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Samenvatting:  

De thesis omvat een casestudy in een Nederlandstalige school voor buitengewoon lager onderwijs. 

Vijftien kinderen met ASS werpen hun licht op sport en wat het voor hen betekent. Dit vanuit de 

vaststelling dat kinderen met ASS zelden zelf aan het woord komen in de vormgeving en evaluatie 

van het sportaanbod en daarbovenop significant minder lichamelijk zijn actief dan normaal 

ontwikkelende leeftijdsgenoten. Hoe beleven en percipiëren zij sport? Wat is er volgens hen nodig 

om op een auti-vriendelijke manier aan sport deel te nemen en wat kan er beter? Parallel bevraagt 

dit onderzoek vijf sleutelfiguren die werken met sport en/of autisme, wat resulteert in real-life 

inzichten en organisatorische of structurele aanbevelingen voor het huidige sport- en vrijetijdsaanbod 

voor kinderen met ASS.  
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Aan de hand van een auti-vriendelijke bevragingsmethodiek, gebaseerd op photo-eliciation, photo 

voice, TEACCH, Geef me de 5 en appreciative inquiry brengt dit onderzoek de (de)motivators voor 

sportparticipatie bij kinderen met ASS in kaart. Uit de bevraging blijkt dat kinderen met ASS sport 

positief ervaren maar vaak voorkeur geven aan andere vrijetijdsactiviteiten (gamen). Daarnaast is 

er een groep kinderen dat aan sport wil deelnemen, maar zich daarin gehinderd voelt door allerlei 

barrières. Overgevoeligheden voor drukte en overprikkeling, samen met een gebrekkige steun vanuit 

het thuisfront, lijken het meest doorslaggevend. Ouders komen dan ook naar voor als belangrijke 

partners. Kinderen met ASS staan verder weigerachtiger tegenover het reguliere sportaanbod dan 

tegenover sport met lotgenoten omdat het moeilijk is ‘voor hun autisme’. Het onderzoek werpt een 

dichotomie op tussen inclusie, overprikkeling en demotivatie en exclusie en maatwerk, wat een 

gebrekkige afstemming van vraag op aanbod illustreert. Aanbevelingen richten zich naar het 

herdenken van een inclusieve sportles, dat verder gaat dan inpassen in de norm en op de didactische, 

financiële en materiële ondersteuning voor het reguliere sportaanbod om inclusieve ambities in de 

praktijk te kunnen vertalen.    
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DEEL 1: INLEIDING 

 

1.  PROBLEEMSTELLING 

Ongeveer 1 op 150 personen heeft autisme1; een prevalentiecijfer dat de jongste jaren gestaag blijft 

toenemen en van autisme een welbekende en veelzijdige ontwikkelingsstoornis maakt (Baeken, Van 

Geit, Herremans, & Vanderbruggen, 2012; Roane, Fisher, & Carr, 2016; Rosso, 2016; Wong et al., 

2015). De bredere bekendheid van de stoornis, correleert met een breed spectrum aan 

behandelingen/remediëringen: Chinese geneeskunde, gedragstherapie, sociale robots en dieren zijn 

enkele voorbeelden2. Een zoekopdracht van treatm* AND autism* (in tittle) in de gegevensdatabank 

Web of Science, levert 932 zoekresultaten op. De hantering van exclusiecriteria reduceert het aantal 

hits tot 1823. Hoewel heel wat behandelingsmethoden significante verbetering rapporteren, stelt 

onderzoek van Odom et al. (2010) en daaropvolgend Wong et al. (2015) dat heel wat 

behandelingsmethodieken niet degelijk wetenschappelijk onderbouwd zijn.  

Behandelingsmethoden lijken vaak richting de oplossing van een aan autisme gerelateerd probleem 

(i.e. echolalie, problematisch gedrag, angststoornissen) te werken (Johnco et al., 2015; 

Mohammadzaheri et al., 2015; Neely et al., 2016). Paradoxaal aangezien spectrum stoornissen 

pervasief zijn en wel meegroeien met een persoon in kwestie, maar er niet ‘uitgroeien’ (Schopler et 

al., 1986; Volkmar, 2005). Verder is er volgens Barnes & McCabe (2012) en Shute (2010) geen 

wetenschappelijk consensus over de nood om autisme te remediëren (autisme als atypische manier 

van leven versus autisme als stoornis/beperking). (Eric Barnes & McCabe, 2012; Shute, 2010) 

Binnen een veelheid aan behandelingsmethodieken, is ook sport een opkomende piste. De 

toevoeging van de termen ‘sport’ OR ‘physical activ*’ (in tittle) in de zoekopdracht reduceert het 

aantal hits tot 55. Uit een korte review van literatuur blijkt dat sport en breder lichaamsbeweging 

heel wat potentieel hebben voor kinderen met ASS: een reductie van secundaire stoornissen (i.e. 

depressie of angststoornissen) een verbeterde fysieke gezondheid, verminderde stereotype 

gedragingen, een verbeterde kwaliteit van leven en een actievere participatie aan sociale interactie 

(Cimen & Sarol, 2015; C. B. Harper, Symon, & Frea, 2008; Kunzi, 2015; Sowa & Meulenbroek, 2012; 

Stanish et al., 2015; Srinivasan, Pescatello, & Bhat, 2014). Een meta-analyse van Kunzi (2015) 

nuanceert dat de leereffecten vaak gematigder zijn dan geportretteerd en Magnusson et al. (2012) 

stellen dat meer sport vooral leidt tot een positievere attitude ten opzichte van. Opvallender is hoe 

kinderen en jongeren met ASS significant minder lichamelijk actief zijn dan normaal ontwikkelende 

                                                                 

1  Cijfers van ‘Participate’, een organisatie dat mensen wil helpen om autisme beter te begrijpen: 
http://www.participate-autisme.be/go/nl/autisme-begrijpen/wat-is-autisme/autisme-in-cijfers.cfm  

2 (Kunzi, 2015 (SPORT); Roane et al. , 2016 (GEDRAGSTHERAPIE); Sams et al., 2006 (DIEREN); Silva et al., 
2011 (CHINEESE GENEESKUNDE); Cabibihan et al., 2013 (SOCIALE ROBOTS)). 

3 Treatm* AND autism*, AND childr* (in tittle). NOT Evaluation AND assessment, NOT awareness, NOT famil* (in 

topic)  

http://www.participate-autisme.be/go/nl/autisme-begrijpen/wat-is-autisme/autisme-in-cijfers.cfm
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leeftijdsgenoten (Bicer & Alsaffar, 2016; Corvey, Menear, Preskitt, Goldfarb, & Menachemi, 2016; 

Kunzi, 2015; Lang et al., 2010; Must, Curtin, & Bandini, 2015; Obrusnikova & Miccinello, 2012; 

Chien-Yu Pan & Frey, 2006; C.-Y. Pan et al., 2016; Rosso, 2016; Sandt & Frey, 2005).  

Afgaand op de leereffecten van sport en lichaamsbeweging en het idee dat mensen van nature actief 

willen zijn (Ryan & Deci, 2000), verkent dit onderzoek wat sportparticipatie bij kinderen met ASS 

(ver)hindert dan wel faciliteert. Sportparticipatie vraagt allereerst om goede sociale, cognitieve en 

motorische vaardigheden en lichaamscoördinatie (Baker, Koegel, Robert L., & Koegel, Lynn Kern, 

1998; Cimen & Sarol, 2015; C. B. Harper et al., 2008; Kunzi, 2015; Obrusnikova & Dillon, 2011; 

Sowa & Meulenbroek, 2012), potentieel moeilijk en overweldigend voor kinderen met ASS. 

Anderzijds krijgen sportactiviteiten voor kinderen met ASS vaak een remediërende invulling; gericht 

op de behandeling van aan autisme gerelateerde problemen (Baker et al., 1998; C. B. Harper et al., 

2008; Kunzi, 2015; Lallush, 2016; Chien-Yu Pan & Frey, 2006; Rosso, 2016) terwijl individualisering 

(i.e. afstemming) en plezier doorslaggevend zijn voor duurzame sportparticipatie (Coyne, 2013; 

Lallush, 2016; Srinivasan et al., 2014).  

Onaangepaste sportactiviteiten lijken indirect en allicht onbedoeld sedentaire individuele activiteiten 

(bv. gamen) te promoten (Lallush, 2016; Must et al., 2015; Stanish et al., 2015). Daarbovenop 

komen kinderen met ASS zelden zelf aan het woord in de inrichting en evaluatie van het sportaanbod, 

in tegenstelling tot ouders en leerkrachten (Cimen & Sarol, 2015; Lamb, Firbank, & Aldous, 2016; 

Obrusnikova & Dillon, 2011; Obrusnikova & Miccinello, 2012). Hoewel dit tevens interessante 

perspectieven zijn en kinderen met ASS het moeilijk hebben met zelfrapportage (Chien-Yu Pan & 

Frey, 2006), bestaat er geen gevalideerd instrument dat de effecten van sport meet bij de kinderen 

zelf (Srinivasan et al., 2014). Onderzoek dat kinderen met ASS zelf bevraagd, is schaars en beveelt 

een verdere verkenning van hun perspectief op sport aan (Ha & Whittaker, 2016; D. Harper, 2002; 

Seán Healy, Msetfi, & Gallagher, 2013; Obrusnikova & Cavalier, 2011) 

Vanuit de overtuiging dat het perspectief van kinderen met ASS onderbelicht is, verkent de thesis 

via een auti-vriendelijke onderzoeksmethodiek hoe kinderen met ASS sport beleven en percipiëren, 

wat zij reeds goed vinden, wat er beter kan en waarom zij minder aan sport deelnemen. De outcome 

omvat een overzicht van factoren die sportparticipatie faciliteren en factoren die participatie aan 

sport (ver)hinderen en passiviteit in de hand werken (Deci & Ryan, 2008; Ryan & Deci, 2000). Het 

onderzoek bevraagt parallel professionals werkend met sport en/of ASS. Zij verkennen tevens wat 

sportparticipatie faciliteert/hindert en wat beter kan. Kort samengevat evalueert het onderzoek het 

huidige binnen- en buitenschoolse sportaanbod door een autisme- en experten-bril, met 

daaropvolgend een aantal concrete, contextafhankelijke aanbevelingen. De thesis speelt hiermee in 

op de vraag naar een verdere verkenning van het perspectief van kinderen met ASS op sport (Ha & 

Whittaker, 2016; D. Harper, 2002; Seán Healy et al., 2013; Obrusnikova & Cavalier, 2011) .  

2.  ZOEKPLAN 

Web Of Science en SPORTdiscus (EBSCOhost) zijn, aangevuld met Google Scholar en ResearchGate 

de vaakst gebruikte databanken. Volgende criteria bepaalden de in- of exclusie van publicaties: (1) 

aantal keer geciteerd, wat iets zegt over de impact en scholarity van onderzoek (Meho & Sugimoto, 
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2009), (2) schrijffouten en (3) problemen met externe generaliseerbaarheid.  Uit een korte review 

van de literatuur blijkt echter dat onderzoek rond kinderen met ASS en sport vaak onvoldoende 

bewijskracht heeft (Kasner, Reid, & MacDonald, 2012; Kunzi, 2015) en weinig systematisch gebeurt 

(Obrusnikova & Miccinello, 2012). Hoewel dit volgens Baarda (2012) resulteert in ‘niet-representatief’ 

onderzoek, wordt soortgelijk onderzoek, na een evaluatie op andere criteria, alsnog 

geïmplementeerd. Dit omdat literatuur rond (kinderen met) ASS en sport schaars is (Lang et al., 

2010; Massion, 2006; Chien-Yu Pan & Frey, 2006; Rosso, 2016).  

1.1  BELANGRIJKSTE ZOEKTERMEN 

Autisme Sport 

Autism* AND treatm* Physical activ* NOT therap* 

Autism* AND history Sport* AND percep* OR experience* 

Autism AND nature Adapted Physical Activity  

Children with autism* AND research 

AND meth* 

Sport* AND inclus* NOT compet*  

1.2  ZOEKCOMBINATIES 

Trefwoorden In topic/tittle Externe 

gegevensbank 

Aantal hits 

Treatm* AND autism*, NOT 

adolesc* AND adult* NOT 

Evaluation AND assessment, 

NOT awareness NOT famil* 

Treatm* + autism + 

‘adolesc*’ + ‘adult’ in tittle en 

evaluation + assessment + 

awareness + famil* in topic  

Web of Science 687 

Autism* AND physical activ* OR 

sport (AND treatm*) 

Autism* + physical activ* + 

sport + movement in tittle, 

(treatm* in topic) 

Web of Science 55/(8) 

Sport AND autism* NOT 

therap* NOT parent* (AND 

/  SPORTDiscus 133 

Children with autism* AND 

research* AND meth* 

‘Children with autism’ + 

‘research* in tittle, ‘meth*’ in 

topic 

Web of Science 80 
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3.  LITERATUURSTUDIE 

Onderstaande alinea’s bieden een overzicht van de bestaande literatuur rond autisme spectrum 

stoornissen (ASS) en/of sport. Allereerst komt de diagnostische geschiedenis van autisme aan bod 

om een scherp beeld te krijgen van de stoornis. Vervolgens gaat het over sport en lichaamsbeweging 

en de daaraan verbonden mogelijkheden en barrières, eerst algemeen en nadien toegepast op 

kinderen met ASS. De literatuurstudie sluit af met een voorstelling van de auti-vriendelijke 

onderzoeksmethodiek en een toelichting van het onderzoeksdesign.    

3.2  AUTISME SPECTRUM STOORNISSEN: EEN RETROSPECTIEVE KIJK   

Voor een goed begrip van wat ASS vandaag is, blikt de thesis terug op de diagnostische geschiedenis 

van autisme: waar komt het vandaan en hoe werd het vroeger tegenover nu gedefinieerd? Een goede 

kennis van ASS is nodig om de respondenten op een gepaste manier te benaderen. Een 

onderzoeksmethodiek is maar auti-vriendelijk als deze aansluit bij de noden en bijzonderheden van 

iemand met ASS.   

A.  VAN KANNER TOT DE DSM-V 

Autisme is een containerbegrip met verschillende klinische gezichten, verwikkeld in een nature- 

nurture debat (Iossifov et al., 2012; Martin et al., 2000; Schopler et al., 1986; Strathearn, 2009; 

Volkmar, 2005). Schopler et al. (1986) stellen dat het allemaal begon bij Leo Kanner en hoewel het 

onzeker is of hij als eerste autisme beschreef, is zijn onderzoek bepalend voor de bril waarmee 

professionals vandaag naar ASS kijken (Schopler et al., 1986; Volkmar & McPartland, 2014). In 1943 

publiceerde Kanner ‘Autistic Disturbances of Affective Contact’ met een eerste diagnostische 

checklist. Hij omschreef autisme als aangeboren beperking, getriggerd door een storende omgeving 

(Rutter et al., 1978; Schopler et al. 1986; Volkmar & McPartland, 2014), gekenmerkt door extreme 

afzijdigheid of aloofness, een sterke wens om alleen te zijn, een verstoorde taalontwikkeling (bv. 

echolalie), een gebrek aan fantasie en een normaal fysiek voorkomen (Rutter et al., 1978; Schopler 

et al., 1986).  

In 1978 definieert Rutter autisme als een aangeboren neurobiologische stoornis met sociale 

problemen, een gecompliceerde taalontwikkeling en ongewoon, rigide gedrag (Rutter et al., 1978). 

Op die manier kwam autisme terecht in de derde Diagnostic and Statistic Manual (DSM) van de 

American Psychiatric Association (1980), een toonaangevend handboek voor de omschrijving en 

diagnostisering van psychologische stoornissen (Wing, Gould, & Gillberg, 2011; American Psychiatric 

Association, 2013; Volkmar & McPartland, 2014). 

Lora Wing stelt in 1983 dat er drie stoornissen inherent zijn aan elk gediagnosticeerd individu met 

autisme (i.e. een triade). Ze onderscheidt een stoornis in de sociale interactie, vooral inzake 

wederkerigheid, gekenmerkt door drie subtypes: (1) passief of meegaand (2) actief doch bizar en 

(3) afzijdig. Het stijf-formalistische of hoogdravende type is in 1988 toegevoegd door Shah en slaat 

op personen met ‘hoog functionerend’ autisme (i.e. hoogbegaafdheid). Wing (1983) benoemt verder 
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een stoornis in de communicatie en een beperkt, repetitief, en stereotiep gedrags-, interesse- en 

activiteitenpatroon. Bovenvermelde triade heeft tot in de DSM-IV (ca. 2012) vormgegeven aan de 

diagnostisering van autisme, maar is recentelijk herleid tot een duo (American Psychiatric 

Association, 2013).  

