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Autisme op school 

Waar lopen leerkrachten tegenaan? 
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Samenvatting 

Het onderwijs aan leerlingen met autisme (ASS) stuit op specifieke problemen. De vraag is waar 

leerkrachten in het onderwijs aan leerlingen met autisme tegenaan lopen. Vanuit een vooronderzoek 

werden vijf hardnekkige gedragingen onderscheiden. Als belangrijkste gedrag noemen leerkrachten 

dat de leerlingen met autisme een opdracht niet blijken te hebben begrepen. Dit lijkt niet alleen 

verklaard te kunnen worden doordat er onvoldoende opgelet wordt bij klassikale uitleg. Het lijkt 

zinnig om de aandacht van onderzoek te richten op de voorwaarden die nodig zijn om leerlingen met 

autisme opdrachten beter te doen begrijpen en leerkrachten te ondersteunen in het begrijpelijk 

maken van een opdracht. 

 

Summary 

Teaching children with autism (ASS) encounters specific problems. The question is what problems 

teachers in teaching children with autism come across.  A preliminary research revealed five 

persistent behaviors. Teachers mentioned ‘Does not to appear to understand an assignment’ as the 

most frequent persistent problem. This problem cannot be explained simply by a lack of attention 

paid during class explication. Research should be directed at the conditions that are necessary to 

make children with autism understand assignments. Also, how to support teachers in their endeavor 

to make children with autism understand an assignment. 

 

Inleiding 

Het onderwijs aan kinderen met autisme is hard op zoek naar nieuwe vormen van ondersteuning. Er 

is de afgelopen decennia veel gewonnen door de specifieke aandacht die op het kind met autisme 

gericht werd. Daarbij zijn er twee lijnen te onderscheiden: de stapsgewijze gedragsverandering en 

het aanbrengen van structuur.  

De eerste lijn is gericht op het stapsgewijs nieuw gedrag leren. Een van de belangrijkste grondleggers 

daarvan is Lovaas (1977) die voortborduurde op de ideeën van Leo Kanner (1943), een van de 

pioniers op het gebied van autisme. Hoewel Kanner uitging van een biologische grondslag noemde hij 

ook de opvoeding door de moeder als opvallend bij kinderen met autisme. Die opvoeding was de 
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invalshoek die Lovaas koos: gedrag opnieuw leren en afleren. Lovaas ging op gedragstherapeutische 

wijze het gedrag van kinderen met autisme behandelen. Uiteindelijk mondde de 

gedragtherapeutische wijze uit in modernere behandelingen zoals DTT (Discrete Trial Training). Het 

gaat daarbij om kleine stapjes in gedragsverandering te stimuleren op basis van een gedragsanalyse, 

ABA (Applied Behavior Analysis) (Huskens, 2002). In een soortgelijke lijn van denken zette de Son-rise 

methode het kind en zijn of haar gedrag centraal als uitgangspunt voor verandering. De STEP-

methode (Bernard-Ortiz, 2007; Delfos in press) tracht een aantal methoden binnen de 

gedragstherapeutische traditie samen te voegen. Daarnaast werd TEACCH (Treatment and Education 

of Autistic and related Communication Handicapped CHildren; Kunce en Mesibov; 1998) ontwikkeld 

als een stapsgewijze gedragsverandering in de schoolsituatie. 

Een tweede lijn is die van het bieden van structuur. Kinderen met autisme blijken veel onrust te 

ervaren en van daaruit veel onrust te veroorzaken, zeker ook in de schoolsituatie. Deze onrust werd 

toegeschreven aan het gebrek zich voor te kunnen stellen wat er ging gebeuren. Ter verklaring werd 

de theorie van de Centrale Coherentie (Frith, 1989) gebruikt die onder meer aangeeft dat 

kinderen/mensen met autisme geen –betekenisvol - geheel kunnen vormen vanuit details. Hierdoor 

komt de wereld hen onbegrijpelijk voor. Het werken met picto’s en takenbord vormt een onderdeel 

van deze lijn. De oplossing van structuur werd ook gezien als een hulpmiddel om rust en 

beheersbaarheid in de klas te krijgen, iets wat bij het geven van onderwijs aan een groep kinderen 

van groot belang is. 

