niet kiezen. Dit had eigenlijk 

alleen maar voordelen. Op die manier wordt de beperking van slechts 2 jaar GON-begeleiding 

omzeild en krijg je sowieso begeleiding als je het nodig hebt. Op een bepaald moment heb je 

een probleem en dan zit je daar hé als je 2 jaar op is, maar in mijn school krijg je gewoon hulp 

als je het nodig hebt. Dat is écht een prachtig systeem. Op die manier moeten veel minder 

GON-begeleiders aangesteld worden. Als alle uren van alle kinderen op school gespreid 

kunnen worden, heeft dat veel meer nut. Het is niet omdat je die GON-begeleiding hebt, dat je 

ze altijd nodig hebt. De ene week gaat het goed, en ineens is er dan een periode waar het 

minder goed gaat” (Lucas, 22 jaar, student burgerlijk ingenieur, GON) 

 Goede afspraken maken goede vrienden.  

“Als je de kinderen zelf laat zeggen bij welke vakken ze uit de les gehaald mogen worden dan 

moet dat lukken. Als dat opgelegd wordt, dan is dat een probleem. Als een kind ‘nee’ zegt, 

dan is het gewoon zo en moet het vak volledig gevolgd kunnen worden.” (Mathias, 25 jaar, 

application consultant, GON) 

 

Buitengewoon onderwijs 

 

Wat betreft de beleving van het buitengewoon onderwijs, blijkt dat er vooral aandacht 

geschonken wordt aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden opdat men in staat zou zijn 

zich voldoende te integreren in de samenleving. Daarnaast wordt ook heel wat tijd 

geïnvesteerd in het aanleren van praktische vaardigheden die men in het dagelijkse leven 

vaak nodig heeft. Deze klemtonen zorgen ervoor dat er minder tijd wordt vrijgemaakt om stil 

te staan bij theoretische aspecten. Dit werd door twee deelnemers als negatief ervaren.  

 “Op sociaal vlak heb ik heel wat bijgeleerd, leren hoe je de trein neemt enzo. Maar op 

theoretisch vlak heb ik echt helemaal niets geleerd.” (Pieterjan, 22 jaar, ploegbaas 

wegenbouw, GON) 

De andere twee deelnemers ervaarden de beperkte aanwezigheid van theoretische leerstof 

eerder als een gemak. Daarnaast hadden ze ook het gevoel zichzelf te kunnen ontplooien 

zonder enige stress te ervaren op schools vlak.  

“Ik kon daar echt mezelf zijn op school, als ik iets wou roepen, dan kon ik dat. Ik kon er ook 

mijn energie kwijt. Ze wisten hoe ze met mij moesten omgaan. Ook de kleinere klassen waren 

veel beter voor mij. Als ik in het gewoon onderwijs had gezeten, ging ik zeker drie keer op de 

gang gesmeten worden, zonder zever.” (Maarten, 24 jaar, magazijnier, GON) 
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De meningen omtrent de meerwaarde die het buitengewoon onderwijs heeft geboden, waren 

evenwichtig verdeeld. Twee deelnemers waren tevreden en twee anderen zagen de 

meerwaarde van het buitengewoon onderwijs niet in.  

“Indien ik zelf opnieuw zou mogen kiezen, zou ik voor het gewoon onderwijs kiezen. Ik heb er 

echt niet veel theoretische kennis opgedaan. Je hebt ook niet veel keuze in een BuSO om je 

in te verdiepen. Hetgeen ik écht wilde doen, daar ga ik volgende maand mee beginnen, 

dierenzorg in avondschool.” (Pieterjan, 22 jaar, ploegbaas wegenbouw, GON) 
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4   Discussie 

4.1 Invloed van gevolgde onderwijsvorm op levenskwaliteit 
 

Deze studie werd verricht omdat nog geen onderzoek werd uitgevoerd waarbij verschillende 

onderwijsvormen in relatie tot levenskwaliteit werden onderzocht. In deze studie wordt de 

nadruk vooral gelegd op het multidimensionele concept ‘quality of life’. Meer specifiek werd 

voor de eerste onderzoeksvraag bij 28 jongvolwassenen nagegaan of er een significant 

verschil is in levenskwaliteit nadat ze GON-begeleiding kregen of in het buitengewoon 

onderwijs les hebben gevolgd. De resultaten van dit onderzoek geven aan dat het gevolgde 

onderwijs geen rol speelt bij de te voorspellen levenskwaliteit. Aangezien dit onderzoek 

exploratief van aard is, moeten de onderzoeksresultaten met enige voorzichtigheid 

geïnterpreteerd worden.     

Wat betreft het eerste subdomein, namelijk ‘tevredenheid’ is er geen significant verschil vast 

te stellen tussen de groepen. Zowel de GON- als BuO-participanten zijn tevreden en hebben 

een hoge score.  Dit domein houdt elementen in zoals plezier hebben in het leven, ervaren 

van problemen in vergelijking met anderen, gevoel succesvol te zijn en tevredenheid over de 

woon- en leefomstandigheden. Ook uit de verhalen van de deelnemers blijkt geen duidelijk 

verschil in tevredenheid tussen de twee groepen. Hoewel Holvoet (2006) aangeeft dat 

geïntegreerd onderwijs meer mogelijkheden biedt om een positief zelfbeeld en 

zelfwaardegevoel op te bouwen, zien we deze trend niet in deze resultaten. Daarentegen 

zien we bij zowel de GON-groep als de BuO-groep dat de positieve kanten van het leven 

domineren en iedereen erg tevreden is over hoe het leven loopt.  

Ondanks het feit dat er een groter verschil is vast te stellen bij de groepsgemiddelden van 

het subdomein ‘competentie en productiviteit’, blijkt dat dit verschil niet significant is. 

Wanneer we echter de beleving uit de interviews in kaart brengen, kunnen we wel een 

duidelijk verschil tussen de groepen vaststellen. Deze subschaal peilt onder andere naar: de 

mate waarin een opleiding een goede voorbereiding biedt op werk, de ervaring al dan niet 

goed te zijn in een job en de manier waarop mensen je behandelen.    