Lord stelt in de jaren 80 dat autisme een primair sociaal probleem is dat de sociale betekenis van 

interactie verstoort (Schopler et al., 1986) en introduceert in dit verband ‘theory of mind’: het besef 

dat subjectieve gedachten, gevoelens en geestestoestanden, eventueel in strijd met de objectieve 

werkelijkheid, iemands gedrag sturen. Theory of mind weerspiegelt het vermogen om zich in anderen 

te verplaatsen. Personen met ASS hebben een gebrekkige theory of mind en zijn daardoor minder 

sociaal voelend of empathisch (Baron-Cohen et al., 1985, & Peterson, 2014). Van totale sociale 

incompetentie of apathie, is echter geen sprake (Peterson, 2014; Wing et al., 2011). Bovendien is 

een gebrekkige theory of mind alleen ontoereikend om andere autisme-typische gedragingen te 

verklaren (Frith & Happé, 1994).  

In de jaren 90 verklaren onderzoekers autisme aan de hand van een gebrekkige centrale coherentie: 

de cognitieve vaardigheid om gedetailleerde en gevarieerde informatie te verbinden tot een 

algemeen concept (Frith & Happé, 1994; Happé, 1997). Toch is ook dat ontoereikend omdat de 

centrale coherentie bij veel personen met ASS intact is (Mottron, Dawson, Soulières, Hubert, & 

Burack, 2006). Recentelijk stellen onderzoekers dat de hersenen van personen met ASS er 

structureel anders uitzien en ze daardoor de wereld fundamenteel anders percipiëren (Jespersen & 

He, 2015; Mottron et al., 2006). Een verhoogde activiteit in de hersengebieden verantwoordelijk 

voor de zintuigelijke waarneming, zorgt ervoor dat prikkels sterker binnenkomen. Dit kan hyper- en 

hyposensitiviteit en daaropvolgende ‘auti-typische gedragingen’ verklaren (bv. kleren die pijn doen). 

Tenslotte gaat de verhoogde activiteit in de visueel-perceptuele regio’s gepaard met verminderde 

activiteit in hersengebieden die instaan voor hogere, sociale taken. Dit verstoort onder andere de 

(accurate) (h)erkenning van expressieve gelaatsuitdrukkingen en leent zich tot de verklaring van het 

soms sociaal onaangepaste gedrag van personen met ASS (Mottron et al., 2006). 

B.  EEN ACTUELE DEFINITIE: DE DSM-V EN PERCEPTUAL PECULIARITIES 

Autisme is in 2013 op een spectrum geplaatst vanuit de overtuiging dat ‘het autisme’ niet bestaat 

(American Psychiatric Association, 2013). Een hoge graad van comorbiditeit met mentale 

beperkingen, Attention Deficit Hyperactivity Disorders (ADHD) en angststoornissen, maken ASS tot 

een divers geheel (Wing et al., 2011; American Psychiatric Association, 2013). De DSM-V kleurt sterk 

de huidige invulling van ASS (American Psychiatric Association, 2013; Volkmar & McPartland, 2014; 

Wing et al., 2011) al zijn er ook minder bekende doch interessante tools die ASS in kaart brengen. 

Mesibov et al. (2005) hebben het bijvoorbeeld over perceptual peculiarities (i.e. perceptuele 

eigenaardigheden), wat in de lijn met Jespersen & Hé (2015) en Mottron et al. (2006) slaat op een 

bijzondere verwerking van zintuigelijke prikkels (i.e. hyper- of hyposensitiviteit). Prikkels die anders 

binnenkomen, maken leerervaringen en daaropvolgend de manier waarop iemand met ASS de wereld 

begrijpt fundamenteel anders (De Jaegher, 2013; Jespersen & He, 2015). Bovendien zijn hyper- en 
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hyposensitiviteit en perceptual peculiarities in de DSM-V geen diagnostisch criteria, wat kan leiden 

tot verkeerdelijk diagnosticeren en een onvolledig begrip van de stoornis (Wing et al., 2011).  

Een helder en actueel begrip van autisme is nodig omdat het onderzoek haar participanten wil 

rekruteren op basis van de DSM-V criteria, maar in de uitwerking van de onderzoeksmethodiek 

tevens rekening wil houden met een andere perceptuele prikkelverwerking en de daaruit 

voortvloeiende hyper- en hyposensitiviteit. Een goed begrip van ASS helpt tevens om te kaderen 

waarom sport soms moeilijk of onaangepast is. Onderstaand onderdeel zoomt dan ook vanuit een 

scherp begrip van ASS in op barrières en facilitators van sport.  

3.3  SPORT(PARTICIPATIE) EN ASS 

Sport is evenals autisme een containerbegrip met vele mogelijke invullingen (Coalter, 2005). Het 

onderzoek kiest voor een brede definiëring en vult sport in als (on)gestructureerde, (on)geplande, 

(in)formele, intentionele en/of competitieve fysieke activiteiten, gericht op verbeterde fysieke 

gezondheid, prestaties en/of plezier (Coalter, 2005; Eime, Young, Harvey, Charity, & Payne, 2013). 

Onderzoek dat medisch of therapeutisch georiënteerd is (bv. sport in de bestrijding van obesitas of 

hippotherapie) komt niet aan bod. Allereerst komt literatuur over de meerwaarde van 

lichaamsbeweging en sport an sich aan bod. Nadien bespreekt de thesis literatuur rond sport en 

(kinderen met) ASS.  

A.  DE LEEREFFECTEN VAN SPORT 

Dat sporten goed is voor de (fysieke) gezondheid, is breed aanvaard en relatief makkelijk aan te 

tonen (Coalter, 2005; Haskell et al., 2007; Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid, 

n.d.). De richtlijn voor het onderhouden van een goede (fysieke) gezondheid, ligt voor kinderen (5j-

17j) op ongeveer 60 minuten matige tot intensieve lichaamsbeweging op minstens vijf dagen per 

week (Eime et al., 2013; O’Donovan et al., 2010). Veel kinderen, ook zonder ASS, halen deze richtlijn 

niet (Bicer & Alsaffar, 2016; Corvey et al., 2016; Lang et al., 2010; Chien-Yu Pan & Frey, 2006; C.-

Y. Pan et al., 2016; Sandt & Frey, 2005; Schenkelberg, Rosenkranz, Milliken, & Dzewaltowski, 2015; 

Srinivasan et al., 2014). Toch brengt consequente sportbeoefening, naast een verbeterde 

gezondheid, volgende leereffecten met zich mee: meer maatschappelijke betrokkenheid, een 

democratischer waardenpatroon (Volkmar, 2005; Albers et al., 2013; Muyters, 2014), verhoogde 

mentale weerbaarheid, een positiever zelfbeeld en een betere kwaliteit van bestaan (Coalter, 2005; 

Lallush, 2016; Muyters, 2014). 

Het potentieel van sport komt niet zo maar tot uiting, maar vereist de vervulling van een aantal 

randvoorwaarden of sufficient conditions (Coalter, 2005; Quay & Peters, 2008). Een plezierig 

sportklimaat met een competente trainer die procesgericht werkt, tegenover resultaatgericht en inzet 

op medezeggenschap, autonomie, competentieontwikkeling en verbondenheid zijn grote voorspellers 

van succesvolle en gecontinueerde sportparticipatie (Boonstra & Hermens, 2011; Coalter, 2005; 

Rosso, 2016; Vlachopoulos, Karageorghis, & Terry, 2000; Wilson, Mack, & Grattan, 2008). Sport 
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zonder meer is onvoldoende; een succesvolle en langdurige sportparticipatie vraagt om afstemming 

een maatwerk (Coalter, 2005). 

B.  HET POTENTIEEL VAN EEN AUTI-VRIENDELIJK SPORTKLIMAAT 

Sport heeft een positieve impact op de kwaliteit van bestaan van kinderen met ASS (Boonstra & 

Hermens, 2011; Cimen & Sarol, 2015). Het zou sociale, relationele en cognitieve vaardigheden 

aanscherpen, onaangepast gedrag en stress reduceren en latere kansen op de arbeidsmarkt positief 

beïnvloeden (Baker et al., 1998; Cimen & Sarol, 2015; C. B. Harper et al., 2008; Kunzi, 2015; Sowa 

& Meulenbroek, 2012). Om te kunnen profiteren van deze leereffecten is ook hier een aangenaam 

sportklimaat, dat aansluit bij de noden van kinderen met ASS, een randvoorwaarde (Massion, 2006; 

Srinivasan et al., 2014; Stanish et al., 2015).  

Een auti-vriendelijk en aangepast sportaanbod vertrekt idealiter vanuit de motorische en intellectuele 

vaardigheden van kinderen met ASS (Cimen & Sarol, 2015; Schmidt, Mclaughlin, & Dalyrymple, 

1986; Srinivasan et al., 2014). Verder dient sport leuk te zijn (Lallush, 2016), met structuur en 

duidelijkheid als kernbegrippen. Kinderen met ASS hebben immers nood aan regelmaat, heldere 

regels en een duidelijke omkadering van wat wanneer moet gebeuren (Lallush, 2016; Verdoorn et 

al., 2011). Door deze noden te erkennen, faciliteert een sportcontext een zelfgeïnitieerde en actieve 

sportparticipatie. Structuur helpt kinderen met ASS immers om actief en flexibel te zijn (Schmidt et 

al., 1986; Worley & Matson, 2012). Tenslotte benadrukt wetenschappelijk onderzoek het belang van 

een goed beloningssysteem, idealiter op basis van het beperkte/rigide gedrags- en interessepatroon 

van kinderen met ASS (i.e. krachtgericht tegenover deficitair werken) (Baker et al., 1998; Petrus et 

al., 2008). Gepaste beloning en aanmoediging zou het opstarten of continueren van sportparticipatie 

faciliteren (Magnusson, Cobham, & McLeod, 2012), met de nuance dat louter tastbare beloningen of 

‘iets doen omdat er iets tegenover staat’ niet tot intrinsieke sportmotivatie zullen leiden (Ryan & 

Deci, 2000).  

In een aangepast sportaanbod voor kinderen met ASS speelt een competente trainer een belangrijke 

rol (Boonstra & Hermens, 2011; Lallush, 2016; Obrusnikova & Dillon, 2011; Rosso, 2016; Worley & 

Matson, 2012). Hij/zij treedt bekrachtigend op, moedigt zelfredzaamheid aan (Rosso, 2016), 

behoudt een evenwicht tussen formeel leiderschap en informele bereikbaarheid en geeft beknopte 

verbale instructies, eventueel visueel ondersteund door pictogrammen (Massion, 2006). Flexibiliteit 

om in te spelen op de variërende (leer)noden van kinderen met ASS en emotionele veiligheid in 

evenwicht met plezier, zijn kernwoorden (Lang et al., 2010; Lallush, 2016; Rosso, 2016). Kort 

samengevat komt het erop aan om kinderen met ASS in een sportcontext veiligheid doch uitdaging 

en zeggenschap te bieden (Deci & Ryan, 2008; Ryan & Deci, 2000).  

C.  BARRIÈRES IN SPORTPARTICIPATIE 

Kinderen met ASS sporten significant minder dan normaal ontwikkelende leeftijdsgenoten (Bicer & 

Alsaffar, 2016; Corvey et al., 2016; Kunzi, 2015; Lang et al., 2010; Must et al., 2015; Obrusnikova 

& Miccinello, 2012; Chien-Yu Pan & Frey, 2006; C.-Y. Pan et al., 2016; Rosso, 2016; Sandt & Frey, 
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2005). Dit wordt vaak verklaard door en toegeschreven aan hun autisme (Massion, 2006; Sandt & 

Frey, 2005). Een beperkt en repetitief gedrags-, interesse, -en activiteitenpatroon zorgt voor een 

enge focus, weinig flexibiliteit en een sterke voorkeur voor voorspelbare activiteiten (American 

Psychiatric Association, 2013; Baker et al., 1998). Dit zou de participatie aan sport en spel limiteren 

(Obrusnikova & Dillon, 2011; Srinivasan et al., 2014). Verder bemoeilijkt een vertraagde of 

verstoorde motorische ontwikkeling sportdeelname (Cimen & Sarol, 2015; Must et al., 2015; Rosso, 

2016). Tenslotte vraagt sport, vooral in groep, om sociale skills en vaardigheden (vb. regels volgen, 

tactiek bespreken,…), niet evident voor kinderen met ASS wiens sociale ontwikkeling verstoort is 

(Baker et al., 1998; C. B. Harper et al., 2008; Sowa & Meulenbroek, 2012; Kunzi, 2015; Massion, 

2006).  

Kinderen met ASS raken sneller overprikkelt (Massion, 2006; Mottron et al., 2006; Stanish et al., 

2015), wat kan resulteren in hevige, eerder antisociale reacties (bv. luid schreeuwen bij toevallige 

aanraking). Sportbeoefening is hierdoor soms sociaal moeilijk en beladen (Stanish et al., 2015). 

Hoewel sport met leeftijdsgenoten een positieve impact heeft op de sociale en communicatieve 

vaardigheden van kinderen met ASS (Sowa & Meulenbroek, 2012) komen ze, in het bijzonder in 

inclusieve sportcontexten, vaak in aanraking met pestgedrag en uitsluiting (Healy et al., 2013; 

Massion, 2006; Srinivasan et al., 2014). Dit heeft en negatieve invloed op hun zelfbeeld (i.e. ‘het zal 

wel aan mij liggen’) en attitude ten opzichte van sport (Obrusnikova & Cavalier, 2011; Obrusnikova 

& Dillon, 2011). Het komt erop aan om de voordelen van sporten met leeftijdsgenoten af te stemmen 

op de noden van kinderen met ASS (C. B. Harper et al., 2008; Hughes et al., 2013; Kunzi, 2015).  

Externe factoren, los van ASS, kunnen sportparticipatie tevens hinderen (Lallush, 2016; Chien-Yu 

Pan & Frey, 2006). Voorbeelden zijn een beperkt of onaangepast sportaanbod, afwijzingen vanuit 

een sportclub en/of een sportcoach met onvoldoende kennis over ASS (Obrusnikova & Miccinello, 

2012; Chien-Yu Pan & Frey, 2006; Stanish et al., 2015). Zelfs coaches die sportles geven in een 

buitengewone setting, voelen zich hiertoe niet altijd even goed voorbereid (Healy et al., 2016).  

Volgens de zelfdeterminatietheorie (ZDT), een theorie uit de motivatiepsychologie, is de lagere 

sportparticipatie van kinderen met ASS paradoxaal. De theorie stelt immers dat mensen van nature 

actief en betrokken willen zijn (Deci & Ryan, 2008; Ryan & Deci, 2000). Dat kinderen met ASS minder 

participeren aan sport, overstijgt volgens de ZDT dan ook individuele barrières en komt voort uit een 

omgeving dat onvoldoende inzet op de bevrediging van drie psychologische basisbehoeften: 

competentieontwikkeling, autonomie en verbondenheid/verwantschap (Deci & Ryan, 2008; Ryan & 

Deci, 2000). De bevrediging van deze behoeften bevordert het welzijn en bepaalt tevens hoezeer en 

op welke manier iemand gemotiveerd is om, in dit geval, aan sportbeoefening te doen (Deci & Ryan, 

2008; Ryan & Deci, 2000). Bij personen met ASS, maar ook bij andere personen met een beperking, 

gaan omgevingen sneller voorbij aan behoeftes naar competentie, autonomie en verbondenheid 

omdat moeilijk of afwijkend gedrag (onbedoeld) aanmoedigt om dingen uit handen te nemen (Berkell 

Zager, Wehmeyer, & Simpson, 2012; De Neve & Morisse, 2017). Dit illustreert duidelijk hoe ook 

omgevingsfactoren een rol spelen in de lagere sportparticipatie van kinderen met ASS 

Een sportcontext dat inzet op de drie basisbehoeften, leidt tot optimaal functioneren en inspireert 

gedrag vanuit zelfgekozen overwegingen (i.e. het summum van zelfdeterminatie) (Deci & Ryan, 
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2008; Ryan & Deci, 2000). Als kinderen met ASS deelnemen aan sport omdat ze dat zelf willen, zijn 

ze autonoom gemotiveerd, wat een sterke voorspeller is van gecontinueerde sportparticipatie 

(Vlachopoulos et al., 2000; Wilson et al., 2008). Deze meest kwalitatieve vorm van motivatie omvat 

intrinsieke motivatie (bv. ik sport omdat ik dat zelf wil) en geïnternaliseerde externe motivatie; het 

resultaat van geïnternaliseerde en geïntegreerde waarden of gedragsvoorschriften (bv. Ik sport 

omdat het goed is voor mijn gezondheid) (Deci & Ryan, 2008; Ryan & Deci, 2000).4 Afgaand op de 

lagere sportparticipatie, lijken kinderen met ASS autonome motivatie te missen of ervaren ze 

barrières in de vertaling van deze motivatie naar de praktijk.  