Beide lijnen blijken nog onvoldoende houvast te geven in de begeleiding van kinderen en jongeren 

met autisme in de schoolsituatie. De eerste lijn geeft onvoldoende houvast omdat het verschil in 

ervaren en geactualiseerde intelligentie van kinderen en jongeren met autisme niet overbrugd wordt 

door aan te sluiten bij het gedrag dat ze reeds vertonen (Delfos, 2008a; 2008b). De tweede lijn biedt 

onvoldoende houvast, omdat een structuur nooit waterdicht gemaakt kan worden. Zo kan zelfs het 

vervelende neveneffect van een sterk doorgevoerde structuur ontstaan dat het meer angst oproept 

bij een kind, omdat de structuur niet maakbaar is terwijl die verwachting wel wordt gewekt. Er is 

behoefte aan het werken vanuit een onderliggend mechanisme van het gedrag en aan onderliggende 

factoren die de problematiek van kinderen met ASS veroorzaken. De theorie van het socioschema 

(Delfos, 2001-2008) zou dit mogelijk kunnen bieden. Het model gaat uit van een vertraagde en een 

versnelde ontwikkeling tegelijk in verschillende gebieden, waardoor een scheefgroei in ontwikkeling 

ontstaat die onder andere gevolgen heeft voor rijping (Delfos, 1996-2006), het bewustzijn en de 

sociaal-emotionele ontwikkeling. Een van de uitgangspunten van dit model is dat binnen een 

autistische ontwikkeling de aandacht niet vanzelfsprekend en niet geautomatiseerd gericht is op 

mensen. Hierdoor missen zij de ‘lessen sociale vaardigheden’ die ouders hun kinderen de eerste 
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jaren de hele dag door geven. Hoewel hun ontwikkeling op natuurkundige onderwerpen zoals de 

lichtval op voorwerpen vergaand ontwikkeld kan zijn gedurende die jaren, blijft hun sociale 

ontwikkeling ver achter. Op het moment dat ze er aan toe zijn, krijgen ze over het algemeen deze 

lessen niet meer. Bij het verder opgroeien proberen opvoeders en leerkrachten kinderen met 

autisme wel gedrag bij te brengen, maar verwaarlozen vaak het aanbrengen van de denkkaders die 

daaronder liggen. Het gevolg is dat al het nieuwe gedrag op drijfzand is gebouwd. Hierdoor blijft het 

gedrag vaak beperkt tot de omstandigheden waaronder het geleerd is. Dit wordt algemeen als de 

beperkte generaliseerbaarheid van gedrag bij kinderen met autisme benoemd, terwijl generalisatie 

wel degelijk mogelijk is. Generalisatie vindt plaats op basis van onderliggende denkkaders, en als 

deze niet aangebracht worden, verliest het gedrag de capaciteit tot generaliseren. De denkkaders die 

ouders en verzorgers bij herhaling in de eerste jaren bij jonge kinderen aanbrengen, zijn aan kinderen 

met autisme voorbijgegaan en moeten in een latere fase, wanneer ze er aan toe zijn, aangebracht 

worden.  

Inmiddels is ook Uta Frith (2003, nieuwe editie) gaan denken aan ‘re-routing’, een vorm van her-

leren. 

 

Het uitgangspunt bij gedragsverandering was altijd om het gedrag verder uit te bouwen vanuit het 

bestaande gedrag en vanuit de motivatie tot verandering van gedrag. Vanuit het model van het 

socioschema moet bij gedrag onderzocht worden welke denkkaders onder het gedrag dat vertoond 

wordt liggen en vooral welke denkkaders ontbreken waardoor juist dat gedrag vertoond wordt. Het 

aanbrengen van bij de ontwikkeling van het kind aansluitende denkkaders maakt generalisaties 

mogelijk en genereert nieuw gedrag. 