 Uit de verhalen van de BuO-groep komen opvallend meer negatieve ervaringen naar 

voor. Zo delen enkelen de mening dat het buitengewoon onderwijs ervoor heeft gezorgd dat 

men theoretisch niet voldoende werd voorbereid op het werkveld en dit wordt als een groot 

gemis ervaren. Daarnaast wordt ook aangegeven dat het hebben van een getuigschrift, in 

plaats van een diploma, het vinden van werk bemoeilijkt. Deze ervaringen worden 

weerspiegeld in de unidimensionele resultaten die aangeven dat de helft van de BuO-
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deelnemers werkloos zijn. Dit blijkt echter niet zo te zijn bij de GON-groep waarvan 77% van 

de afgestudeerden behoorlijk vlot werk heeft gevonden. Slechts twee GON-participanten 

ervaren moeilijkheden bij het zoeken naar werk. Het grootste struikelblok blijkt hierbij de 

sollicitatie te zijn. Tijdens het solliciteren wordt de moeilijkheid ervaren om zichzelf te 

‘verkopen’, de eigen capaciteiten naar voor te brengen en te weten wat men wel en niet mag 

zeggen. Het onderzoek van Higgins et al. (2008) bevestigt deze bevindingen. Uit dat 

onderzoek is gebleken dat vooral de beperkte sociale vaardigheden en moeilijkheden in de 

communicatie als een belangrijk obstakel worden ervaren bij het vinden van werk. Ook in het 

onderzoek van Hurlbutt en Chalmers (2004) komt men tot dezelfde conclusies.  Deze laatste 

auteurs focusten zich wel enkel op mensen met het syndroom van Asperger. Deze 

veralgemening kan echter niet worden gemaakt in deze exploratieve studie aangezien 

slechts de minderheid problemen ervaart bij het solliciteren.     

 Deze positieve ervaring bij de GON-participanten zet zich ook verder in het werk zelf. 

De meerderheid geeft aan een voldaan gevoel te hebben bij de job doordat men er goed in is 

alsook voldoende uitdagingen krijgt. Op het werk worden ook verder geen grote problemen 

ervaren. Dergelijke positieve bevindingen worden niet bevestigd door ander onderzoek. Men 

spreekt daarentegen vooral van teleurstellende jobs die vaak vroegtijdig beëindigd worden 

wanneer mensen met ASS dan toch werk vinden (Engström et al., 2003; Howlin & Goode, 

1998).             

 Een ander duidelijk verschil dat uit de interviews naar voor kwam, was het feit of de 

werkomgeving al dan niet op de hoogte werd gebracht van de diagnose. Alle GON-

participanten delen de mening dat het niet noodzakelijk is om het werk op de hoogte te 

brengen van de diagnose. Op die manier zijn ze zeker dat ze op dezelfde manier behandeld 

zullen worden als de andere werknemers. Omwille hiervan worden ze ook niet 

geconfronteerd met de negatieve perceptie die vaak voorkomt wanneer men op de hoogte is 

van de diagnose. De geïnterviewde deelnemers uit de BuO-groep daarentegen brachten hun 

werk wel op de hoogte van hun diagnose, maar ervaren hierdoor verder geen problemen. 

Deze bevindingen komen niet overeen met ander onderzoek (Higgins et al., 2008; Hurlbutt & 

Chalmers, 2004) waaruit blijkt dat veel mensen met het syndroom van Asperger op het werk 

geconfronteerd worden met de negatieve perceptie van collega’s of leidinggevenden. Hierbij 

dient opnieuw dezelfde opmerking gemaakt te worden dat men zich enkel richt op mensen 

met het syndroom van Asperger, terwijl dit onderzoek zich richt op het volledige spectrum.  

Wat de subschaal ‘empowerment en onafhankelijkheid’ betreft, worden hier de hoogste 

groepsgemiddelden vastgesteld. Deze subschaal meet de mate waarin men zelf 

beslissingen neemt, controle heeft over het leven en dus zelfstandig is. Opnieuw blijkt dat dit 

verschil niet significant is. De hoge cijfers bij beide groepen geven aan dat de deelnemers 
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slechts weinig afhankelijk zijn van derden en vooral op hun eigen benen staan. De 

unidimensionele gegevens (zie Tabel 1), laten dergelijke hoge cijfers echter niet vermoeden 

door het hoge percentage van werkende deelnemers dat nog steeds bij de ouders woont 

(GON: 57%; BuSO: 37.5%). Wanneer de verhalen van de deelnemers echter in rekening 

worden gebracht, stellen we vast dat iedereen die nu nog thuis woont, nadenkt over alleen 

wonen of echte stappen aan het ondernemen is. Thuis wordt de nodige vrijheid ervaren en is 

men in staat zelf beslissingen te nemen. Dergelijke positieve resultaten wordt niet gestaafd 

door ander onderzoek. Verschillende follow-up studies, die in het artikel van Seltzer et al. 

(2004) worden samengevat, geven aan dat het merendeel van de mensen met ASS 

afhankelijk blijft van hun familie of van hulpverlening voor ondersteuning bij dagelijkse 

activiteiten.  

Ook bij het laatste subdomein ‘erbij horen en integratie in de samenleving’ blijkt het verschil 

in groepsgemiddelden niet significant te zijn. Deze subschaal onderzocht de mate waarin 

men zich zorgen maakt over de verwachtingen van anderen, de verenigingen waar men al of 

niet lid van is en hoe het sociale netwerk eruit ziet. Hoewel deze score nogal hoog is en de 

deelnemers het nu goed stellen, blijkt uit de interviews dat heel wat deelnemers in het 

verleden problemen op dit vlak hebben ervaren. Ongeveer de helft van alle geïnterviewde 

deelnemers werd gepest en ervaarde moeilijkheden in het leggen van contacten. Dit waren 

vooral problemen in het lager en het begin van het middelbaar onderwijs. Doorheen de jaren 

kregen de deelnemers echter het gevoel hier beter mee te kunnen omgaan en ervaarden ze 

een ontwikkeling op sociaal vlak. Velen van hen beschikken momenteel over een 

uitgebreider sociaal netwerk in vergelijking met enkele jaren terug. Deze bevindingen keren 

ook terug in het onderzoek van Volkmar en Klin (in Orsmond et al., 2004) dat aangeeft dat 

sommige mensen met ASS niet alleen doorheen de adolescentie meer interesse krijgen in 

vriendschappen, maar dat ze ook meer sociale vaardigheden ontwikkelen, hoewel dit om 

een minderheid gaat.    

Afsluitend kan geconcludeerd worden dat er geen significant verschil vast te stellen is tussen 

de algemene groepsgemiddelden. Dit wijst erop dat beide groepen gekenmerkt worden door 

een hoge kwaliteit van leven. Hierbij moet zeker rekening gehouden worden met het feit dat 

slechts 28 proefpersonen werden opgenomen om de verschillende onderwijsvormen met 

elkaar te vergelijken. Doordat de scores van de QOL-Q in de studie van Renty en Roeyers 

(2005) niet werden gepubliceerd, is het niet mogelijk de scores met een gelijkaardige groep 

te vergelijken. Verder onderzoek is daarom noodzakelijk om deze conclusie te bevestigen. 

