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Aanleiding

• Passend onderwijs: onderwijs op maat, ook voor 

leerlingen met ASS

• Leraren voelen zich handelingsverlegen als het gaat 

om stimuleren van zelfstandig werken en hoe 

talentvol gedrag te ontokken

Praktijkvraag: Hoe zorg ik ervoor dat kinderen met ASS zelfstandig werken in de 

klas, zodat zij het optimale halen uit zichzelf en mee kunnen komen met de rest 

van de klas?



Animatie
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Talentendriehoek

Bron: Steenbeek & Uittenbogaart (2009).Bèta-talenten van jonge kinderen in kaart. Panamapost, 28 (1), 89-100.
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Maar hoe zit het met leerlingen met ASS?

Talentendriehoek



Kenmerken ASS:
1) Beperkingen in de sociale communicatie en interactie

2) Repetitief gedrag en specifieke interesses



Onderzoeksvraag- en opzet Project

Hoe kunnen leerkrachten in het primair onderwijs de 

TalentenKracht-strategieën toepassen bij kinderen 

met ASS, zodat zij het zelfstandig werken bij deze 

kinderen effectiever stimuleren en begeleiden, zowel 

binnen reguliere als speciale onderwijssetting?

➢ Zes leerkrachten en hun klas: 2 regulier PO, 2 SBO en 2 SO-Cluster 4

➢ Collegiale coaching met behulp van videofeedback (2 tallen)

➢ Netwerkleren: leervragen en talentmoment



Onderzoeksvraag – deze deelstudie

Hoe wordt de mate van betrokkenheid van leerlingen met 

ASS verhoogd en welke ondersteunende rol heeft de 

leerkracht daarbij?

1) In hoeverre neemt betrokkenheid (ll) de openheid (lk) toe?

2) Welke patronen zijn zichtbaar in de leerkracht –

leerlinginteractie?

3) Hoe zien momenten van verhoogde betrokkenheid eruit?



Methode

• Drie leerkrachten: 1 regulier PO, 2 SBO

• 3 ASS-leerlingen SBO en 1 PO (7j8m – 13j1m)

• Filmopnames reken- of taallessen: voormeting

oktober 2016 – nameting mei 2017

• Interacties zijn onderzocht met procesonderzoek

• Mate van betrokkenheid - mate van openheid

• Verschil in duur gedrag/ aantal uitingen (voor/na)

• Tijdseries: welk gedrag op piekt op welk moment?

• Beschrijvingen van pieken



Codeer schema’s
code Beschrijving leerlinggedrag*

1 Niet taakgericht en niet betrokken: 
kijkt niet naar de taak; trekt zich 
terug

2 Taakgericht gedrag: doet de taak of 
let op (traag, met frustratie of alert)

3 Betrokkenheid: enthousiasme, 
nieuwsgierigheid, neemt initiatief, 
diepte van verwerking

Interbeoordelaars-
betrouwbaarheid: 92%
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code Beschrijving leerkrachtgedrag**

1 Restricties geven

2 Instructie geven

3 Informatie geven

4 Gesloten vraag: een antwoord 
mogelijk

5 Open vraag: meer antwoorden 
mogelijk

6 Aanmoediging: ja, leg eens uit…

Interbeoordelaars-
betrouwbaarheid: 89%*Student’s engagement scale (Van Vondel, 2017; Laevers, 2005; 

Coan&Gottman’s, 2007)
**Openheidschaal (Geveke, 2017; Meindertsma, 2014)



1) Toename betrokkenheid – openheid?

1210-7-2018 Titel presentatie (via kop- en voettekst)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

LL2-voor LL2-na LL4-voor LL4-na LL5-voor LL5-na LL6-voor LL6-na

Mate van betrokkenheid voor - na

off-task on-task engaged

P<.001

d=1.53

P<.001

d=1.62

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ll2-voor ll2-na ll4-voor ll4-na ll4-voor ll5-na ll6-voor ll6-na

Mate van openheid voor - na

restrict instruction information

closed question open question encourgement



13

SBO: 

10j9m

PO: 

7j8m

2) Interactiepatronen?
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SBO: 

12j3m

SBO: 

13j1m

Meer variabiliteit in de nameting – aanwijzing voor doorbreking van een patroon?



3) Wat gebeurt er tijdens deze piek?
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Beschrijvingen piek

• Verhoogde betrokkenheid – openheid is niet genoeg, ook:

– Spelvorm

– Laten ervaren of onderzoeken

– Passend bij de motivatie van de leerling

– Persoonlijk contact

– Gericht de beurt krijgen

• Niet alleen een korte opleving in betrokkenheid, maar ook

contact maken = talentvol gedrag voor leerlingen met ASS
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Conclusie en discussie

• Taakgericht gedrag en betrokkenheid worden mogelijk ontlokt 

door ruimte te bieden aan het leerproces en hoe opener hoe 

groter de kans op een moment van verhoogde betrokkenheid

• Het gaat bij ASS-leerlingen vaak om kleine en kort durende 

veranderingen van verhoogde betrokkenheid of contact maken

• Naast openheid, zijn vermoedelijk ook structuur bieden en 

flexibel ondersteunen van belang om talentvol gedrag mogelijk te 

maken – nog verder onderzoeken.
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Praktische toepassing:
Good Practices als professionaliseringsmiddel in de lerarenopleiding

18www.hanze.nl/autisme



Vragen?

Kijk op www.hanze.nl/autisme voor meer informatie

• Good Practices Videovoorbeelden en animatie

• Draaiboek TalentKrachtig Netwerkleren en animatie

• Publicaties

http://www.hanze.nl/autisme
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