 

Methode 

Vanuit het model van het socioschema is een eerste aanzet gemaakt om dichter bij de 

onderwijspraktijk aan te sluiten, zowel de basisschool (Delfos, 2008a) als het voortgezet onderwijs 

(Delfos, 2008b). Van Dijk is gestart met een promotieonderzoek van het model van het socioschema. 

Daarbij richt zij zich in eerste instantie op de schoolpraktijk. In de pilot van dit onderzoek (Van Dijk, in 

voorbereiding) is gekeken naar hardnekkig gedrag waar leerkrachten tegenaan lopen in hun 

begeleiding van kinderen met autisme. Daar kwam zij tegen dat leerkrachten vaak een discrepantie 

ervaren tussen het IQ en de schoolresultaten bij kinderen met autisme.  

Voor het onderzoek wordt gezocht naar hardnekkig gedrag bij kinderen en jongeren met autisme. De 

reden van deze formulering is dat ‘hardnekkig’ wijst op gedrag dat vaak voorkomt en moeilijk om te 

buigen is. Dit zijn gedragingen die voor de schoolpraktijk belangrijk zijn vanwege hun frequentie en 



Delfos & Van Dijk  4 

 

moeilijke stuurbaarheid in de klassensituatie. Ten behoeve van dit onderzoek werd ter gelegenheid 

van een studiedag ‘Autisme en school’ (Congresburo Content, 2008) een enquête aan de deelnemers 

afgenomen. Het betrof een congres waar 580 deelnemers aanwezig waren die voor het grootste deel 

in het onderwijs werkzaam waren. Er werd een laagdrempelige, korte vragenlijst opgesteld, gericht 

op de schoolpraktijk. Aan de deelnemers werd vrijblijvend en anoniem gevraagd deze in te vullen ten 

behoeve van het onderzoek van Van Dijk. In deze korte vragenlijst was de aandacht erop gericht om 

te onderzoeken of de hardnekkige gedragingen die uit de pilot naar voren kwamen ook in een breder 

veld werden herkend. 

 

Resultaten 

De respons was 69% (399 respondenten van de 580 deelnemers). Het aantal deelnemers werd 

bepaald door de capaciteit van het congrescentrum en er was daarnaast zeer ruim over-ingetekend. 

Het is niet geheel duidelijk of de niet-respondenten de vragenlijst niet hebben ingevuld omdat ze niet 

in het onderwijs werkzaam waren of dat zij er geen behoefte aan hadden de vragenlijst in te vullen. 

In de respons op de vragenlijst bleek slechts 3,3% van hen niet in het onderwijs werkzaam te zijn en 

zij konden de verdere vragen ook niet beantwoorden.  

 

De vragenlijst start met enkele algemene vragen: sekse, leeftijd, al dan niet werkzaam in het 

onderwijs en al dan niet werkzaam met kinderen of jongeren met autisme. 

In de man/vrouw verdeling wordt als snel duidelijk dat deze verdeling representatief is voor de 

verdeling binnen het onderwijs. Van de respondenten die hun sekse ingevuld hebben waren 81,7%  

(315) vrouw en 12,3% (73) man (zie afbeelding 1).  

 

 

 

Afbeelding 1: sekseverdeling respondenten 

 



Delfos & Van Dijk  5 

 

Dit komt overeen met het landelijke beeld van feminisering van het onderwijs (Bruggink, 2008). De 

leeftijdsverdeling (afbeelding 2) is tevens in overeenstemming met de landelijke trend van vergrijzing 

(Brugging, 2008), waarbij opvalt dat de aanwas van jonge mannen (afbeelding 3) kleiner is dan die 

van jonge vrouwen (afbeelding 4).  

 

   

 

Leeftijdsverdeling respondenten 

Afbeelding 2: totaal   Afbeelding 3: mannen        Afbeelding 4: vrouwen. 

 

De groep respondenten is niet als representatieve steekgroep samengesteld. De respondenten 

blijken echter wat betreft sekse, leeftijd, vergrijzing en werken met kinderen met autisme in de klas) 

representatief (wat de gegevens van Bruggink, 2008 derde kwartaal, duidelijk maken) voor de 

populatie leerkrachten (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) in Nederland. Ook blijken de 

deelnemers aan het congres uit verschillende delen van het land afkomstig te zijn.  