Ondanks het feit dat er geen vergelijking gemaakt kan worden met voorgaand onderzoek wat 

betreft de onderwijsvormen, werd doorheen deze studie duidelijk dat het grootste deel van 

de deelnemers uit dit onderzoek beter scoort dan anderen met ASS. Het is mogelijk dat de 
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steekproef van dit onderzoek bestaat uit mensen die zich aan de betere kant van het 

continuüm bevinden. In het review-artikel van Seltzer et al. (2004) wordt aangegeven dat 

zo’n 15 à 25% van de volwassenen zich in dit gebied bevinden en in staat zijn om zelfstandig 

te leven, hoger onderwijs te volgen, te trouwen, een uitdagende job uit te oefenen en over 

een netwerk van sociale relaties te beschikken. Aangezien er aan de hand van zelfselectie 

werd gewerkt om deelnemers te rekruteren, is het mogelijk dat vooral mensen met een 

succesverhaal bereid waren om aan dit onderzoek deel te nemen. Een andere mogelijke 

verklaring voor de hoge QOL-scores zijn de lage AQ-scores die wijzen op beperkte autisme-

specifieke kenmerken. Dit brengt ons bij de volgende onderzoeksvraag waarbij de invloed 

van ASS op de levenskwaliteit werd nagegaan. 

4.2 Invloed van ASS en IQ op levenskwaliteit 
 

De invloed van autisme-specifieke kenmerken op levenskwaliteit werd nagegaan om te 

kunnen uitmaken of ASS een mogelijke verklaring kan bieden voor de bestaande variaties in 

levenskwaliteit. Om deze invloed na te gaan, werd gebruik gemaakt van de Autism Quotiënt 

(Baron-Cohen et al., 2001). De resultaten geven een trend weer (rs = -.375, p = .054) die 

aangeeft dat er een licht negatief verband bestaat tussen autisme-specifieke kenmerken en 

de subschaal tevredenheid. Dit betekent dat hoe meer autisme-specifieke kenmerken men 

heeft, hoe minder tevreden men zal zijn over het leven. Ondanks deze trend, blijkt er geen 

evidentie te bestaan voor de voorspellende rol van autisme-specifieke kenmerken ten 

opzichte van de te verwachten algemene levenskwaliteit. Daarnaast werd ook de invloed van 

IQ op de levenskwaliteit nagegaan aan de hand van de IQ-gegevens waarover de 

deelnemers zelf beschikten. Ook het verband tussen IQ en levenskwaliteit blijkt niet 

significant te zijn.           

 Renty en Roeyers (2005) kwamen ook tot deze conclusies wat autisme-specifieke 

kenmerken en IQ betreft. Deze bevindingen komen echter niet overeen met de resultaten 

van de uni-dimensionele studie die door Howlin et al. (2004) werden gerapporteerd. In hun 

onderzoek kwamen Howlin et al. (2004) tot de conclusie dat mensen met ASS met een IQ 

boven de 70 meer kans maken op een betere outcome. Daarnaast geven de auteurs ook 

aan dat niet alles verklaard kan worden door de cognitieve mogelijkheden, maar dat ook de 

kernsymptomen die geassocieerd worden met ASS een cruciale rol spelen. Het verschil in 

deze resultaten kan verklaard worden door de verschillende concepten die werden 

gehanteerd, samen met hun bijhorende aanpak: outcome als unidimensioneel concept 

versus het multidimensionele quality of life.  
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Verder is het hierbij belangrijk op te merken dat de AQ-scores (GON: M = 19.35; BuSO: M = 

21.63) van de deelnemers erg laag zijn in vergelijking met de 32+ cutoff score die door 

Baron-Cohen et al. (2001) werd aangegeven om van ASS te kunnen spreken. Hoewel 

recentere studies (Kurita, Koyama, & Osada, 2005; Woodbury-Smith, Robinson, 

Wheelwright, & Baron-Cohen, 2005) aangeven dat 26+ een betere cutoff score zou zijn, 

blijven de AQ-scores van de participanten extreem laag. Nochtans was er sprake van een 

Cronbach’s Alpha van 0.87 wat wijst op een hoge betrouwbaarheid en kregen alle 

deelnemers ook een diagnose op basis van de DSM-criteria. Uit de interviews blijkt wel dat 

zowel GON- als BuO-participanten doorheen de jaren minder autisme-gerelateerde 

problemen ondervinden. Door ervaringen op te doen, leren ze meer met hun diagnose om te 

gaan waardoor enkelen zelfs niet meer dagelijks met hun ASS worden geconfronteerd. 

Dergelijke bevindingen vinden we ook terug in het review-artikel van Seltzer et al. (2004) dat 

aangeeft dat er indicaties zijn om aan te nemen dat de kernsymptomen van autisme tot een 

bepaalde hoogte verminderen doorheen de adolescentie of de jongvolwassenheid. Deze 

resultaten wijzen erop dat de steekproef van deze studie mogelijks vooral bestaat uit 

jongvolwassenen met betere communicatieve en sociale vaardigheden dan andere 

jongvolwassenen met ASS. Dit gegeven, alsook de bovenstaande trend tussen autisme-

specifieke kenmerken en tevredenheid, wijst er op dat verder onderzoek nodig is om meer 

duidelijkheid te scheppen in de relatie tussen ASS en quality of life.  

4.3 Beleving van het gevolgde onderwijs 
 

Uit de resultaten volgt de conclusie dat de ervaringen betreffende het gevolgde onderwijs erg 

divers zijn. De beleving van het gevolgde onderwijs is een individuele aangelegenheid en 

hangt af van heel wat factoren waardoor er geen sprake is van een eenduidig positieve of 

negatieve ervaring bij alle deelnemers.        