Tenslotte komen de barrières die kinderen met ASS in sport ervaren voornamelijk voort uit de 

bevraging van ouders of (sport)leerkrachten; vaak vanuit de overtuiging dat kinderen met ASS niet 

of onvoldoende in staat zijn zichzelf uit te drukken (Cimen & Sarol, 2015; Lamb et al., 2016; 

Obrusnikova & Dillon, 2011; Chien-Yu Pan & Frey, 2006). Daarom laat dit onderzoek kinderen met 

ASS aan het woord: hoe beleven en percipiëren zij sport? Wat is er nodig en wat kan beter? De focus 

op kinderen met ASS als grootste informatiebronnen, leidt naadloos tot het volgende onderdeel, waar 

verschillende theoretische handvaten versmelten tot een auti-vriendelijke onderzoeksmethodiek.   

3.4  HANDVATEN VOOR EEN AUTI-VRIENDELIJKE ONDERZOEKSMETHODIEK 

Ha & Whittaker (2016), Healy et al (2013), Lamb, Firbank & Albous (2016) en Obrusnikova & Cavalier 

(2011) late in hun onderzoek naar sport kinderen met ASS aan het woord, maar geven aan dat er 

nood is aan een verdere verkenning van hun perspectief. Hierop voortbouwend en inspelend werkt 

de thesis een auti-vriendelijke onderzoeksmethodiek uit, steunend op een aantal reeds erkende 

handvaten in het werken met kinderen (met ASS). Dit onderdeel bespreekt achtereenvolgens 

Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children (TEACCH), 

Geef me de 5, photo-elicitation en photovoice. Nadien volgt een korte toelichting van het gehanteerde 

onderzoeksdesign: een casestudy.  

O DE KRACHT VAN EEN GESTRUCTUREERDE OMGEVING 

Een gestructureerde onderzoekomgeving opent deuren naar wat Kunzi (2015) beschrijft als self-

monitoring en management. In een voorspelbare en prikkelarme omgeving houden kinderen met 

ASS energie over om zelfsturend en – regulerend te werken en actief op ontdekking te gaan (Boyd 

et al., 2014; Jespersen & He, 2015; Mesibov & Shea, 2010; Mesibov, Shea, & Schopler, 2005; 

Schmidt et al., 1986; Verdoorn et al., 2011).  

 

 

                                                                 

4 Tegenover autonome motivatie staat gecontroleerde motivatie, wat uitmondt in niet-zelfgekozen gedrag 

gericht op bevestiging of beloning en vermijding van schaamte of straf (Deci & Ryan, 2008; Ryan & Deci, 
2000). 
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O TREATMENT AND EDUCATION OF AUTISTIC AND RELATED COMMUNICATION 

HANDICAPPED CHILDREN (TEACCH) 

TEACCH is een erkende evidence based methodiek waar structured learning centraal staat (Odom, 

Collet-Klingenberg, Rogers, & Hatton, 2010; Wong et al., 2015). Structured learning hamert op het 

overzichtelijk en prikkelarm indelen van tijd en ruimte, moedigt zelfgeïnitieerde communicatie aan 

en benadrukt het belang van krachtgericht werken (Boyd et al., 2014; Mesibov & Shea, 2010; 

Mesibov et al., 2005). TEACCH werkt steevast met pictogrammen om abstracte regels te visualiseren 

en de volgorde van activiteiten duidelijk te maken (bv. een picto van sportschoenen visualiseert de 

overgang naar een turnles) (Lallush, 2016; Randi A. Sarokoff, et al., 2001). De meerwaarde van 

visuele prikkels hangt samen met de verhoogde activiteit in de visueel-perceptuele hersengebieden 

(i.e. visuele prikkels komen sterken binnen) en de moeilijkheden met taal (Jamison & Schuttler, 

2015; Jespersen & He, 2015; Massion, 2006; Mesibov & Shea, 2010; Mottron et al., 2006).  

O GEEF ME DE 5 

De methodiek ‘Geef me de 5’, ontwikkeld door Colette de Bruin, wil meer aansluiten bij de denk- en 

leefwereld van kinderen met ASS door vanuit een ‘auti-bril’ te kijken. Onderzoekers, therapeuten en 

ouders die door deze bril kijken, (h)erkennen dat kinderen met ASS moeite hebben met samenhang, 

plannen en organiseren vanuit problemen met centrale coherentie en (h)erkennen hun verstoorde 

sociale en communicatieve vermogens (Baron-Cohen et al., 1985; de Bruin in Verdoorn et al., 2011, 

pg. 81-86; Happé, 1997; Peterson, 2014). Vanuit dat besef zet Geef me de 5 in op de creatie van 

een auti-vriendelijke omgeving. Evenals bij TEACCH, gebeurt dit door het verduidelijken en 

structureren van de omgeving, hier aan de hand van vijf slagvragen (wat, hoe, wanneer, waar en 

wie). Ook hier zou structuur en voorspelbaarheid een kind met ASS ruimte geven om flexibel te zijn 

(de Bruin in Verdoorn et al., 2011, pg. 81-86). 

O PHOTO-ELICITATION EN PHOTOVOICE ALS AUTI-VRIENDELIJKE 

BEVRAGINGSMETHODIEKEN 

Photo-elicitation en photovoice zijn interviewtechnieken die gebruik maken van foto’s. Eerst 

vermelde vertrekt vanuit foto’s die een onderzoeker voorlegt (Clark-IbaNez, 2004; D. Harper, 2002) 

en laatst vermelde vanuit foto’s die respondenten aandragen (Wang & Burris, 1997). De keuze voor 

deze bevragingsmethodieken ligt in de overtuiging dat visuele stimuli diepere elementen van het 

menselijke bewustzijn naar bovenbrengen, garant staan voor authentieke input en meer beroep doen 

op de capaciteit van de hersenen dan woorden (Clark-IbaNez, 2004; Ha & Whittaker, 2016; D. 

Harper, 2002; Lamb et al., 2016). Personen met ASS zijn tevens visuele denkers en pikken sneller 

dingen op aan de hand van soortgelijke prikkels (Cihak, 2011; Jamison & Schuttler, 2015; Jespersen 

& He, 2015; Pierce & Schreibman, 1994; Stevenson & Youth Sport Trust, 2008). Zelfs voor 

hoogbegaafde kinderen met ASS blijft het moeilijk om taal, gebaren, gelaatsuitdrukkingen en 

abstracte concepten ondubbelzinnig te begrijpen (Stevenson & Youth Sport Trust, 2008).  
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Verder levert het gebruik van foto’s gedetailleerde en door de respondent gegenereerde informatie 

op (Clark-IbaNez, 2004), een belangrijk aandachtspunt in onderzoek met kinderen, die sterk gevoelig 

zijn voor de invloed van een onderzoeker (Nuffield Council on Bioethics, 2015). Objectiviteit is dan 

ook een aandachtspunt, zowel in het voorleggen als bespreken van foto’s (Clark-IbaNez, 2004). Het 

onderzoek werkt zowel met photovoice, om dialoog met een kwetsbare doelgroep te promoten 

(Obrusnikova & Cavalier, 2011; Wang & Burris, 1997) als met photo-elicitation.  

O EEN TOELICHTING VAN HET ONDERZOEKSDESIGN: EEN CASESTUDY 

Autisme spectrum stoornissen weerspiegelen zich in een sterk heterogene populatie. Verschillen in 

intelligentie, sociale vaardigheden en taligheid zijn slechts enkele voorbeelden (Mesibov et al., 2005; 

Volkmar, 2005; Volkmar & McPartland, 2014). Deze variëteit heeft de keuze voor het 

onderzoeksdesign sterk gestuurd. De gouden standaard in het wetenschappelijke onderzoek; een 

random field experiment, is niet de meest aangepaste keuze omdat randomiseren in een sterk 

heterogene populatie bias in de hand werkt (Volkmar, 2005; Mesibov & Shea, 2010; Wong et al., 

2015). Omdat het geenszins gaat om een zoektocht naar causaliteit, maar veeleer om een in-depth 

inzicht in het verhaal van kinderen met ASS met heterogeniteit als kracht, vertrekt het onderzoek 

vanuit een casestudy design. Dit omvat een studie van personen, projecten, beleid, instituties of 

andere systemen met als doel om in-depth kennis te verzamelen in een real-life context (Baxter & 

Jack, 2008; Saunders et al., 2011; Thomas, 2016; Yin, 2014). Een casestudy biedt inzicht in de 

processen die een centrale case vormgeven en beïnvloeden en leent zich in het bijzonder tot 

verklarend en verkennend onderzoek (Morris & Wood in Saunders et al., 2011; Thomas, 2016).  
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4  ONDERZOEKSVRAGEN 

De onderzoeksvragen zijn kwalitatief georiënteerd omdat de thesis verkennend en diepgaand 

onderzoek beoogt (Baarda et al., 2005).  

(1) Hoe ziet sport eruit door de ogen van kinderen met ASS (6j-12j) die schoolgaan in het type 

negen buitengewoon lager onderwijs (BLO)?  

 

o Hoe beleven kinderen met ASS (6j-12j) schoolgaand in het type negen BLO binnen- en/of 

buitenschoolse sport?  

o Hoe percipiëren kinderen met ASS (6j-12j) schoolgaand in het type negen BLO binnen- en/of 

buitenschoolse sport? 

o Wat zijn volgens kinderen met ASS (6j-12j) schoolgaand in het type negen BLO randvoorwaarden 

en kwaliteitseisen voor een auti-vriendelijke, op maat ingerichte sportcontext? 

o Welke aanbevelingen geven kinderen met ASS (6j-12j) schoolgaand in het type negen BLO aan 

het binnen- en/of buitenschoolse sportaanbod? 

 

(2) Wat is de visie van professionals werkend met kinderen met ASS (6j-12j) en/of sport op het 

sport- en vrijetijdsaanbod voor kinderen met ASS (nu-toekomst)? 

 

o Hoe staan professionals tegenover het huidige sport- en vrijetijdsaanbod voor kinderen met ASS? 

o Wat zijn volgens professionals randvoorwaarden en kwaliteitseisen voor een auti-vriendelijk 

sportaanbod?  

o Welke beleidsaanbevelingen geven professionals aan het sport- en vrijetijdsaanbod voor 

kinderen met ASS?  
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DEEL 2: DATA EN METHODE 

 

1.  RESPONDENTEN 

1.1  KINDEREN MET ASS 

Tabel 1. Een overzicht van de respondenten (de gebruikte namen zijn fictief). 

Respondenten Geslacht Leeftijd Sportbeoefening Clubverband? 

Laura vrouwelijk 9 geen / 

Gert mannelijk 11 skateboarden neen 

Steven mannelijk 10 atletiek ja 

Yentl mannelijk 10  schaken, schermen, 

zwemmen en skiën 

ja 

skiën: neen 

Cedric mannelijk 11 geen  / 

Levi mannelijk 12 voetbal neen 

Elke vrouwelijk 11 trampoline neen 

Yana vrouwelijk 11 tennis ja 

Laurens mannelijk  11 poolen en voetbal neen 

Bart mannelijk 11 geen / 

Kristof mannelijk  12 geen / 

Marnix mannelijk 10 geen / 

Evert mannelijk 9 voetbal neen 

Riet vrouwelijk  8 circusschool ja 

Fee vrouwelijk 7 paardrijden ja 

 

De eerste onderzoeksfase focuste zich op de bevraging van 15 type negen leerlingen (9-12jaar) uit 

een Brusselse Nederlandstalige school voor buitengewoon lager onderwijs. Type negen slaat op 

onderwijs voor kinderen met ASS en een normale begaafdheid die, ondanks extra ondersteuning, 
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niet kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs (Onderwijs Vlaanderen, n.d.) en kadert in het 

M-decreet, dat inzet op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (Onderwijs Vlaanderen, n.d.). 

A.  IN- EN EXCLUSIECRITERIA 

De inclusiecriteria steunden op de DSM-V criteria voor ASS en de randvoorwaarden om aan type 

negen buitengewoon lager onderwijs deel te nemen: een officiële diagnose van ASS5, een normale 

begaafdheid en tussen de zes en 12 jaar oud. Verder dienden de respondenten fysiek in staat te zijn 

om aan sport deel te nemen (i.e. geen fundamentele stoornis in het bewegingsapparaat) en hadden 

ze afdoende kennis van de Nederlandse taal6. Exclusiecriteria zijn niet kunnen schrijven of spreken 

en een diagnose van het syndroom van Asperger. Deze stoornis gaat gepaard met een hoog IQ 

(American Psychiatric Association, 2013) tegenover een normale begaafdheid waar het onderzoek 

op includeert.  

B.  STEEKPROEFTREKKING EN ETHISCHE AANVAARDBAARHEID 

Een gemakkelijkheidssteekproef of convenience sample krijgt vorm op basis van de voorkeuren van 

de onderzoeker of op basis van makkelijk te bereiken participanten (Baarda, 2012). Soortgelijke 

steekproef geniet de voorkeur omdat participatie verplichten geenszins mogelijk, noch ethisch was. 

Enkel wanneer leerlingen en ouder(s) een Informed Consent Formulier (ICF) ondertekenden, kwam 

een kind in aanmerking als respondent. Het is cruciaal, doch vaak over het hoofd gezien, dat ook 

kinderen hun toestemming voor deelname moeten geven (Nuffield Council on Bioethics, 2015).  

Het ICF voor de respondenten omvatte een beknopte tekstuele uitwerking van de onderzoeksopzet, 

ondersteunt door pictogrammen (picto’s) omdat visuele prikkels sterker binnenkomen bij personen 

met ASS (Cihak, 2011; Jamison & Schuttler, 2015; Jespersen & He, 2015; Pierce & Schreibman, 

1994; Stevenson & Youth Sport Trust, 2008). Het ICF van de ouders omvatte een voorstelling van 

de onderzoeksopzet- en doelen, een overzicht van hun rechten en die van hun kind (vrijblijvendheid 

en vertrouwelijkheid) en een uitnodiging voor een infomoment. Omdat slechts één ouder hierop 

aanwezig kon zijn, ging dit niet door. Beide consentformulieren bevinden zich in de bijlage (I en II).  

 

 

 

 

                                                                 

5 Dit is nagevraagd bij de case. Alle kinderen die schoolgaan in het type negen onderwijs zijn op basis van de 

DSM-V criteria gediagnosticeerd. Onderstaande link geeft en overzicht van de volledige diagnostische checklist: 

https://www.autismspeaks.org/what-autism/diagnosis/dsm-5-diagnostic-criteria.   

6 Dit werd nagevraagd bij de klasleerkrachten. Slechts bij één respondent is Nederlands niet de moedertaal. 

https://www.autismspeaks.org/what-autism/diagnosis/dsm-5-diagnostic-criteria
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1.2  EXPERTEN MET BETREKKING TOT ASS EN/OF SPORT 

Tabel 2. Een overzicht van de deelnemende experten.  

Respondenten Geslacht Sport als 
expertisedomein 

ASS als 
expertisedomein 

Organisatie 

Expert 1 mannelijk ja ja Adventure Training & 

Coaching 

Expert 2 vrouwelijk neen ja Koninklijk Instituut 
Woluwe 

Expert 3 vrouwelijk ja ja Sportwerk Vlaanderen 
en VIBO de Brem 

Expert 4 mannelijk neen ja Autisme Centraal 

Expert 5 vrouwelijk ja neen G-sport Vlaanderen 

 

De term ‘expert’ kent vele invullingen (Keeney, Hasson, & McKenna, 2001; Powell, 2003), maar sloeg 

in dit onderzoek op vijf geïnformeerde individuen (Keeney et al., 2001) met een bijzondere expertise 

rond autisme en/of sport. Naast Vlaamse expertise, omvatte de steekproef een Nederlandse expert. 

De steekproeftrekking gebeurde doelgericht tegenover at random omdat deelname een commitment 

vraagt en deelnemende experten een duidelijke stempel drukken op de onderzoeksresultaten 

(Powell, 2003). Hoewel dit van representativiteit een heikel punt maakt (Keeney et al., 2001; Pill, 

1971) nuanceert Powell (2003) dat vooral een heterogene en doordachte steekproef, met experten 

uit verschillende disciplines, belangrijk is.  