 

De deelnemers waren voor een belangrijk deel werkzaam in het onderwijs. Gezien de aard van het 

congres was te verwachten dat zij ook werkzaam zouden zijn met kinderen/jongeren met autisme. 

Dit bleek het geval. Van deelnemers was 96,7% werkzaam in het onderwijs en 97,2% van de 

respondenten was werkzaam met kinderen met autisme. Er zijn dus meer respondenten werkzaam 

met jeugdigen met autisme dan alleen in het onderwijs. Dit geeft aan dat het hierbij ook om 

beleidsmakers gaat en hulpverleners die niet in het onderwijs werkzaam zijn. Dit betekent niet dat 

het hier uitsluitend om leerkrachten gaat die voor de klas staan. Onder ‘werkzaam in het onderwijs’ 

vielen ook mensen die als remedial teacher of ambulant of intern begeleider werkzaam zijn in het 

onderwijs, zoals spontaan werd opgetekend door respondenten. 

 

Met betrekking tot hardnekkig gedrag betrof de eerste vraag de aard van het hardnekkige gedrag. 

Respondenten konden aangeven welk gedrag of gedragingen (meerkeuzevraag) zij als hardnekkige 
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gedragingen signaleerden bij de kinderen/jongeren met autisme. Vraag 1 met meervoudig aan te 

kruisen gedragingen luidde als volgt: 

1 Hieronder staan 5 mogelijke hardnekkige gedragingen van leerlingen met autisme. Welke ziet 

u/jij in uw/jouw dagelijkse praktijk (meerdere aankruisen is mogelijk)?  

 

 Let onvoldoende op bij klassikale uitleg. 

 Blijkt opdracht vaak niet te hebben begrepen. 

 Roept door de (soms stille) klas. 

 Wijst de dingen liever aan dan ze te benoemen. 

 Als hij/zij aan schoolwerk moet, ontstaat verzet als: roepen ‘Daar heb ik geen zin in’ / 

stampvoeten / ogen dicht knijpen / werk scheuren. 

 

In afbeelding 5 staat de verdeling over de verschillende hardnekkige gedragingen afgebeeld. De 

respondenten konden meer gedragingen aankruisen indien van toepassing.  

In tabel 1 staat de verdeling wat betreft de antwoorden op vraag 1, opgesplitst naar de deelvragen 

1.1 tot en met 1.5, voor het totaal aan respondenten en verdeeld naar man en vrouw. De ruwe 

scores zijn omgerekend naar percentages, voor een snellere inzichtelijkheid van de cijfers. De 

statistische toetsing (Mann-Whitney Test) is uiteraard toegepast op de ruwe scores. 

Het hardnekkige gedrag dat het meest frequent wordt aangekruist is vraag 1.2:  ‘Blijkt opdracht vaak 

niet te hebben begrepen’ (342 maal). Als tweede vraag 1.1: ‘Let onvoldoende op bij klassikale uitleg’ 

(296 maal). Uit het feit dat ‘begrijpen’ vaker wordt aangekruist dan ‘opletten’ kan men vermoeden 

dat het ‘niet-begrijpen’ niet een rechtstreeks gevolg is van ‘niet-opletten’ volgens de respondenten.  

 

 

 

Afbeelding 5: Verdeling signaleren hardnekkig gedrag, vraag 1 
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De vraag over sekse is niet in alle gevallen beantwoord, waardoor de variabele ‘geslacht’ een kleiner 

aantal respondenten bevatte (7 non-respons op de vraag sekse). In tabel 1 is de verdeling van ruwe 

scores bij mannen en vrouwen omgezet naar frequenties voor vraag 1, opgesplitst naar de 

deelvragen. Op de ruwe scores is de Mann-Whitney toegepast. Daaruit blijkt dat er geen significant 

verschil is tussen mannen en vrouwen in de mate waarin zij de verschillende hardnekkige 

gedragingen signaleren op vraag 1.1 (opletten), 1.2 (begrijpen) en 1.4 (aanwijzen). Op de vragen 1.3 