 Wat betreft de GON-begeleiding, blijkt het merendeel van de deelnemers de GON-

begeleiding als meerwaarde te hebben ervaren. Factoren die bij deze beleving een rol 

spelen zijn: de concrete invulling van de begeleiding, het moment waarop de begeleiding 

doorgaat, de afstand die men moet afleggen voor de begeleiding en de motivatie van de 

leerling om al dan niet GON-begeleiding te krijgen. Daarnaast werd door de participanten 

heel wat nadruk gelegd op de aanpak van de begeleider alsook op het belang van een 

goede relatie tussen de leerling en de GON-begeleider. Gelijkaardige resultaten vinden we 

terug in ander onderzoek. Uit de studie van Robertson (2006) blijkt dat vooral relationele 

aspecten in rekening worden gebracht om van goed onderwijs te kunnen spreken. Studenten 

vinden het belangrijk dat een begeleider of leerkracht luistert naar de leerling, begripvol is, 

warmte uitstraalt en respect voor hen heeft. Hoewel deze resultaten gericht zijn op algemeen 
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onderwijs kunnen ze ook van toepassing zijn op de ervaring van GON-begeleiding. Een 

andere factor die een rol speelt in de beleving van het onderwijs blijkt de mate te zijn waarin 

men betrokken wordt bij beslissingen. Een aantal deelnemers ervaarden dit als te weinig 

waardoor de begeleiding niet volledig op hun noden werd afgestemd. Deze bevindingen 

worden ook door andere onderzoekers aangegeven. Hemmingsson, Borell, en Gustavsson 

(2003) geven aan dat de leerlingen uit hun onderzoek een zeer beperkte invloed hadden op 

de manier waarop de ondersteuning geboden werd en wanneer deze plaats vond. De 

invulling van de ondersteuning werd doorgaans volledig bepaald door de volwassenen. Ook 

Lightfoot et al. (1999) kwam tot de bevinding dat leerlingen betrokken willen worden bij de 

keuze van het soort ondersteuning.         

 De ervaringen van het buitengewoon onderwijs waren meer verdeeld. De helft van de 

BuO-deelnemers hebben het buitengewoon onderwijs als een meerwaarde ervaren. Ook bij 

deze beleving spelen verschillende factoren een rol. Net zoals bij de GON-begeleiding heeft 

de invulling als eerste een doorslaggevende rol. Uit de resultaten blijkt dat enkele 

deelnemers zich storen aan de vooral praktische invulling van het onderwijs en vinden dat 

vaak zeer weinig van hen verwacht wordt op theoretisch vlak. Deze bevinding vinden we ook 

terug in andere onderzoeken waaruit blijkt dat de onderwijsnormen als erg laag worden 

ervaren (Cook, Swain, & French, 2001; Jacklin, 1998). Ook de nadruk die vooral gelegd 

wordt op praktische taken werd in het onderzoek van Cook et al. (2001) niet door iedereen 

als positief ervaren.  

4.4 Sterktes en beperkingen van het onderzoek 
 

Er zijn aan deze masterproef een aantal sterke punten verbonden. Ten eerste wordt in dit 

onderzoek gebruik gemaakt van meervoudig-methode onderzoek. Kwantitatief en kwalitatief 

onderzoek worden gecombineerd gebruikt en vullen elkaar op die manier aan. Door beide 

onderzoeksmethoden te gebruiken bij het beantwoorden van de eerste onderzoeksvraag, 

kon veel grondiger te werk worden gegaan. De kwalitatieve analyses konden de scores op 

de QOL-Q niet alleen verduidelijken, maar ook van een aantal mogelijke verklaringen 

voorzien. Ook omgekeerd was er sprake van een meerwaarde. De kwantitatieve scores 

konden als hulpmiddel gebruikt worden bij de interpretatie van de interviews. Ondanks het 

feit dat kwalitatief onderzoek erg tijdrovend is en generalisaties moeilijker maakt, bleek het 

voor dit onderzoek toch zeker de moeite waard te zijn.      

 Een tweede sterkte eigen aan dit onderzoek is het feit dat voorheen nog geen 

onderzoek werd uitgevoerd rond dit thema. De studie van de relatie tussen levenskwaliteit en 

het gevolgde onderwijs is bijgevolg nieuw en kan niet alleen aanbevelingen inhouden voor 

verder diepgaand onderzoek, maar biedt ook een meerwaarde voor de praktijk.    
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Naast deze sterktes heeft het onderzoek ook een aantal beperkingen die niet uit het oog 

verloren mogen worden. Ten eerste is het belangrijk om aan te geven dat de resultaten met 

de nodige voorzichtigheid gelezen dienen te worden. Dit exploratief onderzoek had niet de 

intentie om veralgemeningen te maken voor de volledige ASS-populatie. Daarentegen werd 

eerder een verkennend doel vooropgesteld door te richten op één gon-dienst en één school 

voor buitengewoon onderwijs in Antwerpen bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen. 

 Daarnaast zijn er ook een aantal beperkingen met betrekking tot de steekproef van 

deze studie. Niet iedereen die voldeed aan de voorwaarden kreeg de mogelijkheid om deel 

te nemen aan het onderzoek. Enkel de mensen waarvan contactgegevens beschikbaar 

waren, werden gecontacteerd. Verder gebeurde de rekrutering van de participanten aan de 

hand van zelfselectie waardoor enkel geëngageerde mensen hebben deelgenomen aan dit 

onderzoek. Hierdoor is de samenstelling van de onderzoeksgroep mogelijks geen voldoende 

afspiegeling van de populatie. Daarnaast werd er in dit onderzoek gewerkt met een ongelijke 

groepsgrootte voor de verschillende subgroepen, namelijk 20 deelnemers in de GON-groep 

tegenover 8 deelnemers in de BuO-groep. De ongelijk verdeelde en kleine steekproef 

bemoeilijkt bij kwantitatief onderzoek het verkrijgen van representatieve resultaten. Een 

andere beperking ligt in het feit dat er niet evenveel deelnemers waren voor het kwantitatieve 

en het kwalitatieve luik van het onderzoek. Slechts bij iets meer dan de helft van de 

deelnemers werd ook een semi-gestructureerd interview afgenomen met opnieuw een 

ongelijke verdeling met 13 GON-participanten en slechts twee deelnemers uit het 

buitengewoon onderwijs. Deze ongelijke verdeling bemoeilijkte het vergelijken van de 

resultaten.           

 Verder moet er ook rekening mee worden gehouden dat alle resultaten gebaseerd 

zijn op zelfrapportering.         

 Vervolgens gaat het in deze studie om cross-sectioneel onderzoek waarbij de 

levenskwaliteit van ieder individu slechts eenmaal op één tijdstip werd gemeten. 

Longitudinaal onderzoek zou het voordeel hebben dat er meer inzicht in de evolutie van 

levenskwaliteit geboden kan worden.         

 Tenslotte is het belangrijk om aan te geven dat bij drie deelnemers achteraf bleek dat 

ze beide onderwijsvormen hadden gevolgd doorheen hun schoolloopbaan. Hoewel dit ook 

een voordeel was, waardoor deze deelnemers beide onderwijsvormen met elkaar konden 

vergelijken, bemoeilijkte dit het eenduidig interpreteren van de resultaten.  