A.  STEEKPROEFTREKKING EN ETHISCHE AANVAARDBAARHEID 

In dit onderzoek ging het om experten die konden (i.e. geloofwaardigheid en duidelijke expertise) 

en wilden (i.e. ondertekening ICF) meewerken in een heterogene gemakkelijkheidssteekproef. 

Inclusiecriteria waren (1) kennis en kunde met betrekking tot sport en/of autisme, bepaald door de 

aanwezigheid of betrokkenheid in een organisatie met erkende expertise, (2) interesse in het 

onderzoekdomein en (3) onpartijdigheid (Hasson, Keeney, & McKenna, 2000; Keeney et al., 2001). 

Op die manier is, in de lijn met wat Powell (2003) voorschrijft, een heterogene en doordachte 

steekproef met experten vanuit verschillende disciplines opgesteld.  
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2.  ALGEMENE ONDERZOEKSOPZET  

2.1  KINDEREN MET ASS 

A.  PARTICIPATIEVE OBSERVATIE  

Participerend observeren had hier weinig te maken met het verzamelen van etnografische inzichten 

(Spradley, 1980). Het ging veeleer om kennismaking met het veld en het opbouwen van 

vertrouwensrelaties, extra van belang bij onderzoek met kinderen (Nuffield Council on Bioethics, 

2015). Een waarheidsgetrouwe indruk van het veld vormde tevens een buffer voor interpretatie en 

projectie en hield de onderzoekfocus scherp (Spradley, 1980). De introductie in het veld gebeurde 

in samenspraak met de directie en de turnleerkracht van de case. Observeren gebeurde op zes en 

13 februari tijdens de turnlessen van drie type negen klassen (telkens 30-50 min. per klas).   

B.  ONDERZOEKSFASE I: PHOTOVOICE ALS CREATIEVE INTERVIEWTECHNIEK  

Het onderzoek werd bewust in twee afzonderlijke stappen opgedeeld om overprikkeling te 

voorkomen. De eerste onderzoeksfase omvatte een photovoice interview met ‘de beleving en 

perceptie van sport’ als centrale thema’s. De respondenten kregen een week de tijd om foto’s en 

filmpjes (toegevoegd op verzoek van enkele respondenten) te verzamelen waarop zij met sport en 

beweging bezig waren. Zeven respondenten maakten in dit verband gebruik van een camera van de 

VUB omdat ze zelf geen toestel ter hun beschikking hadden. Het verzamelde beeldmateriaal diende 

op voorhand doorgestuurd te worden en vormde de rode draad doorheen ieder creatief interview. De 

bevraging duurde steeds ongeveer 40 minuten, maar in sommige gevallen slechts 20 minuten.  

Het interview startte steeds met een aantal inleidende vragen: naam, leeftijd, woonplaats, 

nationaliteit en broers/zussen. In ieder interview kwam het onderwerp ‘autisme’ en wat het voor de 

respondent in kwestie inhield aan bod. Hieruit bleek dat niet alle respondenten weten dat ze ASS 

hebben. Yentl benoemde het als ‘iets heel moois maken’. Later overleg met klasleerkrachten wijst 

uit dat sommige leerlingen bewustwordingstherapie krijgen en anderen niet. Er bestaat een verband 

tussen het kunnen benoemen van autisme (n= 8) en het volgen van deze therapie.  

C.  ONDERZOEKSFASE II: PHOTO-ELICITATION EN WAARDEREND ONDERZOEK 

(DISCOVERY-DREAM-DESIGN)  

De tweede onderzoeksfase vertrok vanuit de principes van waarderend onderzoek en photo-

elicitation. De respondenten stonden stil bij wat goed is (DISCOVERY) en beter kan (DREAM) aan de 

hand van foto’s van hun turnzaal. Normaliter zou deze onderzoeksfase doorgaan in de turnzaal zelf, 

maar dat was organisatorisch niet haalbaar. De focus lag op sport op school omdat niet alle 

respondenten sportten in clubverband. De respondenten mochten post-its met een kleurencode, 
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geïllustreerd door een picto7, op de foto’s van de turnzaal plakken. Als ze hiermee klaar waren, 

legden ze per foto uit waarom ze welke post-its geplakt hadden. Nadien ontwierpen de respondenten 

de turnles van hun dromen (DESIGN).  

Uit de eerste onderzoekfase bleek dat vragen naar beleving moeilijk en abstract waren (zie DEEL 3: 

RESULTATEN). Daarom kwam beleving ook in de tweede fase aan bod, ditmaal ondersteunt door 

pictogrammen (zie BIJLAGE VIII). De respondenten kregen de opdracht om de pictogrammen op de 

foto’s te leggen waar ze volgens hen het best bijpasten. Picto’s die nergens thuishoorden, mochten 

ze opzij leggen. Verder kwamen, op verzoek van de klasleerkrachten, tien respondenten klassikaal 

aan bod (tweemaal per drie, éénmaal per vier) omdat individuele bevraging te veel tijd in beslag 

nam. Dit duurde steeds ongeveer één uur. De andere vijf respondenten werden individueel bevraagd, 

wat ongeveer 25 minuten duurde.  

2.2  DELPHI-ONDERZOEK MET EXPERTEN  

De experten kregen via mail een uitnodiging voor het onderzoek. Bij een positief antwoord, kregen 

ze een ICF toegestuurd (BIJLAGE II), samen met de vragen van de eerste ronde. Na een verwerking 

en analyse van de eerste ronde, kregen ze een tweede vragenreeks doorgemaild. De experten kregen 

steeds acht dagen de tijd om vragen te beantwoorden. In dit Delphi-onderzoek stond vooral het 

genereren van nieuwe inzichten en het aanwakkeren van debat centraal, en geen zoektocht naar 

objectief juiste antwoorden. De veelal bekritiseerde term ‘consensus’8 was geen einddoel (Keeney et 

al., 2001; Pill, 1971; Powell, 2003).  

3.  MATERIAAL 

3.1  KINDEREN MET ASS: EEN SEMIGESTRUCTUREERD INTERVIEWSCHEMA 

Een semigestructureerde opbouw vraagt om een flexibele onderzoekhouding (Baarda et al., 2005). 

De topics zijn geen strikt afzonderlijke entiteiten, maar lopen in elkaar over. In vragen naar 

bijvoorbeeld beleving, kunnen reeds kwaliteitseisen voor een goede sportles naar bovenkomen. Een 

semigestructureerde insteek geniet de voorkeur omdat het recht doet aan de geïnterviewde, maar 

vraagt om een voorzichtige en onpartijdige houding in de dataverwerking (Baarda et al., 2005). Per 

onderdeel volgen tevens een aantal richtvragen, al varieerden de vragen sterk van participant tot 

participant. 

 

                                                                 

7 GROEN (duim naar omhoog): goed, BLAUW (sportmateriaal): wat moet er zeker in een turnzaal zijn?, ROOS 
(vraagteken): wat is er nog niet?, en GEEL (gloeilamp): eigen ideeën. 

8 Wanneer is de term ‘consensus’ op zijn plaats: bij 51% overeenstemmende antwoorden, bij 80%, bij 100%? 

Consensus is intersubjectief en mag niet verward worden met het bekomen van objectieve waarheid (Hasson, 
Keeney, & McKenna, 2000; Keeney, Hasson, & McKenna, 2001). Consensus kan ook zorgen voor een teloorgang 
van diversiteit en de reductie van ideeënstromen tot weinig betekenisvolle, doch gedragen stellingen (Powell, 
2003).  
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 KINDEREN MET ASS 

KENNISMAKING MET HET VELD: PARTICIPATIEVE OBSERVATIE 

Introductie in het veld 

Maandagvoormiddag turnen drie type negen klassen. Bij de aankomst kreeg iedere klasgroep een 

feitelijke introductie. Over het onderzoek zelf kwam nog niets aan bod. Informele kennismaking 

stond centraal.  

Onderzoeksdagboek 

Meteen na afloop van de observaties kwamen opgedane indrukken en assumpties terecht in een 

onderzoeksdagboek. Door het neerschrijven van eigen indrukken, is vooral getracht om projectie 

van eigen ingevingen/indrukken/assumpties op participanten tijdens de interviews te voorkomen 

(Spradley, 1980).   

UITNODIGING ONDERZOEK + UITDELEN ICF (zie BIJLAGE I & V) 

ONDERZOEKSFASE I: PHOTOVOICE ALS CREATIEVE INTERVIEWTECHNIEK (A&B) 

A-priori: 

- De zeven participanten die een camera van de VUB ontleenden kregen auti-vriendelijke 

camera instructies (zie BIJLAGE IV)  

- Bewerkstelliging autisme-vriendelijk onderzoeksklimaat (zie auti-bril en TEACCH-principes): 

o Onderzoekinstructies ondersteunt met picto’s 

o Duidelijk structurering: picto’s om de omgeving duidelijk en voorspelbaar te maken en 

voor te bereiden op verandering (Cihak, 2011; Pierce & Schreibman, 1994).  

o Een prikkelarme en vertrouwde omgeving: een leeg les- of therapielokaal (Lallush, 2016; 

Mesibov & Shea, 2010; Mesibov et al., 2005; Schmidt et al., 1986).  

Sommige respondenten brachten geen beeldmateriaal mee naar het onderzoek omdat ze zich er 

oncomfortabel bij voelden (n=1), niet met een slechte camera wouden werken (n=2) of omdat 

hun fototoestel tijdens het verzamelen van beeldmateriaal gesneuveld was (n=1). 

Inleiding (exacte woordelijke uitleg in BIJLAGE V) 

- Voorstelling van de onderzoeker  

- Vraag toestemming opname  

- Uitleg onderzoeksopzet aan de hand van het ICF van de respondenten 

A. PERCEPTIE VAN SPORT (20 min.) 

Theoretische schets topic Praktische uitwerking topic 
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Perceptie slaat op de vaardigheden om 

selectief en tijds- en plaatsgebonden bronnen 

van input met elkaar te integreren (Iarocci & 

McDonald, 2006). Dit leidt tot coherente 

waarnemingen op basis waarvan personen, 

indien nodig, actie kunnen ondernemen. 

Kinderen met ASS nemen sensorische 

informatie echter anders waar (Iarocci & 

McDonald, 2006; Jamison & Schuttler, 2015; 

Jespersen & He, 2015; Mottron et al., 2006). 

Deze ‘perceptual peculiarities’, beïnvloeden 

hun kijk op de wereld. 

Het beeldmateriaal dat ouders, klasleerkrachten 

of psychologen doorstuurden, vormde het 

vertrekpunt voor de bevraging. De foto’s en 

filmpjes werden semigestructureerd besproken: 

- Wanneer heb je deze foto getrokken? 

- Wat staat erop? 

- Waarom heb je deze foto doorgestuurd? 

- Wat voor een geluid hoort er bij de foto? 

- Welke geuren horen bij de foto?  

- Welke sport(en) zou jij nog graag willen 

beoefenen? 

Sensomotorische activiteit (bv. springen): om een verzwakte aandachtspanne ten gevolge van 

de verstoorde verwerking van prikkels (i.e. hyper- en hyposensitiviteit) te counteren (De 

Jaegher, 2013; Iarocci & McDonald, 2006). 

B. BELEVING VAN SPORT (20 min.) 

Theoretische schets topic Praktische uitwerking topic 

Beleving gaat om het gevoelsmatig aspect 

verbonden aan een prikkel. Het is een sterk 

persoonlijke ervaring opgebouwd uit 

plaatsgebonden waarnemingen, gevoelens, 

verwachtingen en gedachten (van Dijk, 2013). 

In het onderzoek ging het om de ervaring van 

de sportlessen; de gevoelens die de lessen 

oproepen en de sfeer waarin de lessen zich 

bevinden. 

De participanten maakten een collage met hun 

foto’s. Hiertoe kregen zij divers knutselmateriaal. 

Participanten zonder foto’s knutselden een 

kunstwerk ‘ik en sport’. De collage werd 

semigestructureerd bevraagd:  

- Hoe zou jij jouw kunstwerk noemen? 

- Daar plakt ‘x’; vertel daar wat meer over. 

- Ik zie daar een boze/blije/triestige/… sticker, 

waarom? 

- Wanneer word jij boos/blij/triestig? 

ONDERZOEKSFASE II: PHOTO-ELICITATION EN WAARDEREND ONDERZOEK (C & D) 

A priori: idem aan ONDERZOEKSFASE I 

Inleiding (zie BIJLAGE V) 

- Herhaling onderzoeksopzet  

- Herhaling aanwezigheid opnameapparatuur  

- Uitleg onderzoeksfase II ondersteund met picto’s. 

C. KWALITEITSEISEN EN RANDVOORWAARDEN: DISCOVERY (30 min.) 
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Theoretische schets topic Praktische uitwerking topic 

Cooperrider (1986) doet vanuit zijn 4D-cyclus 

(discovery, dream, design en development) 

onderzoek met een positieve en waarderende 

insteek. Onderdeel C focust zich op de eerste 

fase van waarderend onderzoek: discovery. 

Deze fase gaat vanuit een positieve insteek op 

zoek naar wat leven geeft in een setting 

(Ruijters & Simons, 2012). 

Aan de hand van op A3-formaat afgedrukte foto’s 

van de turnzaal en post-its met een 

kleurencodeverkenden de respondenten hun 

turnlessen, gestuurd door volgende richtvragen: 

- Hier hangt deze kleur post-it. Waarom? 

- Kan je mij meenemen naar het leukste 

/spannendste/… deel van de turnzaal? 

- Hier heb je ‘x’ geplakt. Waarom?  

Richtvragen voor de verdere verkenning van 

beleving (via picto’s): 

- Waarom heb je hier deze picto gelegd? 

- Wat gebeurt op deze picto? 

*Sensomotorische pauze* 

D. AANBEVELINGEN: DREAM 

Theoretische schets topic Praktische uitwerking topic 

In onderdeel D komen de volgende D’s van de 

waarderende cyclus aan bod: ‘dream’ en 

‘design’. In de Dream-fase vertrekt vanuit 

open en positief georiënteerde vragen om in 

kaart te brengen hoe mensen hun ideale 

toekomst zien. De Design-fase richt zich op de 

vormgeving van concrete 

aanbevelingen/acties om de gewenste 

toekomst te bereiken (Ruijters & Simons, 

2012). 

In de laatste fase van het onderzoek, ontwierpen 

de kinderen hun ideale sportles. Zij kregen 

hiervoor potloden of stiften, al naargelang hun 

voorkeur. Om zo weinig mogelijk aan de 

interpretatie van de onderzoeker over te laten, 

werd ook hier gevraagd om het kunstwerk te 

expliciteren: 

- Wat heb je hier getekend? 

- Vertel mij meer over ‘x’. 

- Waarom heb je ‘x’ getekend? 
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3.2  DELPHI-ONDERZOEK MET EXPERTEN 

 

EXPERTEN MET BETREKKING TOT ASS EN/OF SPORT 

A-priori: 

Delphi-onderzoek is een iteratieve en gelaagde consensusmethodiek dat individuele 

expertmeningen samen wil brengen tot groepsconsensus (Hasson et al., 2000; Keeney et al., 

2001; Pill, 1971; Powell, 2003; Thompson, 2009). Het leent zich tot de verkenning van 

onderwerpen waar vaststaande en/of gedragen theorieën beperkt of onbestaand zijn (Powell, 

2003; Thompson, 2009). Hoewel Delphi-onderzoek vele varianten kent (Hasson et al., 2000; 

Keeney et al., 2001; Powell, 2003; Thompson, 2009), steunt dit onderzoek op een klassieke 

opbouw met eerst een kwalitatief georiënteerde fase en nadien een kwantitatieve vragenlijst dat 

voortbouwt op de antwoorden van de eerste ronde. Rekening houdend met de beperkte tijdspanne 

waarbinnen het onderzoek afgerond moet zijn, omvat het Delphi-onderzoek twee ronden. 

RONDE I 

De eerste ronde van het Delphi-onderzoek zette in op een brede verkenning van het centrale 

onderzoeksprobleem (Hasson et al., 2000; Pill, 1971; Powell, 2003; Thompson, 2009). Het betrof 

open vragen die polsten naar de meningen van experten om het centrale onderzoeksonderwerp 

zo goed mogelijk in kaart te brengen. Het gevaar in deze fase is het genereren van te veel 

(irrelevante) data. Een goede onderzoekfocus is cruciaal (Keeney et al., 2001). De respondenten 

kregen volgende vragen doorgemaild:  

- Op welke manier zou u autisme omschrijven? 