(roepen door de klas) en 1.5 (verzet tegen een opgedragen taak) is er een significant verschil tussen 

mannen en vrouwen, grijs gemarkeerd in de tabel. Mannen signaleren deze twee gedragingen 

significant minder vaak dan vrouwen. Het is wat voorbarig om hier conclusies uit te trekken, maar 

het is aannemelijk dat het geslacht een verschil maakt. De vragen 1.3 en 1.5 hebben te maken met 

gezag tussen leerling en leerkracht. Omdat het vaker om jongens gaat dan meisjes wanneer het om 

autisme gaat, is het mogelijk dat de mannelijke leerkracht meer overwicht heeft dan de vrouwelijke 

op de jongens met autisme in de klas en van daaruit minder problemen heeft met gedragingen die de 

orde in de klas verstoren. 

 

Vraag Aantal 1.1 

opletten 

1.2 

Begrijpen 

1.3 

Roepen 

1.4 

wijzen 

1.5 

verzet 

Totaal 388 74,1% 85,7% 42,9% 14% 34,4% 

Man  73 68% 82% 27% 15% 25% 

Vrouw 315 78% 90% 48% 14% 38% 

Significanties  0,22 0,34 0,003 0,78 0,05 

 

Tabel 1: Percentages van signaleren hardnekkig gedrag, vraag 1. Verdeling voor het totaal aan 

respondenten en verdeeld naar man en vrouw met significanties. 

 

Overigens blijkt het gedrag ‘Wijst de dingen liever aan dan ze te benoemen’ het minst te worden 

herkend, slechts 14% noemt dit gedrag. Dit is te verwachten omdat er geen onderscheid wordt 

gemaakt naar de aard van autisme in dit onderzoek. Het gedrag ‘Wijst de dingen liever aan dan ze te 

benoemen’ komt eerder voor bij de diepere vorm van autisme, de Kanner-vorm, wanneer er geen of 

nauwelijks sprake is van taal. De Kanner-vorm komt minder vaak voor. 

 

Naast de aard van het hardnekkige gedrag werd in een tweede vraag (eveneens een 

meerkeuzevraag) gevraagd die verandering(en) aan te kruisen die zouden ontstaan als het gedrag of 
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de gedragingen uit de eerste vraag met betrekking tot het hardnekkige gedrag niet vertoond zou 

worden. 

Vraag 2 met meervoudig aan te kruisen gedragingen luidde als volgt: 

 

2 Als de leerling(en) die u/je bedoelt dat gedrag niet vertoont, wat zou er dan beter gaan 

(meerdere aankruisen is mogelijk)? 

 Betere prestaties door betrokken leerling 

 Beter contact van de leerkracht met de leerling  

 Meer tijd voor andere leerlingen  

 Meer rust in de klas 

 

In afbeelding 6 staat de verdeling voor het totaal aan respondenten op vraag 2, waarbij de 

respondenten konden aankruisen wat er zou verbeteren wanneer de hardnekkig gedragingen 

genoemd in vraag 1 niet zouden bestaan, de verbeteringswaarden. 

 

 

Afbeelding 6: Verdeling van verbeteringen als hardnekkig gedrag niet zou bestaan 

 

Bij de verbeteringen die zouden optreden als het gesignaleerde hardnekkige gedrag niet zou bestaan 

wordt als eerste genoemd een verbetering van prestaties van de leerling met autisme (2.1) en als 

tweede een verbetering van contact met de leerkracht (2.2). Ook wordt meer rust in de klas 

verwacht (2.4) en tenslotte meer tijd voor andere leerlingen (2.3). Gezien het feit dat bij vraag 1 als 

belangrijkste probleem werd ervaren dat de leerling de opdracht niet blijkt te begrijpen, is het te 
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verwachten dat de leerkracht verwacht dat vooral de prestatie van de leerling zal verbeteren als de 

opdracht wel begrepen wordt. 