 



 
 54 

4.5 Implicaties van het onderzoek 
 

Deze studie omvat enkele belangrijke implicaties voor de dagelijkse praktijk. Uit de resultaten 

is gebleken dat de levenskwaliteit van mensen niet wordt bepaald door het onderwijs dat 

werd gevolgd. Dit impliceert dat er nog steeds geen richtinggevende adviezen geboden 

kunnen worden aan ouders bij het kiezen voor een bepaalde onderwijsvorm. Deze bevinding 

sluit aan bij die van andere onderzoekers (Mesibov, 1999; Renty & Roeyers, 2005) die 

aangeven dat de keuze voor een bepaald type onderwijs een moeilijke beslissing is waarop 

geen eenduidig antwoord te formuleren valt. De afweging om voor buitengewoon onderwijs 

of voor geïntegreerd onderwijs te kiezen dient afgestemd te worden op de noden van elk 

individueel kind. Hierbij dient men als ouders een persoonlijke afweging te maken van de 

voor- en nadelen (zie paragraaf 1.3.3.) die aan beide onderwijsvormen zijn verbonden.  

 Daarnaast kwamen uit de interviews enkele concrete tips naar voor die GON-

begeleiders kunnen gebruiken om hun begeleiding met jongeren te optimaliseren. Het komt 

er voornamelijk op neer dat GON-begeleiders in de dagelijkse praktijk van het geïntegreerd 

onderwijs de studenten met ASS meer dienen te raadplegen wat betreft de organisatie van 

hun eigen ondersteuning. Aangezien ieder individu uniek is, andere noden, sterktes en 

verwachtingen heeft, is dit van cruciaal belang. Een dergelijke afstemming is pas mogelijk 

wanneer niet de school of de ouders centraal worden gesteld, maar wel de student en deze 

mee wordt betrokken bij het nemen van belangrijke beslissingen. Op die manier kan 

nagegaan worden wat de student belangrijk vindt, welke aanpak bij hem of haar aansluit en 

waarrond zeker gewerkt moet worden. Onder meer Broer et al. (2005), De Schauwer et al. 

(2009), Giangreco et al. (2005), Lightfoot et al. (1999), Mortier et al. (2011) en York et al. 

(1992) formuleren deze behoefte. Een dergelijke aanpak zorgt voor een gevoel van 

evenwaardigheid tussen de student en de GON-begeleider, met als gevolg dat ook de 

motivatie stijgt. Dit zorgt op zijn beurt voor een positieve beleving van de GON-begeleiding. 

Het is belangrijk dat GON-begeleiders zich hiervan bewust blijven en niet vervallen in een 

vast stramien als gevolg van hun ervaring.       

 Vervolgens werden in het onderzoek ook een aantal belangrijke aanbevelingen met 

betrekking tot het organisatorische aspect voor de GON-diensten gegeven. Een eerste 

aanbeveling richt zich op de continuïteit in de GON-begeleiding die voor veel studenten erg 

belangrijk blijkt te zijn. Telkens opnieuw een band moeten opbouwen met een nieuwe GON-

begeleider bleek vaak de reden om de begeleiding stop te zetten. Het lijkt wenselijk om 

vanuit de GON-diensten hiermee rekening te houden. Daarnaast vond men het ook niet 

evident welke twee jaren uit te kiezen om begeleid te worden. Men weet op voorhand niet 

altijd of men hulp zal nodig hebben en aan bepaalde hulpvragen kan men ook veelal geen 

volledig jaar werken. De implementatie van een nieuw systeem in de GON-begeleiding zou 
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hier een antwoord op kunnen bieden.        

 Dit brengt ons bij de relevantie van deze studie voor het beleid. Uit de interviews 

kwam het voorstel om GON-begeleiders zo efficiënt mogelijk in te zetten door één of 

meerdere begeleiders te centraliseren in een school. Op die manier wordt niet alleen de 

continuïteit van de begeleiding verzekerd, maar is begeleiding mogelijk wanneer dit nodig is 

en wordt ze niet beperkt tot twee jaar. Indien men afstapt van het huidige systeem dat 

beperkt is tot twee jaar begeleiding en men ervoor opteert om aan een school een aantal 

uren toe te kennen naargelang het aantal GON-leerlingen, kan men de GON-uren meer 

spreiden en er op die manier meerdere jaren beroep op doen. Uiteraard zijn ook beperkingen 

aan dit systeem verbonden, maar het kan een mogelijke denkpiste zijn bij het nemen van 

verdere beleidsbeslissingen betreffende GON-begeleiding. Daarnaast bleek uit de interviews 

dat het ook belangrijk is om na te denken over de organisatie van het buitengewoon 

onderwijs. Uit de verhalen kwam naar voor dat de hoofdzakelijk praktische invulling van het 

onderwijs vaak als ontoereikend werd ervaren. Op beleidsniveau zoeken naar een betere 

afstemming tussen theorie en praktijk bij de organisatie van het buitengewoon onderwijs, kan 

leerlingen meer mogelijkheden bieden.  

4.6 Suggesties voor toekomstig onderzoek 
 

Verder onderzoek naar de relatie tussen het gevolgde onderwijs en quality of life is 

noodzakelijk waarbij met bovenstaande tekortkomingen wordt rekening gehouden. Vanuit de 

resultaten van deze studie is het ook mogelijk een aantal richtlijnen te formuleren voor verder 

onderzoek. Ten eerste zou het zinvol zijn om de cutoff score van de AQ verder te 

onderzoeken. De bestaande cutoff scores houden geen rekening met mensen met ASS die 

over betere communicatieve en sociale vaardigheden beschikken. Ten tweede is verder 

onderzoek naar de relatie tussen autisme en levenskwaliteit belangrijk om hierover meer 

duidelijkheid te scheppen. Vervolgens kan het ook zinvol zijn om deze studie uit te voeren 

met een derde vergelijkingsgroep, namelijk jongvolwassenen zonder ASS om op die manier 

een extra vergelijking te kunnen maken en meer betekenis te kunnen geven aan de QOL-Q-

scores. Daarnaast is verder onderzoek van de verschillende subgroepen binnen ASS (de 

autistische stoornis, het syndroom van Asperger en het atypische autisme) wenselijk om zo 

elk hun relatie tot levenskwaliteit na te gaan. Ten vijfde kan het interessant zijn om verder 

onderzoek te verrichten naar de beleving van het gevolgde onderwijs. Dergelijk onderzoek bij 

mensen met ASS is zeldzaam en kan een meerwaarde bieden voor de praktijk. Tenslotte lijkt 

verder onderzoek gewenst naar kwaliteit van leven bij mensen met ASS waarbij de aandacht 

vooral uitgaat naar het verzamelen van kwalitatieve informatie. Momenteel bestaan er heel 

wat vragenlijsten voor mensen met een verstandelijke beperking, waarbij de aandacht vooral 
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gaat naar het verzamelen van kwantitatief materiaal om zo gemakkelijker vergelijkingen te 

kunnen maken. Doorheen dit onderzoek is gebleken dat het kwalitatief luik met de interviews 

een meerwaarde heeft geboden. De ontwikkeling van een autisme-specifiek interview, 

waarbij naast vaste items ook ruimte wordt gelaten voor verhalen en ervaringen, kan in het 

kader van onderzoek naar ‘quality of life’ een duidelijke meerwaarde bieden.  