- Hoe staat u tegenover het huidige sportaanbod voor kinderen met autisme? 

- Wat moet er volgens u zeker aanwezig zijn in een sportcontext voor kinderen met ASS? 

- Voor kinderen met ASS is sport overweldigend; het vraag een duidelijk sociaal engagement, 

goede motoriek en lichaamscoördinatie; een potentieel pijnpunt als het gaat over kinderen 

met ASS (Baker et al., 1998; C. B. Harper et al., 2008; Sowa & Meulenbroek, 2012; Kunzi, 

2015; Obrusnikova & Dillon, 2011; Cimen & Sarol, 2015).’ Wat is uw mening hierover? 

- Kinderen met ASS sporten significant minder dan normaal ontwikkelende leeftijdsgenoten 

(Bicer & Alsaffar, 2016; Corvey et al., 2016; Kunzi, 2015; Lang et al., 2010; Must et al., 2015; 

Obrusnikova & Miccinello, 2012; Chien-Yu Pan & Frey, 2006; C.-Y. Pan et al., 2016; Rosso, 

2016; Sandt & Frey, 2005). Hoe zou u dat verschil verklaren?   

- Beeldt u in dat er vanaf 2017 een minister van ASS zou bestaan; welk beleid zou u voeren en 

waarom?  

De experten kregen via mail een verslag van de eerste ronde (zie BIJLAGE VII).  

RONDE II 
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De tweede ronde vertrok vanuit een analyse van de eerste ronde (Hasson et al., 2000; Keeney et 

al., 2001; Pill, 1971; Powell, 2003; Thompson, 2009). De input van de eerste ronde werd 

gecategoriseerd en in de vorm van statements teruggekoppeld (Thompson, 2009). Deze konden 

de experten raten, vaak aan de hand van een klassieke Likert-schaal.  

Via onderstaande link vindt u de survey terug, vormgegeven via Qualtrics: 

https://qtrial2017q2az1.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_1BWeyUtlv83VXox   

4.  ANALYSEPROCEDURE 

4.1  KINDEREN MET ASS 

A.  PARTICIPATIEVE OBSERVATIE 

De participatieve observatie was in eerste instantie een informeel ontmoetingsmoment om de 

drempel voor participatie aan het onderzoek te verlagen. De indrukken en assumpties, 

neergeschreven in het onderzoeksdagboek, dienden louter om de interviewfocus scherp en 

onbevooroordeeld te houden. Om die reden werd de participatieve observatie zelf niet geanalyseerd.  

B.  ONDERZOEKSFASE I 

Beleving en perceptie kwamen aan bod in een semigestructureerd photovoice interview. Van de 

interviews zijn er geen transcripten omdat de opnames verloren zijn gegaan. Ter vervanging werd 

per respondent een anoniem interviewverslag opgesteld. De data leende zich tot het gebruik van een 

inductieve thematische content analyse, waar de data bottoms up gecodeerd werd zonder in een 

bestaand theoretisch kader te willen passen. De kwalitatieve verwerkingsmethode bleef dicht bij de 

verzamelde data en leende zich tot het identificeren, analyseren en evalueren van patronen (Braun 

& Clarke, 2006). De analyseprocedure was semantisch en vertrok vanuit door de respondenten 

geproduceerde data (Braun & Clarke, 2006). De volledige analyseprocedure staat in bijlage. 

C.  ONDERZOEKSFASE II 

De interviews werden getranscribeerd en ingegeven in MAXQDA. De gelabelde transcripten vormden 

het vertrekpunt voor een constant comparative analyses, een geschikte analyseprocedure voor case 

studies (Thomas, 2016). Het onderliggende principe is gelijk aan de thematische content analyse, 

maar is iteratiever van aard, wat aansluit bij de open en interpretatieve aard van een casestudy 

(Thomas, 2016; Yin, 2014) (zie BIJLAGE VI voor de volledige analyseprocedure).  

4.2  DELPHI-ONDERZOEK MET EXPERTEN 

De antwoorden van de eerste ronde kwamen terecht in een Word-document dat driemaal 

doorgelezen werd. De eerste lezing diende om vraag per vraag opvallende zaken aan te duiden. De 

https://qtrial2017q2az1.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_1BWeyUtlv83VXox
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tweede lezing ging inductief en thematisch op zoek naar samenhang of verschillen in de antwoorden 

van de experten. De derde lezing clusterde de antwoorden van de experten tot een definitief 

‘groepsantwoord’ per vraag, rekening houdend met afwijkende meningen. Op basis van de 

verwerking van de eerste ronde, kreeg de tweede vragenronde vorm. Daar schaalden de experten 

contrasterende ideeën in naar belangrijkheid en juistheid (zie BIJLAGE VI voor de volledige 

analyseprocedure). De verwerking van de tweede ronde gebeurde via Qualtrics, een platform om 

online surveys op te stellen. Voor een dergelijk kleine groep was analyse via SPPS niet aan de orde 

(Baarda, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

DEEL 3: RESULTATEN  

Het deel ‘resultaten’ bestaat uit drie luiken. Allereerst komt het onderzoek met kinderen met ASS 

aan bod, opgesplitst in twee onderdelen: een antwoord op de onderzoeksvraag naar beleving en 

perceptie en een antwoord op de onderzoeksvragen naar de randvoorwaarden, kwaliteitseisen en 

aanbevelingen. Het derde deel omvat een verslag van het Delphi-onderzoek, opgesplitst in ronde 

een en twee. De namen vermeld in dit onderdeel, zijn fictief.  

Omdat een casestudy design idealiter een theoretisch kader voorhoudt (Thomas, 2016), vertrekt de 

bespreking van de resultaten vanuit de zelfdeterminatietheorie (ZDT), reeds aangehaald in de 

literatuurstudie. De aan- of afwezigheid van de drie psychologische basisbehoeften 

(competentieontwikkeling, autonomie en verbondenheid/verwantschap) en het hinderend of 

faciliterend potentieel daarvan voor (de motivatie tot) sportdeelname, hangt op aan de input van 

kinderen met ASS en experten. De bevindingen worden verder bediscussieerd in DEEL 4: DISCUSSIE 

EN CONCLUSIE.   

1.  ONDERZOEKSFASE I: DE BELEVING EN PERCEPTIE VAN SPORT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Onderzoeksfase I: sport door de ogen van kinderen met ASS 
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Figuur 2. Onderzoeksfase I: colleges die beleving en perceptie van sport weerspiegelen 

1.1  ALGEMEEN 

De eerste onderzoeksfase polste naar beleving en perceptie. Opvallend is hoe letterlijke vragen naar 

deze concepten zoals: “als je gaat zwemmen, hoe ruikt het daar dan?”, resulteren in feitelijke 

antwoorden of verwarring: “het ruikt daar toch gewoon?” (Laura). Perceptie en beleving zijn eerder 

tussen de lijnen door besproken, bijvoorbeeld in vragen naar welke sport(en) de respondenten 

(willen) beoefenen en/of tijdens het knutselen (bv.” Hoe voel jij je wanneer je naar de turnles mag 

gaan?”).  

Samenvattend ervaren de respondenten sport als plezierig en leuk. Drie respondenten percipiëren 

het zelfs onmisbaar voor wie sterk en gezond wil zijn. Sport brengt tevens fierheid met zich mee: 

“ja, das [trampolinespringen] mijn talent… Ik kan kei hoog springen… ik kan bijna het plafond 

aanraken zo” (Elke)9. Zeven respondenten nuanceren dat sport tevens vermoeiend, druk, luidruchtig 

of vervelend kan zijn. Verder valt op dat de beleving en perceptie van sport samenhangt met 

bepaalde plaatsen. Zo associëren respondenten de banken in de turnzaal met lachen en plezier, maar 

tevens met gestraft zijn, niet mogen meedoen en drukte. De trampoline associëren ze met plezier 

maken en vriendschap en een hindernissenparcours met opwinding (arousal) en uitdaging.  

                                                                 

9 Deze quote is afkomstig uit de tweede onderzoeksfase; de opnames uit de eerste onderzoeksfase zijn door 

omstandigheden verloren gegaan.  



34 

 

1.2  DE BELEVING EN PERCEPTIE VAN SPORT OP SCHOOL 

A.  DE TURNLESSEN 

Uit de bevraging blijkt dat de respondenten de turnlessen op school leuk en plezierig vinden. Vooral 

de zes respondenten die eerst op een reguliere school zaten, waar ze vaak gepest werden, zijn 

opvallend positief. Vooral omdat ze niet langer de enige zijn met autisme, beter begrepen worden 

en minder snel straf krijgen omdat ze zich druk of anders gedragen. Hier volgt al een eerste link naar 

de zelfdeterminatietheorie. Een omgeving waar gelijksoortige mensen aanwezig zijn (i.e. 

verbondenheid of verwantschap), lijkt een positievere attitude ten opzichte van sport en daaruit 

voortvloeiend autonome sportmotivatie te faciliteren. Dit illustreert de bevinding dat overprikkeling, 

vaak benoemd bij sport in een inclusieve mix (Sean Healy et al., 2016; Massion, 2006; Srinivasan 

et al., 2014), weg lijkt te vallen in een buitengewone schoolcontext.  

Uit de bevraging blijkt verder dat een turnles niet zo maar leuk is maar, parallel met de 

literatuurstudie, aan een aantal randvoorwaarden of sufficient conditions (Coalter, 2005) moet 

voldoen. Voor sommige respondenten gaat dat om zelfgekozen en leuke sportactiviteiten (anders 

doen ze niet mee). Lallush (2014) en Boonstra & Hermens (2011) stellen in dit verband dat 

zelfgekozen gedrag resulteert in een positievere en plezierigere sportbeleving en Ryan & Deci (2000) 

en Deci & Ryan (2008) vullen aan dat zeggenschap en plezier autonome sportmotivatie aanscherpen. 

Andere respondenten willen dat hun medeleerlingen minder lawaai maken en zouden zich liever niet 

steeds moeten omkleden.   

Hoewel de sport- en spelvoorkeuren sterk onderling verschillen (bv. tikkertje versus handbal), 

ervaren de meeste respondenten de turnlessen als een uitlaatklep en een moment waar ze hun 

energie in kwijt kunnen. Reeds in de trend van kwaliteitseisen voor een goede turnles en parallel 

met het idee van sufficient conditions (Coalter, 2005), lijken differentiatie, plezier, medezeggenschap 

en een prikkelarme omgeving belangrijk voor een positieve sportbeleving. Hoe de respondenten dit 

precies invullen, komt verderop nog aan bod.    

B.  DE SPEELTIJDEN 

De case heeft in totaal drie speelplaatsen met elk een spelkoffer. De grootste van de drie is ingedeeld 

in ‘spelzones’ met powersoccer (voetbal in kooi), een rustige zone (krijt en knutselmateriaal), een 

fietszone en een zone voor geleid spel. Uit de interviews komen voetbal en tikkertje op de grote 

speelplaats naar voor als grote favorieten. Enkel Fee vertelde dat ze niet graag op de speelplaats 

speelt door plagerijen van een medeleerling (hij stopt bladeren in haar kap). Daardoor beleeft zij 

spelen op de speelplaats minder positief dan andere respondenten. Tenslotte valt op dat bijna alle 

respondenten de speelplaats percipiëren als een plaats om samen met vrienden te spelen. Dat 

lichaamsbeweging en/of sport voor kinderen met ASS per definitie een asociaal gebeuren is (Stanish 

et al., 2015), hoeft dus niet te kloppen.  
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C.  EXTRA-CURRICULAIRE ACTIVITEITEN OP INTERNAAT 

Zeven van de 15 respondenten zitten op internaat. Op hun foto’s en filmpjes zijn voornamelijk 

taferelen te zien van sport- en vrijetijdsactiviteiten tijdens de schoolweek. Tijdens een bezoek aan 

het Koning Boudewijn stadium, liepen ze bijvoorbeeld een aantal toeren rond de atletiekpiste. Cedric 

gaf in dat verband aan dat hij lopen moeilijk en vermoeiend vindt; zijn benen willen niet mee. Verder 

toont het beeldmateriaal hoe de respondenten naschools fietsen of skateboarden op de speelplaats. 

Vrijetijdsactiviteiten die de respondenten, zo blijkt uit de bevraging, als erg ontspannend beleven. 

Vooral fietsen en/of skaten samen met vrienden geniet de voorkeur, wat opnieuw het sociale aspect 

van sport en lichaamsbeweging illustreert. Het is mogelijk dat soortgelijke extra-curriculaire 

activiteiten compenseren voor de barrières die kinderen met ASS ervaren in het externe sportaanbod 

(Lallush, 2016; Chien-Yu Pan & Frey, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3. Skateboarden op de speelplaats.  

1.3  DE BELEVING EN PERCEPTIE VAN SPORT EN SPEL THUIS 

Deze alinea bespreekt activiteiten die kinderen thuis, al dan niet spontaan (het onderzoek heeft hier 

niet op gecontroleerd) opstarten. Een huiselijke setting lijkt allereerst een veilige haven om samen 

met broers, zussen, of vrienden aan sport en spel te doen. Zo wil een aantal respondenten wel 

voetballen, tennissen, of trampolinespringen maar niet in clubverband. Dat vinden ze te druk ‘voor 

hun autisme’. Gert vertelde in zijn interview dat hij soms naar een skatepark gaat, maar de drukte 

en confrontatie met andere skaters of BMX-ers moeilijk vindt. Hij skate liever rustig thuis, op de 

skateramp die hij samen met zijn vader en broer bouwde. Tenslotte zijn zeker niet alle respondenten 

thuis lichamelijk actief. Iets minder dan de helft van respondenten houdt zich thuis liever bezig met 

gamen, Youtube, Musically,,… Hierover later meer in het deel ANDERE INTERESSES. 

1.4  DE BELEVING EN PERCEPTIE VAN SPORT IN EEN SPORTCLUB 

Vijf van de 15 respondenten sporten in regulier clubverband. Desondanks de positieve impact van 

sporten met leeftijdsgenoten op de sociale en communicatieve vaardigheden van kinderen met ASS 
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(Sowa & Meulenbroek, 2012), interageert de meerderheid van de respondenten niet met andere 

clubleden. De redenen hiervoor lopen sterk uit elkaar: desinteresse, irritatie (i.e. andere kinderen 

maken te veel lawaai) en concentratie (i.e. luisteren naar de uitleg van de trainer vraagt al genoeg 

energie). De respondenten lijken sportactiviteiten met normaal ontwikkelende leeftijdsgenoten 

minder positief te beleven dan sporten met ‘lotgenoten’, een kwinkslag naar de eerder beschreven 

verbondenheid/verwantschap uit de ZDT. Het idee dat sporten op die manier eerder hoogdrempelig 

is (Baker et al., 1998; C. B. Harper et al., 2008; Sowa & Meulenbroek, 2012; Kunzi, 2015; 

Obrusnikova & Dillon, 2011; Cimen & Sarol, 2015), lijkt te kloppen.  

Yana voelt zich verlegen als mensen naar haar kijken terwijl ze tennist en Steven wilt niet dat iemand 

in zijn sportclub weet van zijn autisme. Hij is bang dat ze ‘autist’ naar hem gaan roepen of hem gaan 

pesten. Verder neemt geen enkele respondent deel aan competitie, het gaat hen meer om sportr 

voor het plezier. Tenslotte is er een respondentengroep dat wel wil sporten of gesport heeft in 

clubverband, maar daarin gehinderd werd/wordt door een aantal barrières. Dit leidt naadloos tot het 

volgende topic.  

1.5  BARRIÈRES IN SPORTPARTICIPATIE 

In de literatuurstudie kwamen reeds een aantal barrières voor sportparticipatie aan bod. Dit 

onderdeel verbindt inzichten uit wetenschappelijk onderzoek met de kijk van kinderen met ASS.   

A.  AAN ASS GERELATEERDE BARRIÈRES 

Autisme als informatieverwerkingsstoornis (Massion, 2006; Mesibov & Shea, 2010) met verminderde 

sociale, communicatieve en motorische vaardigheden, bemoeilijkt sportparticipatie (Baker et al., 

1998; C. B. Harper et al., 2008; Sowa & Meulenbroek, 2012; Kunzi, 2015; Obrusnikova & Dillon, 

2011; Cimen & Sarol, 2015). In vragen naar hoe de respondenten hun autisme ervaren in een 

sportcontext benoemen ze (1) aversie voor lawaai, drukte en onnodige aanrakingen van andere 

kinderen, (2) angst om gepest te worden en (3) gevoelens van incompetentie (bv. niet goed kunnen 

lopen). Verder vinden ze sport, vooral in regulier clubverband, vaak te moeilijk voor hun autisme: 

“alle kinderen lopen vooruit, en ik denk dat ik achteruit moet lopen.” (Laurens). Hoewel de 

respondenten autisme, parallel met de literatuur (Massion, 2006; Sandt & Frey, 2005), als 

struikelblok voor sportparticipatie benoemen, vinden ze hun autisme an sich niet problematisch. Zo 

is Elke blij met haar diagnose omdat het haar uniek maakt. Bovendien spelen andere barrières 

mogelijks een grotere rol.  