 

In tabel 2 is de verdeling van aankruisen van vraag 2, verbeteringen als hardnekkig gedrag uit vraag 1 

niet zou bestaan, afgebeeld. 

 

Vraag Aantal 2.1 

prestaties 

2.2 

contact 

2.3 

tijd voor andere 

leerlingen 

2.4 

rust in de klas 

Totaal 388 71,9% 56,1 43,6% 48,4% 

Man  73 70% 53% 49% 37% 

Vrouw 315 75% 58% 44% 53% 

Significanties  0,64 0,61 0,28 0,03 

 

Tabel2: Percentages verbeteringen als gedragingen uit vraag 1 niet zouden bestaan, vraag2. 

Verdeling voor het totaal aan respondenten en verdeeld naar man en vrouw. 

 

Op de ruwe scores is de Mann-Whitney toegepast. Daaruit blijkt dat er geen significant verschil is 

tussen mannen en vrouwen in de mate waarin zij verbeteringen verwachten als de gedragingen uit 

vraag 1 niet meer vertoond worden voor wat betreft 2.1 (prestaties), 2.2 (contact met leerkracht) en 

2.3 (tijd voor andere leerlingen). Alleen op het onderdeel 2.4 (rust in de klas) is er een significant 

verschil tussen mannen en vrouwen, grijs gemarkeerd in de tabel. Mannen kiezen significant minder 

vaak dan vrouwen dat er meer rust in de klas zal zijn als de hardnekkige gedragingen van vraag 1 niet 

meer vertoond worden. Het ligt voor de hand dat dit vaker door vrouwen wordt genoemd, omdat zij 

ook vaker signaleren dat er onrust is door roepen door de klas en verzet tegen een opdracht (vraag1, 

onderdeel 1.3 en 1.5).  

 

 

Conclusie en discussie 

In een onderzoek onder deelnemers van een studiedag over autisme blijken de deelnemers 

representatief te zijn voor de Nederlandse populatie leerkrachten in basisonderwijs en voortgezet 

onderwijs voor wat betreft sekse, leeftijd, vergrijzing en werken met kinderen met autisme in de klas. 

Dat wil zeggen beduidend meer vrouwen en een vergrijzing die bij beide seksen merkbaar is. Dit is 
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belangrijk omdat het hier niet om een random steekproef gaat, maar om deelnemers aan een 

studiedag over autisme. 

Leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs signaleren ‘Blijkt opdracht vaak niet begrepen te 

hebben’ als belangrijkste hardnekkige gedrag van leerlingen met autisme tussen 5 gedragingen. Als 

tweede gedrag noemen zij ‘Let onvoldoende op bij klassikale uitleg’. Deze twee gedragingen houden 

onderling verband met elkaar. Gezegd zou kunnen worden dat het feit dat er onvoldoende opgelet 

wordt de oorzaak is van het niet begrijpen van uitleg. Gezien het feit dat ‘niet begrijpen’ vaker wordt 

genoemd dan ‘onvoldoende opletten’ is een nadere uitleg mogelijk dat het onvoldoende opletten 

veroorzaakt wordt door een afnemende motivatie op te letten omdat dit niet leidt tot het begrijpen 

van de uitleg. Dit onderzoek geeft aan dat aandacht voor de (klassikale) uitleg bij kinderen en 

jongeren met autisme aandacht verdient in wetenschappelijk onderzoek en in het onderwijs. 

Hierbij dient opgemerkt te  worden dat dit niet betekent dat dit gedrag automatisch het volgens de 

docenten meest voorkomend hardnekkigge gedrag is, omdat de keuze van 5 gedragingen door de 

onderzoekers is voorgelegd en niet via open vragen bevraagd. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen 

of dit hoort tot kenmerkend gedrag waar leerkrachten tegenaan lopen in het werken met kinderen 

en jongeren met autisme. Dit onderhavige onderzoek had alleen ten doel te onderzoeken of wat Van 

Dijk signaleerde in een vooronderzoek ook breder herkend wordt.  Een eerste toetsing ten behoeve 

van focus van het promotieonderzoek.  