4.7 Algemene conclusie 
 

In dit exploratief onderzoek werden de invloed van het gevolgde onderwijs, de invloed van 

autisme-specifieke kenmerken, alsook de invloed van het IQ op levenskwaliteit nagegaan bij 

jongvolwassenen met ASS die in het buitengewoon onderwijs of geïntegreerd onderwijs les 

hebben gevolgd.  Samenvattend kan gesteld worden dat er geen significant verschil bestaat 

tussen de levenskwaliteit van jongvolwassenen die ofwel buitengewoon onderwijs ofwel 

GON-begeleiding hebben gevolgd. Toch blijkt uit de interviews dat er zich een aantal 

verschillen voordoen op vlak van competentie en productiviteit waarbij mensen uit het 

buitengewoon onderwijs zich minder gelukkig voelen in vergelijking met mensen van het 

geïntegreerd onderwijs. Desondanks is er bij iedereen sprake van een hoge levenskwaliteit. 

Verder grootschalig onderzoek zal moeten uitwijzen hoe onderwijs en levenskwaliteit zich 

precies tot elkaar verhouden.  

Wat de invloed van autisme-specifieke kenmerken op levenskwaliteit betreft, blijkt dat de 

kernsymptomen geen voorspellende rol spelen ten opzicht van levenskwaliteit. De 

vastgestelde trend die aangeeft dat er mogelijks een licht negatief verband bestaat tussen 

autisme-specifieke kenmerken en de subschaal tevredenheid vraagt naar verder onderzoek. 

Verder bleek ook het verband tussen IQ en levenskwaliteit niet significant te zijn.  

Omtrent de beleving van het gevolgde onderwijs kan gesteld worden dat dit een individuele 

aangelegenheid is die beïnvloed wordt door zowel individuele factoren als door factoren die 

eigen zijn aan de onderwijsvorm. De ervaringen zijn verdeeld waarbij de onderwijsvormen 

niet door iedereen als overwegend positief of negatief worden beleefd. De bevindingen van 

dit onderzoek wijzen erop dat GON-begeleiders de studenten met ASS meer dienen te 

consulteren wat betreft de organisatie van hun eigen ondersteuning. Toekomstig onderzoek 

is nodig om ook de beleving van andere jongvolwassenen met ASS na te gaan, om zo het 

onderwijs meer op hun noden te kunnen afstemmen.   

Ondanks de kleinschaligheid en de tekortkomingen, kan dit onderzoek ongetwijfeld een 

bijdrage leveren aan de huidige discussie rond quality of life bij jongeren en volwassenen 

met ASS.  
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Bijlagen 

Bijlage 1 Uitnodigingsbrief onderzoek 
 

 

 

 

 

 

 

 

Beste, 

Ben je 18 of ouder? 

Heb je ooit GON gekregen of in het BuSO les gevolgd?  

Als je op deze twee vragen ja kan antwoorden kom je in aanmerking voor een 

wetenschappelijk onderzoek naar je levenskwaliteit.  

Voor dit onderzoek werkt onze GON-dienst samen met de universiteit van Gent. 

We zouden het heel tof vinden als jij hier aan zou willen meewerken. 

Dit wetenschappelijk onderzoek zal in de vorm van vragenlijsten zijn. De afname van de 

vragenlijsten gaat door in onze school in Antwerpen of aan de universiteit van Gent (indien 

dit te moeilijk voor je is dan kunnen we ook naar jou komen). 

Wil je meedoen?  

Hoe meer mensen er mee doen hoe beter bij een wetenschappelijk onderzoek! 

Stuur een mailtje voor 23 juli met de datum die voor jou het beste past, naar volgend e-

mailadres: onderzoek_ugent@hotmail.com 

Indien je meedoet krijg je van ons een duidelijke mail terug met het juiste adres en uur. 

  

mailto:onderzoek_ugent@hotmail.com
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Heb je nog vragen over het onderzoek? Stuur gerust een mailtje! 

 ja, ik wil graag meedoen en kom naar Antwerpen op 19 augustus 

 ja, ik wil graag meedoen en kom naar Antwerpen op 20 augustus 

 ja, ik wil graag meedoen en kom naar Antwerpen op 22 augustus 

 ja, ik wil graag meedoen en kom naar Antwerpen op 1 september 

 ja, ik wil graag meedoen en kom naar Gent op 16 augustus 

 ja, ik wil graag meedoen en kom naar Gent op 17 augustus 

 ja, ik wil graag meedoen en kom naar Gent op 18 augustus 

 ja, ik wil graag meedoen en kom naar Gent op 31 augustus 

 ja, ik wil graag meedoen, maar doe dit liever bij mij thuis 

 helaas kan ik niet meedoen, want ik ben jonger dan 18 jaar 

 

Alvast bedankt voor jullie medewerking, 

Het GON-team en de Universiteit Gent 

 
                                    GON ASS dienst Jonghelinckshof & Emmaus                        T   03 238 14 01                                   

Coebergerstraat 34 – 36   2018 Antwerpen                          F  03 244 91 48 
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Bijlage 2  Informed consent 
 

 

 

 

Informed Consent 

Toestemmingsverklaring voor medewerking aan onderzoek in het kader van de masterproef van Marieke 

Desimpel, studente Orthopedagogiek, Universiteit Gent. 

 

Titel Masterproef: 

Quality of Life: vergelijkend onderzoek tussen het buitengewoon onderwijs en het regulier onderwijs met 

GON-begeleiding bij jongvolwassenen met ASS. 

 

 Ik werd over het doel en globale opzet van het onderzoek geïnformeerd; 

 De gegevens die ik verstrek, zullen volledig anoniem behandeld worden; 

 Ik begrijp dat mijn deelname aan dit onderzoek vrijwillig is en geen financiële of materiële 

voordelen inhoudt; 

 Ik kreeg bedenktijd over mijn medewerking aan het onderzoek; 

 Ik kreeg de gelegenheid om vragen te stellen over het onderzoek; 

 Ik weet dat ik het recht heb om mijn toestemming tot medewerking op ieder moment in te 

trekken, zonder dat ik daar enige reden voor moet geven; 

 Ik stem toe met medewerking aan het onderzoek. 