B.  BARRIÈRES VANUIT HET GEZIN 

Het gezin slaat op de ouders of voogden en (stief)broers of (stief)zussen van een respondent 

(Lodewijckx & Deboosere, 2011). Hoewel sommige respondenten van thuis uit steun krijgen om aan 

sport deel te nemen, komt het omgekeerde vaker voor. Uit de analyse van de interviews blijkt dat 

ouders vaak geen tijd hebben om hun kind naar de sportclub te voeren. In sommige gevallen zijn 

ouders (over)bezorgd en/of willen ze niet dat hun kind een bepaalde sport beoefent (bv. twee 

respondenten willen karate doen, maar mogen dat niet). De meeste respondenten leggen zich hierbij 
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neer en zijn vaak zelf overtuigd van het idee dat sportparticipatie in clubverband ‘toch veel te 

moeilijk’ is. Zelfs respondenten die van thuis uit steun krijgen, zouden een andere hobby zoeken als 

hun ouders dat zouden vragen. Barrières met betrekking tot broers of zussen omvatten niet willen 

meespelen met bijvoorbeeld voetbal in de tuin en/of een slechte verstandhouding.  

C.  ANDERE INTERESSES? 

Hoewel voor sommige respondenten sport al wat de klok slaat is, verkiest de meerderheid van de 

respondenten andere activiteiten boven sport. Youtubefilmpjes, huisdieren en games zijn hiervan 

voorbeelden. Sport is in het onderzoek vaak bestempeld als ‘middelbelangrijk’ en soms als totaal 

onbelangrijk. Het hebben van andere interesses is zeker niet onverenigbaar met sport, maar 

illustreert wel dat sportparticipatie in veel gevallen een (belangrijke) bijzaak is. Deze bevinding wordt 

verder uitgewerkt in DEEL 4: DISCUSSIE EN CONCLUSIE. 
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2.  ONDERZOEKSFASE II: RANDVOORWAARDEN, KWALITEITSEISEN EN 

AANBEVELINGEN (DISCOVERY-DREAM-DESIGN) 

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste resultaten uit de tweede onderzoeksfase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4. Verkenning van wat reeds goed is (groen), wat er zeker moet zijn (blauw) en wat beter 

kan (roos en geel)10 in de turnlessen. 

2.1  RANDVOORWAARDEN EN KWALITEITSEISEN 

De respondenten dachten op basis van foto’s van hun turnzaal na over de randvoorwaarden en 

kwaliteitseisen voor een auti-vriendelijke sportcontext. Dit impliceert dat hun input bijzonder context 

specifiek is en geenszins te generaliseren valt naar andere settingen. Desalniettemin schetst het wel 

een beeld van wat kinderen met ASS belangrijk zouden kunnen vinden. Drie respondenten claimen 

dat de huidige sportcontext reeds aan al hun eisen voldoet en auti-proof is: “ik moet niets zetten, ik 

vind alles al goed.” (Kristof).  

A.  SPORTMATERIAAL  

Hoewel het enigszins logisch is dat er in een turnzaal sportmateriaal moet zijn, hebben de 

respondenten een sterke voorkeur voor klimrekken, hindernissenparcours en trampolines: “een 

check! (…) bij de klimrekken want die heb je altijd nodig.” (Evert). Met betrekking tot 

hindernissenparcours heeft Yentl het volgende te zeggen: “ik vind dat je [op een 

hindernissenparcours] leuk tikkertje kan spelen omdat je dan over de dingen kan gaan zodat de 

tikker jouw moeilijker kan pakken.” (Yentl). Hoewel sommige respondenten een 

                                                                 

10 Op de gele post-its mogen respondenten dingen schrijven waar ze, los van de andere kleuren post-its, nog 

aan denken.  
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hindernissenparcours spannend en ook druk vinden, wilt de meerderheid meer turntoestellen voor 

extra uitdaging en meer mogelijke routes. Daarnaast is ‘sportief zijn’ een belangrijke randvoorwaarde 

om een parcours af te kunnen leggen: “dit is een fitnessoefening he, kijk wat je daarvan krijgt [toont 

kuitspieren], da’s waar, ge zou best da manneke van sterk hier bij ’t parcours leggen.” (Gert). Verder 

is een grote trampoline waar de respondenten samen met vrienden op kunnen springen een must 

have in een turnzaal: “[trampolinespringen] dat doe je samen met vrienden (…) ik ben daar al eens 

op geweest met Elke en Lize, met drie!”. (Yana).  

De respondenten vinden tevens dat dikke matten, hoepels en mousse ballen thuishoren in een 

turnzaal: “(…) die witte, die goeie ballen, waar ge zo’n goeie grip op hebt.” (Elke). Steven wil 

gewichten, al vindt Gert dat geen goed idee: “(…) moet je weten, dat is niet goed voor je lichaam 

[gewichten heffen] want ge, want ge kunt daar, euh van,… als gij dat altijd opneemt, dan kunt ge 

later zo [krom] blijven he (Gert)”. De respondenten concluderen dat gewichten van één kilo geen 

kwaad kunnen. Kwaliteitseisen en randvoorwaarden richten zich tevens tot de inrichting van de 

turnzaal. Zo moeten er in een turnzaal voldoende verstopmogelijkheden zijn voor tikkertje of 

kiekeboe. 

B.  (EMOTIONELE) VEILIGHEID 

Sporten in veilige en vertrouwde omgeving is volgens Lallush (2014) bevorderlijk voor de sociale 

vaardigheden van kinderen met ASS en perkt energieverlies door stressoren en negatieve prikkels 

in. Ook de respondenten benoemen deze veiligheid, zowel letterlijk als figuurlijk. Ze vinden de 

infrastructuur van de turnlessen letterlijk onveilig. De kleedkamers zijn ‘brik a brak’ en de trap die 

naar de kleedkamers leidt versleten: “ik vind dat dat veiliger moet want als ge van onze kleedkotjes 

komt, dan ziet ge dat dat een hele steile trap naar beneden is, en dat vind ik niet zo veilig” (Gert). 

Figuurlijk hechten respondenten belang aan sport in een prikkelarme omgeving. Ze vinden 

lawaaierige medeleerlingen dan ook irritant en storend: “ik word eigenlijk echt prikkelbaar van dit 

hier [foto ingang turnzaal]. Als ge hier zo in de turnzaal binnenkomt en die kinderen doen daar 

HUAHUEUHAHA.” (Levi). Ook een slechte relatie met medeleerlingen (i.e. pestgedrag) lijkt een 

gevoel van veiligheid in de turnzaal te verstoren:  

Ik ben nog altijd een beetje kwaad op Marnix [medeleerling] voor één ding. (…) Hij heeft ooit 

is een dikke steen op 1 cm van mijn hoofd laten vallen… Hij wou mij vermoorden. (…) Ja. Ik 

zat daar [in de turnzaal], ik zette juist een stapje opzij en hij heeft, denk ik, die steen gegooid 

als ik net een stapje opzij ging. Dus ik heb chance gehad (Cedric). 

Uit een analyse van de input van de respondenten komt een veilig, vertrouwd en prikkelarm 

sportklimaat naar voor als randvoorwaarde voor een positieve sportbeleving. De eerder vermelde 

‘relatedness’ lijkt hierin ook een rol te spelen; samenspelen met vrienden lijkt een buffer voor 

emotionele veiligheid: “ik vind alles leuk als ik maar helemaal samen ben met [mijn vrienden]” (Fee).  
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C.  ORDELIJKHEID EN STRUCTUUR 

Netjes opgeruimde ruimtes, gesorteerd sportmateriaal en duidelijke instructies genieten de 

voorkeur: “ik vind dit [trampoline en dikke matten] goed omdat alles mooi gesorteerd ligt.” (Steven). 

Onduidelijke instructies, rondslingerend sportmateriaal en rommel in de kleedkamers zijn op hun 

beurt factoren die ergernis opwekken: 

Als ik nu zou binnenkomen en ik kom door de deur [van de turnzaal] en opeens een bal, baf 

en ik val bijvoorbeeld, das niet erg, dat geeft niet, voor één keer is dat goed. Maar als ik dan 

toekom aan dat hindernissenparcours en dan opeens, euh, botsen wij constant tegen die 

dingen omdat die niet opgeruimd zijn door andere kinderen en alles ligt overal en ge valt 

over dingen,… Ja, dat is niet leuk he (Gert). 

Een aantal respondenten ergeren zich tevens aan het krijtbord dat in de turnzaal staat. De 

turnmeester schrijft daar naar hun zeggen verwarrende dingen op. Kort samengevat vinden 

respondenten ordelijkheid en structuur kort belangrijk omdat het overprikkeling, frustratie en 

verwarring kan voorkomen en dus energie overlaat voor betrokkenheid in de sportles zelf (Boyd et 

al., 2014; Jespersen & He, 2015; Mesibov & Shea, 2010; Mesibov et al., 2005; Schmidt et al., 1986; 

Verdoorn et al., 2011).  

2.2  WAT KAN BETER? 

Hieronder volgt een analyse van wat beter kan. Interventies op dat niveau kunnen bijdragen aan de 

verwezenlijking van door de respondenten benoemde randvoorwaarden en kwaliteitseisen voor een 

auti-vriendelijke sportcontext, wat zich op termijn kan vertalen in meer autonome sportmotivatie.  

A.  MEER MEDEZEGGENSCHAP 

De respondenten willen meer inbreng in de sportlessen. Kristof ziet het als volgt: “ik met de kinderen 

gewoon [leuke dingen doen] of ze, euh, [mogen zelf] een spel kiezen (…). Ja leuke dingen, ook voor 

de anderen! En zo ze zijn blij, de andere kinderen.”. De respondenten willen vooral meer balspelen, 

meer pijl en boog en willen graag buiten sportles bij mooi weer. Verder willen ze ook meer 

trampolines, nu vaak een bron van conflict:  

“[ik wil meer trampolines] en waarom vind ik dat, omdat we anders veel te veel ruzie maken 

van WIE mag er op de trampoline (…) dat duurt altijd zo lang en dan kunnen we met vier 

tegelijk, want der mogen maar twee en dan kunnen we daar nog een trampoline naast zetten 

en dan kunnen we met vier op de trampoline gaan.” (Elke).  

In het verlengde van medezeggenschap, halen drie respondenten ook aan dat er een reservesleutel 

moet zijn voor de materiaalkast in de turnzaal. Zo kunnen zij tijdens vrijspel of bij afwezigheid van 

de turnleerkracht zelf materiaal uit de kast halen en een sportactiviteit kiezen. Medezeggenschap ligt 

in de lijn van wat de ZDT benoemt als autonomie. Ruimte voor zelfgekozen- en geïnitieerde 

activiteiten kan kinderen met ASS op termijn intrinsiek motiveren om aan sport deel te nemen. Deze 
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intrinsieke motivatie is een sterke voorspeller van een gecontinueerde sportparticipatie en zorgt voor 

een grotere plezierbeleving (Boonstra & Hermens, 2011; Lallush, 2016; Vlachopoulos et al., 2000; 

Wilson et al., 2008). In DEEL 4: DISCUSSIE EN CONCLUSIE komt verder aan bod hoe dat de lagere 

sportparticipatie van kinderen met ASS kan opvangen. 

B.  DE KLEEDKAMERS: “DIT VIND IK ECHT,… DIT KAN GEWOON NIET.” (LAURENS) 

De respondenten associëren kleedkamers met plezier en lachen met vrienden, maar tevens met 

discomfort, plaatsgebrek en rommel. Ze vinden dat er meer ruimte moet komen om kleren op te 

hangen en, als het even kan, zetels in plaats van banken. Sommige respondenten vinden dat de 

kleedkamers stinken en kleden zich niet graag om: “soms zijn we wat nerveus om zo ja, onze blootjes 

te laten tonen, en onze onderbroeken (…).” (Yana). Er is duidelijk ruimte voor verbetering en hoewel 

een omkleedruimte weinig met sport zelf te maken heeft, beïnvloedt het wel de totale sportbeleving.  

C.  DE SCHOENENKAST EN DE TRAP 

Hoewel dit op zich niets met sport te maken heeft, hebben de schoenenkast en de trap tevens een 

impact op de totale sportbeleving van respondenten. Zo staat de schoenenkast vol met schoenen 

zonder dat iemand weet van wie ze zijn. Er is een ergerlijk gebrek aan structuur in de kast: “vroeger 

moest ik mijn schoenen daaruit halen en ik werd daar bijna altijd boos van.” (Levi). De respondenten 

willen meer rekken om de schoenen te ordenen en stellen voor om de kast te verschuiven tijdens 

sportactiviteiten; nu staat die volgens Cedric toch maar in de weg. Verder vinden de respondenten 

de trap oud, versleten en onveilig. Een respondentengroep hamert op een lift of roltrap ter 

vervanging. Deze paragraaf illustreert het belang van ordelijkheid, structuur en veiligheid, ook los 

van sport, als randvoorwaarden voor een aangename sportbeleving. 

D.  EEN DROOM VAN EEN TURNLES 
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Figuur 5. Tekeningen van de ideale turnles. 

Twee respondenten vinden de turnzaal reeds perfect. De andere 13 zien op veel vlakken ruimte voor 

verbetering. Zes respondenten willen extra sportfaciliteiten- en activiteiten zoals zwembaden, 

glijbanen, trampolines (Figuur 5, rechts vanboven), skateramps en gevechts- en denksporten. Zij 

dromen voornamelijk van een uitgebreid(er) en divers(er) sportenaanbod: “ik heb een plaats waar 

je [basket kunt] oefenen, of schaatsen, of hockey, alle soorten spel en zo, alle sporten, dat mensen 

[kunnen] komen en proberen te doen [en] oefenen”. (Kristof, Figuur 5, links onderaan). Anderen 

willen meer spelletjes spelen die zij leuk vinden en meer sportactiviteiten kiezen tout court. Fee ziet 

het als volgt: 

Ik vind het leuk dat iedereen blij is, iedereen kust, niet boos is, gewoon blij is, een knuffel 

krijgt, en daar bij de ladder helemaal omhoog, daar is de grote trampoline en daar moet je 

sporten (Figuur 5, linksboven). En… hier in deze deur, daar kan je spellekes spelen, die je 

maar zelf wil.”    

Drie respondenten baseren hun ideale turnles op de games die ze spelen en willen ook in de turnles 

gamen. Anderen dromen van zetels in de kleedkamers, roltrappen, Ronaldo, BBQ-worsten op de 

trampoline en een bar, waar ze frisdrank en snacks kunnen bestellen (bv. worst met rodekool). ‘Wat 

beter kan’, gaat duidelijk verder dan sport an sich en beperkt zich niet tot wat echt kan. Zo wil Laura 

sporten met paarse konijnen (Figuur 5, rechts vanonder) en wil Cedric een iglo met vuur in zijn 

turnzaal: (…) daar kan je games,… geen games eten, maar wel frietjes en [vissticks] eten en dan 

kunt ge in die iglo lekker e, e, euh, lekker opwarmen.” (zie Figuur 6).  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6. Droom van een turnles: een iglo met vuur. 

Kort samengevat beleven en percipiëren kinderen met ASS sport als leuk en plezierig, al hebben ze 

een duidelijk idee van wat beter kan. Een sportcontext dient materiële en emotionele veiligheid uit 

te stralen, met voldoende sport- en spelmateriaal en time-out mogelijkheden. In de opstap naar 

sport als vrijetijdsactiviteit, ervaren kinderen met ASS verschillende barrières. Vooral de stap naar 

het reguliere sportaanbod lijkt groot door een gebrek aan verbondenheid/verwantschap (Deci & 

Ryan, 2008; Ryan & Deci, 2000). Het volgend onderdeel laat experten aan het woord die bezig zijn 
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met sport en/of ASS. Als professional bekijken zij barrières en facilitators voor sportparticipatie 

vanuit een ander perspectief, complementair aan de visie van kinderen met ASS.  