Opvallend is echter dat leerkrachten het doen begrijpen van een opdracht in hoge mate als probleem 

ervaren. Hierbij is niet per se sprake van een klassikale uitleg, ook in het individuele contact lijkt dit 

probleem te bestaan. In het kader van autisme is dit geen vreemde uitkomst. Dat communicatie als 

belangrijkste item naar voren komt is in lijn met de problematiek van autisme, waar het probleem 

met het inschatten van sociale interactie de kern vormt (Delfos, 2001-2008). In het onderwijs is het 

begrijpen van een opdracht een speerpunt.  De leerkrachten geven aan dat dit element van groot 

belang is voor de prestatie van de leerling. De aandacht is tot op heden echter eerder uitgegaan naar 

het opbouwen van kennis of gedragsverandering in het werken met kinderen met autisme, dan naar 

de uitleg van een opdracht. Specifiek methodiek ontwikkelen voor het uitleggen van een opdracht 

lijkt vanuit dit onderzoek een gunstige invloed te kunnen uitoefenen op de prestatie van de leerling 

met autisme en op het contact tussen leerling en leerkracht.  Daarbij lijken de andere leerlingen te 

kunnen profiteren van de tijd die vrijkomt. Een eventueel verzet van leerlingen met autisme wordt 

minder frequent als probleem in dit onderzoek ervaren. 

 

 

Literatuur 



Delfos & Van Dijk  11 

 

Bernard-Opitz, V. (2007). Children with Autism Spectrum Disorder. A Structured Teaching and 
Experience-Based Program for Therapists, Teachers, and Parents. Texas: Pro-Ed Austin. 

Bruggink, J-W. (2008). Vergrijzing van bedrijfstakken en beroepen. Statline: Sociaal-economische 
trends, 3e kwartaal 2008. 

Delfos, M.F. (2007). Book review: Children with Autism Spectrum Disorder. A Structured Teaching 
and Experience-Based Program for Therapists, Teachers, and Parents. By Vera Bernard-Opitz, 
2007. Eur. Journal of Development. 

Delfos, M.F. (2013a). Autisme op school. Deel I: basisonderwijs. Esch: Quirijn. 
Delfos, M.F. (2013b). Autisme op school. Deel II: voortgezet onderwijs. Esch: Quirijn. 
Delfos, M.F. (2018, 10e druk). Een vreemde wereld. Over autisme, het syndroom van Asperger en 

PDD-NOS. Voor ouders, partners, hulpverleners en de mensen zelf. Amsterdam: SWP. 
Delfos, M.F. (2020). Kinderen in ontwikkeling. Stoornissen en belemmeringen. Amsterdam: Pearson. 
Frith, U. (1989/ 2edition 2003). Autism. Explaining the enigma. Cambridge: Basic Blackwell.  
Groot, N. & Delfos, M.F. (2018, 4e druk). Autisme vanuit ontwikkelingsperspectief. Amsterdam: SWP, 

PICOWO Series, deel 1. 
Huskens, B.E.B.M. (2002). Intensieve gedragsbehandeling. In: B.E.B.M. Huskens & R. Didden. 

Behandelingsstrategiën bij kinderen en jongeren met autisme. Houten/Dieghem: Bohn Stafleu 
Van Loghum, Cure & Care Development, pag.52-65. 

Kanner, L. (1943). Autistic disturbances of affective contact. Nervous Child, 2, 217-250. 
Kunce, L. & Mesibov, G.B. (1998). Educational Approaches to High-Funcioning Autism and Asperger 

Syndrome. In: E. Schopler; G.B. Mesibov & L.J. Kunce (Eds.). Asperger Syndrome or High 
Functioning Autism? New York/London: Plenum Press, 227-261. 

Lovaas, O.I. (1977). The autistic child. New York: Halstead Press. 

 

Dr. Martine F. Delfos,  PICOWO, Utrecht 
Ongepubliceerd 
www.mdelfos.nl 

 

 