 

Naam: 

Geboortedatum: 

Datum: 

Handtekening: 
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Bijlage 3  Demografische vragenlijst 
 

 

VRAGENLIJST OUD-LEERLINGEN GON EN BUSO ASS 

JONGHELINCKSHOF – AMMAUS 

Naam: 

 

 Geboortedatum:  

Voornaam: 

 

 Laatste jaar GON/BUSO:  

Email:  

 

Woonsituatie 

0 Thuis 

0 Zelfstandig – alleenwonend 

0 Zelfstandig – samenwonend 

0 Zelfstandig met ondersteuning van buddy 

0 Begeleid Zelfstandig wonen 

0 Beschut wonen / beschermd wonen 

0 Tehuis niet werkenden 

0 Andere 

 

Studie 

Studie  

 

Opleidingsniveau 

(hoogst behaald) 

0 Lager secundair/ BUSO  -  OV 1 ,  2,  3,  4 

0 Hoger secundair/ BUSO - OV 1 ,  2,  3,  4 

0 Deeltijds onderwijs 

0 Hoger onderwijs 

0 Universitair onderwijs 

 

 

Werk 

Werk  

 

Hoe werk gevonden? 0 Op eigen houtje 

0 Met ondersteuning van VDAB 

0 Via familie 

0 Met ondersteuning GTB (gespecialiseerde dienst voor trajectbepaling  

    en - begeleiding van personen met een arbeidshandicap) 

0 Andere 

http://www.gtb-vlaanderen.be/Arbeidshandicap.aspx
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Specifieke moeilijkheden 

bij het zoeken naar of 

vinden van werk? 

 

Specifieke moeilijkheden 

bij het behouden van 

werk? 

 

Tewerkgesteld volgens 

diploma? 

Inhoudelijk: 

0 ja 

0 nee 

 

 

Niveau: 

0 ja 

0 nee 

Inkomen 0 Eigen inkomen 

0 Uitkeringsgerechtigd werkzoekend 

0 Ziekte-uitkering 

0 Integratietegemoetkoming 

0 Inkomensvervangende tegemoetkoming 

0 Afhankelijk van ouders 

0 Afhankelijk van partner 

0 Invaliditeitsuitkering 

0 Leefloon (OCMW) 

0 Verhoogde kinderbijslag (8 – 21 jaar, niet werkend) 
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Bijlage 4 Topiclijst en vragenprotocol 
 

Deze richtlijn werd tijdens de semi-gestructureerde interviews gebruikt om zo na te gaan of 

alle onderwerpen tijdens het interview reeds aan bod waren gekomen.  

 

Algemene vragen 

- Informed consent laten tekenen. 

- Melden dat het interview anoniem wordt verwerkt. Indien iets geciteerd wordt, zal hun 

naam verandert worden naar een fictieve naam. 

- Indien er bedenkingen, of onduidelijkheden zijn tijdens het interview mag men dit 

steeds vragen.  

- Men is volledig vrij om wel of niet te antwoorden op de vragen. 

 

Onderzoek kaderen 

Alle deelnemers zijn al vertrouwd met het onderzoek aangezien ze reeds enkele 

vragenlijsten hebben ingevuld. Toch schets ik nog even de stand van zaken, wat ik reeds 

heb en wat ik met het interview graag wil bereiken. 

 

Zoals u wellicht nog weet, gaat mijn onderzoek na of er een verschil te vinden is in kwaliteit 

van leven bij mensen die enerzijds buitengewoon onderwijs hebben gevolgd en anderzijds 

mensen die GON-begeleiding hebben gekregen. Een tijdje geleden hebt u reeds een aantal 

vragenlijsten ingevuld. Deze vragenlijsten bezorgden me heel wat informatie, maar ook nog 

heel wat bijkomende vragen. Een vragenlijst zegt namelijk niet alles. Daarom had ik graag 

nog een extra interview met u gehad om u nog enkele vragen te kunnen stellen.  

 

Persoonsgegevens 

Vervolgens overloop ik ook nog enkele persoonsgegevens die ik reeds van hen kreeg uit de 

voorgaande vragenlijsten om eventuele veranderingen na te vragen (bvb. werkzoekende 

heeft misschien al werk?). Dit vraagt weinig inspanning van de geïnterviewde en is als 

interviewer makkelijk te stellen. Hierdoor kunnen zowel de interviewer als de geïnterviewde 

wat wennen aan elkaar. 
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Inhoudelijke vragen 

Autisme: 

1. Welke diagnose hebt u gekregen? 

2. Wanneer hebt u deze diagnose gekregen? 

3. Hoe ging u hier in het begin mee om? 

4. Kan je mij vertellen hoe u autisme ervaart? 

5. Welke concrete voordelen ervaart u in het dagelijkse leven omwille van je autisme? 

6. Welke concrete nadelen ervaart u in het dagelijkse leven omwille van je autisme. 

(Hulp: sociaal leven, studeren, werk, wonen, partner…) 

7. Weten de mensen in uw omgeving dat u autisme hebt?  

8. Waarom wel of niet?  

9. Hoe hebt u hen dit verteld?  

10. Was dit een moeilijke taak? 

 

Schoolloopbaan: 

Lager en middelbaar 

1. Kan u me vertellen hoe je schoolloopbaan er heeft uitgezien en hoe die is verlopen?  

2. Op welke manier heeft het buitengewoon onderwijs/ GON een meerwaarde geboden 

tijdens uw schoolloopbaan? Of was er geen meerwaarde voor u?  

3. Werd u zelf betrokken in het maken van de keuze tussen onderwijs en gewoon 

onderwijs? 

4. Bent u tevreden over de keuze die voor u werd gemaakt? 

5. Waren er zaken die minder goed liepen als gevolg van de organisatie van de school? 

6. Had u iets aan te merken op de aanpak van de leerkrachten? 

7. Waren er nog andere zaken waar u aan denkt?  

8. Kan u eventueel enkele tips formuleren waardoor ze dergelijke zaken in de toekomst 

beter zouden doen?  

 

Hogere studies 

1. Hoe tevreden bent/was u over uw studies? 

2. Welke zaken lopen/liepen goed bij het studeren? 

3. Welke zaken lopen/liepen moeilijker bij het studeren? 

4. Krijgt/kreeg u omwille van uw autisme voordelen bij het studeren? 
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Kwaliteit van leven 

Algemeen 

1. Wat zijn de zaken waar u zich tevreden over voelt in je leven? 

2. Zijn er zaken waar u minder tevreden over bent? 

3. Welke zaken wilt u in uw leven graag bereiken? Wat heb je al bereikt en wat wil je 

later nog graag bereiken? 