3.  DELPHI-ONDERZOEK MET EXPERTEN 

3.1  ANALYSE RONDE I 

A.  HET HUIDIGE SPORT- EN VRIJETIJDSAANBOD 

De experten zien vooral ruimte voor verbetering. Huns inziens mist er een specifiek sport- en 

vrijetijdsaanbod vóór. Kinderen met ASS sluiten vaak aan bij sportactiviteiten die niet of onvoldoende 

aangepast en krijgen nog onvoldoende de kans om te sporten op een manier die bij hen past. De 

experten benoemen nood aan differentiatie: “iedere jongeren met autisme is anders [en] heeft mijns 

inziens zijn eigen aanpak nodig. Net als in een gezin; je behandelt geen enkel kind van je gelijk, doe 

dat dan ook niet met jongeren met een vorm van ASS’ (Expert 1). Tenslotte menen experten dat, 

wanneer vraag en aanbod zich beter op elkaar afstemmen, sport veel potentieel bezit voor kinderen 

met ASS.  

B.  RANDVOORWAARDEN EN KWALITEITSEISEN VOOR EEN AUTI-VRIENDELIJK 

SPORTAANBOD 

Kennis over ASS en de implicaties van de stoornis zijn volgens alle experten onontbeerlijk. Het is 

huns inziens veel belangrijker dan eender welke materiële omkadering: “wat bezorgt hen stress en 

onveiligheid en hoe kan je duidelijkheid, context en rust aanbieden zodat ze echt kunnen groeien. 

Het gaat over aanpak.” (Expert 3). Sportaanbieders moeten begrijpen wat autisme is en bereid zijn 

om met de kinderen in dialoog te treden, stellen de experten. Dit ligt in het verlengde van wat Colette 

de Bruin bestempelt als de ‘auti-bril’; werken vanuit kinderen met ASS (de Bruin in Verdoorn et al., 

2011, pg. 81-86). Naast goede basisvaardigheden met betrekking tot ASS, halen de experten het 

belang van een gestructureerde en veilige omgeving aan (i.e. picto’s, een daglijn en een time-out 

ruimte om tot rust te komen). Tenslotte hameren de experten op motorische en/of sociale initiaties 

om de drempel naar (reguliere) sportlessen te verkleinen.  

De tweede ronde van het Delphi-onderzoek zet in op een verdere verkenning van de randvoorwaarde 

‘gestructureerde omgeving’. Dit door inzichten uit de theorie in te zaaien rond structuur, reductie 

van overprikkeling en zelfmanagement (Boyd et al., 2014; Jespersen & He, 2015; Mesibov & Shea, 

2010; Mesibov, Shea, & Schopler, 2005; Schmidt et al., 1986; Verdoorn et al., 2011). Verder kaart 

de tweede ronde ook de tegenstelling aan tussen een inclusieve, doch potentieel overweldigende 

sportcontext en een gesegregeerde, maar op maat ingerichte sportcontext. Tenslotte zaait de tweede 

ronde randvoorwaarden in die de literatuur als belangrijk bestempelt (bv. het belang van een 

competente trainer en plezier) (Boonstra & Hermens, 2011; Lallush, 2016; Chien-Yu Pan & Frey, 

2006; Rosso, 2016).  
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C.  BARRIÈRES IN DE SPORTPARTICIPATIE  

De experten vinden kinderen met ASS geen hinder zouden mogen ervaren in de opstap naar 

sportparticipatie. Sport kan immers een uitlaatklep zijn en een sportclub een plaats waar ze plezier 

beleven, hun grenzen verleggen en zelfvertrouwen opbouwen. De eerste barrière die experten 

benoemen, is de verwachting dat kinderen met ASS reeds bepaalde (sociale/motorische) 

vaardigheden moeten bezitten om aan sport deel te nemen:  

“Vraag je dit ook aan kinderen zonder ASS als ze ergens gaan sporten? Zeg je tegen een 

jongen van 7 jaar die zich aanmeldt bij een voetbalclub dat hij geen motorische vaardigheden 

heeft en daarom niet mag voetballen? (…) Wat is dan de reden dat we dit bij jongeren met 

ASS wel willen doen?” (Expert 1).  

Sommige experten benoemen het sociale en ongestructureerde karakter van sport als barrière: 

“jongeren met ASS geven niet altijd graag toe dat ze [voor sportparticipatie] schrik hebben en 

camoufleren hun angst vaak met opmerkingen als: ‘dat interesseert mij niet, dat is kinderachtig, dat 

hoeft voor mij niet,…’.” (Expert 4). Een andere expert stelt dat kinderen met ASS gewoon andere 

interesses hebben en daarom minder sporten. De tweede ronde gaat verder in op dat idee van 

‘andere interesses’ en zaait barrières in uit wetenschappelijk onderzoek. Zo komen autisme zelf als 

barrière (Massion, 2006; Obrusnikova & Dillon, 2011; Sandt & Frey, 2005; Srinivasan et al., 2014) 

en een ongelijke toegang tot het sportaanbod (Chien-Yu Pan & Frey, 2006) aan bod.   

D.  BELEIDSAANBEVELINGEN VOOR HET SPORTAANBOD 

De experten vinden meer budget voor de scholing van mensen die werken of in aanraking komen 

met personen met ASS prioritair (i.e. wat is ASS en hoe uit het zich?). Verder vinden sommige 

experten dat kinderen met ASS vlot moeten kunnen in- of doorstromen naar een regulier sport- en 

schooltraject. Een expert nuanceert dat exclusie soms nodig is om beter op maat te werken. Deze 

paradox wordt verder uitgewerkt in DEEL 4: DISCUSSIE EN CONCLUSIE. Een andere 

beleidsaanbeveling richt zich op een integraal beleid dat kinderen met ASS en diens gezin vroegtijdig 

ondersteunt:  

 Ik wil stevig pleiten voor een grondige ondersteuning voor alle kinderen, zo vroeg mogelijk 

 en zo breed mogelijk (…) als [kinderen met ASS] van reeds heel jong intensief begeleid

 zouden worden, zullen ze beter hun weg vinden naar een zelfstandig leven, met job, met 

 eigen verblijfplaats, (…) als dat past binnen hun ontwikkelingsleeftijd natuurlijk (…). Om

 kort te gaan: investeer aub in een vroege, intensieve en opbouwende ondersteuning tot

 deze personen stevig hun plaatsje gevonden hebben in de maatschappij (R3). 

Tenslotte pleiten de experten voor een transversaal beleid. Huns inziens vooral omdat het 

welbevinden van personen met ASS verder gaat dan welzijn en vele andere beleidsdomeinen 

doorkruist. Kort samenvattend vinden experten dat kinderen met ASS een volwaardige plaats in de 

samenleving moeten krijgen. 
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3.2  ANALYSE RONDE II 

De survey is ingevuld door vier experten in plaats van vijf. Door de beperkte tijdspanne waarbinnen 

de thesis afgerond moet zijn, is niet gewacht op het antwoord van de laatste respondent.  

A.  HET HUIDIGE SPORT- EN VRIJETIJDSAANBOD 

Het huidige sport- en vrijetijdsaanbod scoort gemiddeld 36.25/100 (0 = abominabel, 100 = perfect), 

wat het idee dat er ruimte voor verbetering is illustreert. Geen enkele expert vindt het huidige sport- 

en vrijetijdsaanbod voldoende gedifferentieerd, noch vinden ze dat kinderen met ASS voldoende de 

kans krijgen om te sporten op een manier dat bij hen past. Toch blijkt de uitspraak dat het reguliere 

sportaanbod de bal misslaat, te sterk en zien experten geen heil in een exclusief sport- en 

vrijetijdsaanbod (µ = 2.50 op een vijfpuntige Likert-schaal).  

B.  RANDVOORWAARDEN EN KWALITEITSEISEN VOOR EEN AUTI-VRIENDELIJK 

SPORTAANBOD 

Tabel 1. Een overzicht van de manier waarop experten randvoorwaarden voor een auti-vriendelijk 

sportaanbod inschalen (0 = totaal onbelangrijk, 100 = onmisbaar).  

Field Minimum Maximum Mean StdDeviation Variance Count 

Dialoog en contact met ouders 65.00 100.00 80.25 13.52 182.69 4 

Grondige kennis van ASS 25.00 83.00 51.00 20.83 434.00 4 

Time-out mogelijkheid 50.00 100.00 68.00 20.05 402.00 4 

Een gestructureerde omgeving 

(picto's, daglijn,...) 

50.00 91.00 70.75 14.52 210.69 4 

Emotionele veiligheid 72.00 100.00 84.00 11.58 134.00 4 

Bekrachtigende en 

procesgerichte 

leiderschapsstijl 

60.00 100.00 79.50 14.59 212.75 4 

Plezier 60.00 100.00 86.25 16.35 267.19 4 

Voorspelbaarheid 60.00 100.00 78.50 14.38 206.75 4 

Een uitgebreid aanbod aan 

sportmateriaal 

10.00 74.00 36.25 27.48 755.19 4 
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Plezier scoort het hoogst (86.25), wat opnieuw aansluit bij het idee dat plezier een belangrijke 

randvoorwaarde is voor een positieve sportervaring (Lallush, 2016). Naast plezier scoort ook 

emotionele veiligheid hoog (84.00). Dit bevestigt de belangrijkheid van een veilig, aangepast en 

relatable sportklimaat, aangehaald in de literatuur (Deci & Ryan, 2008; Massion, 2006; Srinivasan 

et al., 2014; Stanish et al., 2015) en bevestigd door kinderen met ASS. Een uitgebreid aanbod aan 

sportmateriaal, zowel thuis als op school, scoort het laagst (36.25), wat bevestigt dat experten 

materiële omkadering ondergeschikt vinden aan sociaal-emotionele en structurele omkadering (i.e. 

auti-vriendelijk). Voor kinderen met ASS kan sportmateriaal echter wel bijdragen tot een 

positieve(re) sportbeleving. Deze tegenstelling komt verder aan bod in DEEL 4: DISCUSSIE EN 

CONCLUSIE. Opvallend is tevens dat een ‘grondige kennis van ASS’ hier eerder laag scoort (51.00). 

Ook het topic ‘een gestructureerde omgeving’ scoort eerder gemiddeld, desondanks de aandacht die 

de experten er in de eerste ronde aan besteedden. Allicht lijken andere topics, zoals dialoog en 

contact met de ouders, in verhouding belangrijker.  

Een competente trainer, met een bekrachtigende en procesgerichte leiderschapsstijl komt, parallel 

met wetenschappelijk onderzoek, naar voor als belangrijke randvoorwaarde in een sportaanbod voor 

kinderen met ASS (µ = 4.50) (Boonstra & Hermens, 2011; Coalter, 2005; Rosso, 2016), Het idee 

dat kinderen met ASS in sportparticipatie gehinderd zijn door hun autisme, vinden experten 

aannemelijk, al vinden ze eerder dat kinderen met ASS sport nodig hebben (µ = 3.75). Dit illustreert 

mogelijk een hiaat tussen wat kinderen met ASS nodig hebben en het huidige sport- en 

vrijetijdsaanbod aanbiedt. 

C.  BARRIÈRES IN DE SPORTPARTICIPATIE 

Tabel 2. Een overzicht van hoe experten barrières voor de sportparticipatie van kinderen met ASS 

inschalen (0 = helemaal, 100 = volledig van toepassing). 

Field Minimum Maximum Mean Std 

Deviation 

Variance Count 

Sociale barrières 65.00 83.00 74.50 7.30 53.25 4 

Desinteresse 25.00 90.00 46.67 30.64 938.89 3 

Beperkte(re) toegang tot het 

sportaanbod 

65.00 85.00 71.25 8.20 67.19 4 

Kinderen met ASS vinden lagere 

sportparticipatie zelf geen 

probleem. 

49.00 90.00 65.25 16.99 288.69 4 

Bezorgdheid ouders 53.00 75.00 65.75 8.17 66.69 4 

Sport is een belangrijke bijzaak 48.00 90.00 64.50 17.05 290.75 4 
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Kinderen met ASS zoeken zelf 

niet actief naar 

vrijetijdsbesteding 

50.00 100.00 76.50 18.62 346.75 4 

 

Hoewel één expert desinteresse een duidelijke barrière vindt (90), schalen de andere experten het 

in als ‘ontoereikend’ om een lagere sportparticipatie te verklaren (µ = 46.67). Het feit dat kinderen 

met ASS niet actief naar vrijetijdsbesteding zoeken, lijkt de grootste barrière (76.50). De 

bezorgdheid van ouders, sociale barrières en een beperktere toegang tot het sportaanbod, lijken 

relatief gedragen barrières, met vooral sociale barrières als struikelbrok (74.50). Dit terwijl 

paradoxaal genoeg sportparticipatie, weliswaar (aan)gepast ingericht, de sociale en communicatieve 

vaardigheden van kinderen en jongeren met ASS kan aanscherpen (C. B. Harper et al., 2008; Kunzi, 

2015; Lallush, 2016; Chien-Yu Pan & Frey, 2006; Rosso, 2016).  

D.  BELEIDSAANBEVELINGEN VOOR HET SPORT- EN VRIJETIJDSAANBOD 

De experten rangschikten onderstaande beleidsaanbevelingen, gebaseerd op de eerste ronde en 

bijkomend wetenschappelijk onderzoek, van meest naar minst belangrijk: 

(1) Investeringen in de opleiding/scholing van mensen die in aanraking komen met ASS 

(2) Een aangepast sportaanbod met doorstroommogelijkheden naar het reguliere aanbod 

(3) Inspanningen om kinderen met ASS in het reguliere onderwijs te houden 

(4) Een transversaal beleid dat verschillende beleidsdomeinen doorkruist 

(5) Opstart van vroegtijdige en intensieve begeleiding om beter de weg te vinden naar een 

zelfstandig leven 

De experten vinden een goed scholings- en opleidingsaanbod rond ASS, de opstart van vroegtijdige 

en intensieve hulpverlening en een transversaal auti-beleid belangrijker dan aanbevelingen rond 

sport. Volgens de experten is er vooral een hiaat tussen de vaardigheden die mensen werkend met 

kinderen met ASS bezitten en de vaardigheden die nodig zijn. ‘Inspanningen om kinderen met ASS 

in het reguliere onderwijs te houden’, komt bij alle experten op de laatste plaats. 
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DEEL 4: DISCUSSIE EN CONCLUSIE 

 

1.  BESPREKING EIGEN ONDERZOEK 

Dit deel bediscussieerd de belangrijkste resultaten per onderzoeksvraag in functie van de 

zelfdeterminatietheorie omdat dit een geschikt theoretisch kader vormt om de lagere 

sportparticipatie van kinderen met ASS aan op te hangen.   

1.1  SPORT IS ‘MIDDELBELANGRIJK’ 

De bevraagde kinderen met ASS percipiëren en beleven sport allereerst als plezierig en uitdagend. 

Het is een uitlaatklep waar ze energie in kwijt kunnen en onmisbaar voor wie sterk en gezond wil 

zijn. Toch vinden de respondenten sport vaak ‘middelbelangrijk’ en benoemen ze een voorkeur voor 

andere vrijetijdsactiviteiten als verklaring voor hun lagere sportparticipatie (bv. gamen). De 

bevraagde experten vinden deze ‘andere interesses’ echter ontoereikend om de lagere 

sportparticipatie te verklaren en zien andere barrières. Bovendien is er een groep respondenten dat 

aan sport wil deelnemen, maar zich daarin gehinderd voelt. Daarom linkt het onderzoek in het 

verlengde van de zelfdeterminatietheorie een lagere sportparticipatie aan het concept van autonome 

motivatie. Dit brengt twee vragen met zich mee:  

(1) Wat moet er veranderen opdat kinderen met ASS wel meer autonoom gemotiveerd zijn om 

aan sport deel te nemen? De randvoorwaarden en kwaliteitseisen die de bevraagde kinderen met 

ASS benoemen voor een auti-vriendelijk sportklimaat, kunnen hier dienstdoen als facilitators.   

(2) Welke barrières ervaren kinderen met ASS die reeds autonoom gemotiveerd zijn om aan 

sport deel te nemen, maar niet feitelijk sporten? Dit deel van de discussie lijst de belangrijkste 

barrières op en verkent de piste van een gemaximaliseerd inclusief, dan wel exclusief 

sportaanbod opdat zij die aan sport willen deelnemen hiertoe alle kansen krijgen.   