4. Zijn er zaken waarbij u hulp zou kunnen gebruiken, maar die u momenteel niet krijgt? 

5. Is er iets dat u mist in uw leven? 

6. Maakt u uw vaak zorgen en over welke zaken gaat dit dan vooral? 

 

Wonen 

1. Bent u tevreden over uw huidige woonsituatie? 

2. Waarom wel? 

3. Waarom niet?   

 

Werk 

Werkloos 

1. Indien je geen werk kan vinden, welke zaken spelen hierin een rol? (Bvb. is een 

fulltime te zwaar? Worden te veel zaken van jou verwacht? Problemen bij de 

sollicitatie?...) 

2. Tijdens het zoeken van werk, vermeld je dan steeds dat je ASS hebt? 

3. Met welke zaken kan u dan uw dagen vullen? 

4. Kunt u bij een bepaalde instantie terecht die u hierbij kan helpen? 

 Werkend 

1. Hoe verloopt uw werk momenteel? Kan u hier wat over vertellen? 

2. Hoe tevreden bent u over uw werk? 

3. Welke zaken lopen goed? 

4. Welke zaken lopen moeilijker? 

5. Tijdens het zoeken naar werk, vermeldt u dan steeds dat u ASS hebt? 

6. Krijgt/kreeg u omwille van je autisme voordelen op het werk? 

7. Hebt u het gevoel dat de GON-begeleiding/BuO die u kreeg hierin een rol heeft 

gespeeld? 
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Afsluitend 

- Is er nog iets dat u belangrijk vindt om te vertellen dat nog niet aan bod kwam? 

- Wanneer de geïnterviewde later iets bedenkt dat belangrijk kan zijn voor het 

onderzoek, mag hij/zij dit altijd laten weten door een mailtje te sturen of me eens op 

te bellen: marieke.desimpel@ugent.be of 0479/62.30.67. 

- Indien ze dit wensen kunnen de geïnterviewden een verslag krijgen van de globale 

resultaten van het onderzoek: ja/nee. 

- Bedanken.  

  

mailto:marieke.desimpel@ugent.be
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Bijlage 5 Definitieve boomstructuur onderzoeksvraag 1 
 

 

Boomstructuur onderzoeksvraag 1 

 

Naam 

  

 

 

Beschrijving 

 

Tevredenheid 

 

Algemeen leven 

 

Tevreden  

 

De zaken waarover men tevreden is in het leven. 

 
 

Niet tevreden 
De zaken waarover men niet tevreden is in het 

leven. 

 
 

Missen De zaken die men mist is in het leven. 

 
 

Bereiken De zaken die men nog wil bereiken in het leven. 

 
 

Hulp nodig De zaken waarbij men hulp nodig heeft. 

 
 

Zorgen maken De zaken waar men zich zorgen over maakt. 

 
 

ASS 

 

Diagnose Wat men over de diagnose te vertellen heeft. 

 
 

Gevoel bij diagnose 
Het gevoel dat men had bij het krijgen van de 

diagnose. 

 
 

Nadelen 
Concrete nadelen in het dagelijkse leven door 

ASS. 

 
 

Voordelen 
Concrete voordelen  in het dagelijkse leven door 

ASS. 

 
 

Werk 

 

Tevreden De zaken waarover men tevreden is op het werk. 

 
 

Niet tevreden 
De zaken waarover men niet tevreden is op het 

werk. 

 
 

Studies 

 

Verloop studies Verloop van de schoolloopbaan. 

 
 

Keuze meebeslissen 
Het al of niet gehoord worden in de keuze voor 

een bepaalde onderwijsvorm. 

 

 

Wonen 
 

Tevreden 

De zaken waarover men tevreden is betreffende 

de woonsituatie. 

 
 

Niet tevreden 
De zaken waarover men niet tevreden is 

betreffende de woonsituatie. 

 

Competentie en 

productiviteit 

 

Studies Loopt goed 
Succeservaringen tijdens de studies, gevoel goed 

bezig te zijn. 

 
 

Loopt niet goed 
Faalervaringen tijdens de studies, gevoel niet 

goed bezig te zijn.  



 
 79 

 
 

Bijzonder statuut Waarom wel, waarom niet, welke voordelen. 

 

 

Werk Loopt goed 
Succeservaringen tijdens het werk, gevoel goed 

bezig te zijn. 

 
 

Loopt niet goed 
Faalervaringen tijdens het werk, gevoel niet goed 

bezig te zijn. 

 
 

Vermelden van ASS 
Het al of niet vermelden van ASS op het werk en 

waarom. 

 
 

Voordelen  
Verkregen voordelen op het werk omwille van 

ASS. 

 

 

Werkloos Hulp bij zoeken 
Aangesproken hulpkanalen bij het zoeken naar 

werk. 

 
 

Dagbesteding 
Invulling van de dagbesteding tijdens 

werkloosheid. 

 
 

Moeilijkheden Ervaren moeilijkheden bij het zoeken naar werk. 

 

Onafhankelijkheid 

 

School  Mate van zelfstandigheid in het studeren. 

 
 

Werk  Mate van zelfstandigheid in het werk. 

 
 

Wonen  Mate van zelfstandigheid op vlak van wonen. 

 

Erbij horen – 

integratie 

 

Moeilijkheden ASS 

 

 

Wat anderen denken 

 

 

Verenigingen 

Ervaren moeilijkheden om vrienden te maken, 

ergens bij te horen omwille van ASS. 

 
Rekening houden met wat  anderen over je 

denken om de diagnose al dan niet te zeggen. 

 
Lidmaatschap bij een vereniging, welke 

vereniging. 
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Bijlage 6 Definitieve boomstructuur onderzoeksvraag 4 
 

 

Boomstructuur onderzoeksvraag 4 

 

Naam 

 

 

 

Beschrijving 

 

Geïntegreerd onderwijs 

 

Ervaring De ervaring van de GON-begeleiding 

 

 
Invulling De invulling van de GON-begeleiding. 

 

 
Meerwaarde De ervaren meerwaarde van de GON-begeleiding. 

 

 
Tips Tips geformuleerd naar de GON-begeleiding. 

 

Buitengewoon onderwijs 

 

Ervaring 

 

De ervaring van het buitengewoon onderwijs. 

 
 

Invulling 

 

De invulling van het buitengewoon onderwijs. 

 
 

Meerwaarde 

 

De ervaren meerwaarden van het buitengewoon onderwijs. 

 
 

Tips 

 

Tips geformuleerd naar het buitengewoon onderwijs. 

 