A. RANDVOORWAARDEN EN KWALITEITSEISEN VOOR EEN AUTI-VRIENDELIJK 

SPORTAANBOD  ALS FACILITATORS VOOR AUTONOME SPORTMOTIVATIE 

De bevraagde kinderen met ASS vinden medezeggenschap in hun turnlessen belangrijk. Concreet 

willen ze zelf sportactiviteiten kiezen en inbreng hebben in wat er op het programma staat. Een 

sportcontext dat hierop inzet, bevordert volgens de zelfdeterminatietheorie gevoelens van autonomie 

en verbondenheid en op termijn ook autonome motivatie (Wilson et al., 2008). Zelfgekozen gedrag 

leidt tevens tot een grotere plezierbeleving (Lallush, 2016) wat, bevestigd door de respondenten, de 

intrinsieke motivatie om te sporten positief beïnvloedt (i.e. ik doe mee omdat ik het leuk vind) (Wilson 

et al., 2008). Een andere randvoorwaarde is emotionele veiligheid, gefaciliteerd door de 

aanwezigheid van vrienden (i.e. lotgenoten). Zich gekoesterd voelen in een setting met vergelijkbare 

en gelijksoortige individuen is, teruggrijpend naar de zelfdeterminatietheorie, een factor dat zelf-
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geïnitieerde motieven om aan sport deel te nemen kan aanscherpen (Deci & Ryan, 2008; Ryan & 

Deci, 2000).  

Zowel het Delphi-onderzoek als de creatieve interviews benoemen een gestructureerde en 

prikkelarme sportcontext met time-outmogelijkheden als belangrijke randvoorwaarde. Een auti-

vriendelijke sportcontext vraagt volgens de bevraagde experten tevens om een competente en 

geschoolde sportleerkracht/coach/trainer met kennis van ASS. Huns inziens is een goede sociaal-

emotionele omkadering superieur aan eender welke materiële omkadering. De bevraagde kinderen 

vinden daarentegen dat een turnzaal goed geëquipeerd dient te zijn van sportmateriaal, om 

uiteenlopende redenen: extra uitdaging, vlottere afwisseling (i.e. meer trampolines om ruzie te 

vermijden), meer variatie in sportactiviteiten en/of persoonlijke voorkeur. Hoewel dit allicht niet 

exclusief geldt voor kinderen met ASS, onderschatten experten het belang dat kinderen met ASS 

hechten aan een gepaste materiële omkadering. Kort samengevat kan een auti-vriendelijke 

sportcontext met veel doch gestructureerd11 sportmateriaal energie geven om op ontdekking te gaan 

en grenzen te verleggen (Deci & Ryan, 2008; Ryan & Deci, 2000). 

Sporten met lotgenoten in een ‘relatable’ omgeving komt uit het onderzoek indirect als 

randvoorwaarde of kwaliteitseis voor sportparticipatie naar voor. Dit blijkt uit het feit dat kinderen 

met ASS sport in een reguliere sportclub vaak ‘te moeilijk’ vinden voor hun autisme. Hiermee 

bevestigen ze, parallel met wetenschappelijk onderzoek, dat vooral interne, aan autisme-

gerelateerde problemen sportparticipatie hinderen (Baker et al., 1998; Harper et al., 2008; Sowa & 

Meulenbroek, 2012; Kunzi, 2015; Obrusnikova & Dillon, 2011; Cimen & Sarol, 2015; Massion, 2006; 

Mottron et al., 2006; Iarocci & McDonald, 2006). Ook de bevraagde experten bestempelen autisme 

als belangrijke barrière voor sportparticipatie. Desalniettemin neemt de door de respondenten 

gerapporteerde aandacht voor details, moeilijkheden met beeldspraak, snelle overprikkeling en 

(over)gevoeligheid voor drukte, niets weg van de ‘goesting’ die sommige kinderen hebben om aan 

sport deel te nemen. Uit het onderzoek blijkt echter dat autonome motivatie om aan sport deel te 

nemen, geen garantie is voor effectieve sportparticipatie.   

B.  BARRIÈRES VOOR AUTONOME SPORTMOTIVATIE 

Het onderzoek stel vast dat kinderen met ASS die willen sporten hiertoe een aantal barrières ervaren. 

Zowel uit de bevraging als uit de literatuur (Healy et al., 2013; Massion, 2006; Srinivasan et al., 

2014) blijkt vooral de opstap naar reguliere sportclubs moeilijk12. De respondenten benoemen 

volgende drempels: overprikkeling, ongewenste aanrakingen, angst voor pestgedrag en gevoelens 

van incompetentie (i.e. ga ik wel meekunnen?). Hoewel wetenschappelijk onderzoek naar sport en 

ASS stelt dat een sportcontext idealiter aansluit bij de individuele noden van de kinderen (Cimen & 

                                                                 

11 Uit de creatieve interviews komen ‘orde en structuur’ voort als belangrijke randvoorwaarden. Dit impliceert dat 

de kracht van een uitgebreid aanbod aan sportmateriaal allicht verloren zal gaan als het overal in de turnzaal 
rondslingert of zonder structuur gestockeerd is (i.e. overprikkeling).  

12Andere aspecten van het reguliere sportaanbod (bv. sportkampen of -vakanties) kwamen niet aan bod.  
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Sarol, 2015; Schmidt et al., 1986; Srinivasan et al., 2014), brengt het onderzoek een gebrekkige 

afstemming van het sportaanbod op de vragen/noden van kinderen met ASS naar voor. De 

bevraagde experten bevestigen, parallel met de literatuur (Bicer & Alsaffar, 2016; Corvey et al., 

2016; Lang et al., 2010; Chien-Yu Pan & Frey, 2006; C.-Y. Pan et al., 2016) dat kinderen met ASS 

daardoor onvoldoende de kans krijgen om te sporten op een manier die bij hen past.  

O INCLUSIE VERSUS SEGREGATIE  

De bevraagde kinderen met ASS percipiëren en beleven sport in een exclusieve setting (i.e. de 

turnlessen in een buitengewone schoolcontext) opvallend positiever. Dit komt het sterkst tot uiting 

bij respondenten die eerst in een reguliere school turnden of sporten in een reguliere sportclub. In 

een inclusieve setting voelen de bevraagde kinderen zich vaak anders en alleen, wat illustreert dat 

een gebrek aan verbondenheid of verwantschap de autonome motivatie om te sporten kan inperken 

(Deci & Ryan, 2008; Ryan & Deci, 2000). Het onderzoek kaart in dit verband een dichotomie aan 

tussen inclusie, overprikkeling en mogelijks demotivatie enerzijds en segregatie en maatwerk 

anderzijds. Toch is louter exclusief werken geen oplossing omdat kinderen met ASS ook in een 

exclusieve setting drukte en overprikkeling als barrière ervaren en, afgezien van de winst op 

motorisch vlak, excluderen zou leiden tot (verdere) segregatie en isolatie (Baker et al., 1998; Chien-

Yu Pan & Frey, 2006). 

Om sport op maat aan te bieden dient de term inclusie opengetrokken te worden. Het gaat verder  

dan inspanningen om wat anders is in te passen in de norm, maar slaat op de mate waarin een 

sportcontext zich kan en wil aanpassen aan het anders-zijn van kinderen met ASS (De Neve & 

Morisse, 2017). Omdat succesvolle inclusie om afstemming en differentiatie vraagt (De Neve & 

Morisse, 2017), dienen sportclubs de nodige ondersteuning te krijgen om inclusieve ambities in de 

praktijk te vertalen. De bevraagde experten beamen dat inclusie enkel op die manier een 

meerwaarde vormt. Als good practise verwijst het onderzoek naar Autismewegwijzer 13 , een 

Nederlandse organisatie dat een checklist ter beschikking stelt om kinderen met ASS te helpen sport 

in hun dagelijks leven te implementeren (bv. sportadvies op basis van talenten: “wat kan jij goed?”). 

Ook sportclubs kunnen deze checklist gebruiken om, eventueel samen met het kind met ASS, naar 

sport te kijken vanuit een auti-bril. 

De bevraagde experten stellen dat succesvolle inclusie soms hand in hand gaat met tijdelijke exclusie 

(De Neve & Morisse, 2017). Binnen deze redenering stellen de experten een exclusieve 

initiatiesportles voor. Begeleid door een competente coach geschoold in ASS en de consequenties 

van de stoornis, kunnen kinderen met ASS op een aangepaste manier kennis maken met de sport 

die ze willen beoefenen. In de lijn van medezeggenschap is het belangrijk om kinderen met ASS 

nadien zelf te laten beslissen hoe ze willen sporten; inclusief dan wel exclusief, gefaciliteerd door de 

nodige ondersteuning. Vanuit zelfsturing- en beschikking en autonomie kan de (autonome) motivatie 

                                                                 

13 http://www.autismewegwijzer.nl/autisme/vrije-tijd/sporten/tips-sporten  

http://www.autismewegwijzer.nl/autisme/vrije-tijd/sporten/tips-sporten


51 

 

van kinderen met ASS om te sporten op een gepaste manier in de praktijk vertaald worden 

(Vlachopoulos et al., 2000; Wilson et al., 2008).  

O OUDERS ALS BELANGRIJKE PARTNERS 

Uit het onderzoek blijkt dat de ouders van kinderen met ASS zowel een barrière als een facilitator 

voor sportparticipatie zijn. De experten benadrukken de kracht van dialoog met ouders omdat zij de 

noden van hun kind kunnen articuleren naar sportclubs toe. Anderzijds illustreert de bevraging van 

kinderen met ASS hoe ouders sportparticipatie hinderen (bv. bezorgdheid, gebrek aan tijd). Ouders 

hebben echter een grote impact op de attitudevorming van hun kind met betrekking tot sport 

(Karakaş & Yaman, 2014; Obrusnikova & Miccinello, 2012). Wanneer ouders zelf veel en graag 

sporten, geven ze dat door aan hun kinderen (Obrusnikova & Cavalier, 2011).  

Sport is vaak een (belangrijke) bijzaak waar, naast zorg voor het kind, werk en huishoudelijke taken 

weinig energie voor overblijft (Obrusnikova & Miccinello, 2012). Omdat kinderen met ASS zelden zelf 

sport initiëren en uit de bevraging blijkt dat ze het vaak ‘te moeilijk’ vinden, spelen ouders een 

belangrijke rol in het aanmoedigen van sportparticipatie (Obrusnikova & Miccinello, 2012). 

Autismewegwijzer reikt ouders hiertoe handvaten aan om de weg naar sportparticipatie te 

vergemakkelijken en gidst hen door het inclusieve/exclusieve sportlandschap. Goed aangestuurd 

kunnen zij hun rol als facilitator voor sportparticipatie maximaliseren (Karakaş & Yaman, 2014). 

2.  TEKORTKOMINGEN EIGEN ONDERZOEK EN AANBEVELINGEN VOOR VERDER 

ONDERZOEK 

De onderzoeksmethodiek is meer ingericht op maat van kinderen met ASS die goed ter taal zijn. Het 

onderzoek dacht dit te omzeilen door zoveel mogelijk in te zetten op non-verbale 

bevragingstechnieken (i.e. photo-elicitation en photovoice). Toch verliepen interviews bij minder 

taalvaardige respondenten, al dan niet met bijkomende beperking (i.e. ADHD), stroever. De quotes, 

gebruikt om de resultaten te illustreren, zijn dan ook afkomstig van respondenten die eerder goed 

ter taal zijn. Vervolgens hadden de jongste respondenten (negen jaar) meer moeite met de vragen 

en antwoordden zij opvallend vaak ‘ik weet het niet’. Hoewel tekortkomingen uit de eerste 

onderzoeksfase ruimte boden om de onderzoekmethodiek aan te passen naar de tweede fase toe, 

blijft de methodiek gebiased in de zin dat het zich sterker richt op kinderen met ASS die zichzelf goed 

verbaal kunnen uitdrukken. Verder richt het onderzoek zich louter tot leerlingen uit het type negen 

buitengewoon onderwijs, zijn de opnames van de eerste onderzoeksfase verloren gegaan en kende 

het Delphi-onderzoek met experten slechts twee ronden gezien de beperkte tijdspanne waarbinnen 

de thesis afgerond moest zijn.  

In een verdere verkenning van de beleving, perceptie, facilitators en barrières van sportparticipatie, 

lijkt differentiëren een kernwoord. Toekomstige onderzoekers kunnen hiertoe verschillende 

onderzoekmethodieken uitwerken om kinderen met ASS op een andere plaats in het spectrum te 

bevragen over sport. Om meer systematiek aan te brengen in de oplijsting van barrières en 

facilitators, stellen Obrusnikova & Miccinello (2012) voor om te werken met een multi-dimensioneel 
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socio-ecologisch model (McLeroy, Bibeau, Steckler, & Glanz, 1988) dat variabelen categoriseert in 

vijf dimensies: intrapersoonlijk, interpersoonlijk, fysiek, institutioneel en beleidsmatig. Een andere 

piste is onderzoek naar de invloed van geslacht, leeftijd en socio-economische positie op de beleving 

en perceptie van (deelname aan) sport. Autisme zou anders tot uiting komen bij jongens dan bij 

meisjes, wat bijgevolg ook een impact kan hebben op de invulling van sport (Carter et al., 2007; 

Rivet & Matson, 2011). Tenslotte speelt iemands socio-economische achtergrond een belangrijke rol 

in het al dan niet deelnemen aan sport (Vandermeerschen, Vos, & Scheerder, 2015). Het is niet 

ondenkbaar dat dit ook van invloed is op de sportparticipatie van kinderen met ASS. 

3.  PRAKTISCHE- EN BELEIDSAANBEVELINGEN 

Dit onderdeel bespreekt achtereenvolgens aanbevelingen voor de case (i.e. Brusselse school voor 

buitengewoon onderwijs) en algemene beleidsaanbevelingen op macro-sociaal vlak. De 

aanbevelingen voor de case hangen op aan wat Coalter (2005) beschrijft als sufficient conditions, in 

het onderzoek bevraagd als ‘randvoorwaarden en kwaliteitseisen’ en de zelfdeterminatietheorie (Deci 

& Ryan, 2008; Ryan & Deci, 2000).  

3.1  MICRO EN MESO 

Sportclubs of scholen kunnen inzetten op meer medezeggenschap door kinderen met ASS meer 

inbreng te geven in een sportactiviteit- of context (bv. meer buiten sporten bij mooi weer). In de lijn 

van de zelfdeterminatietheorie scherpt medezeggenschap autonome motivatie aan, wat de kans op 

gecontinueerde sportparticipatie verhoogt (Deci & Ryan, 2008; Ryan & Deci, 2000). Onderzoek van 

De Meester, Aeltermen, Cardon, De Bourdeaudhuij & Haerens (2014) stelt tevens dat er een transfer 

van deze motivatie kan ontstaan naar andere settingen. Hiervan uitgaand kunnen scholen 

buitengewoon lager onderwijs de lagere sportparticipatie van kinderen met ASS opvangen door de 

uitbouw van een extra-curriculair sportaanbod, met medezeggenschap, autonomie en 

competentieversterking als uitgangspunten. Sport in een buitengewone setting (i.e. exclusie) dat 

inzet op de bevrediging van de drie psychologische basisbehoeften, kan kinderen met ASS prikkelen 

om ook buitenschools sport op te nemen (i.e. inclusief) (De Meester et al., 2014). Het is echter wel 

belangrijk dat een sportclub de juiste setting biedt om deze positieve, intrinsieke motivatie te 

bekrachtigen. Hierover later meer. 

Uit het onderzoek blijkt verder dat kinderen met ASS meer sportfaciliteiten willen om sport te 

beoefenen op een manier die zij leuk vinden. Hierbij hebben ze een sterke voorkeur voor zwembaden, 

trampolines en glijbanen. De bevraagde kinderen met ASS doen volop beroep op hun fantasie 

wanneer zij dromen over hun ideale turnles; zij zien paarse konijnen en BBQ-worsten op een 

trampoline. Een gebrek aan fantasie, zogezegd eigen aan ASS, hoeft dus niet op te gaan (Rutter et 

al., 1978). Tenslotte gaan aanbevelingen verder dan een auti-vriendelijk en plezierig sportklimaat 

met een competente trainer (Boonstra & Hermens, 2011; Rosso, 2016), maar lijkt ook de 

infrastructuur om en rond de sportlessen belangrijk. Dit heeft misschien niets met sport te maken, 

maar beïnvloedt duidelijk de totale sportbeleving van kinderen met ASS. Veiligere trappen, een 
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ordelijke en overzichtelijke uitstalling van sportmateriaal en ruimere kleedkoten zijn voorbeelden van 

wat beter kan.  

3.2  MACRO 

In aanbevelingen naar het huidige sport- en vrijetijdsaanbod toe, stellen experten allereerst dat er 

nood is aan meer differentiatie; een universeel sportaanbod voor kinderen met ASS bestaat immers 

niet, gezien de grote variabiliteit in de uiting van de stoornis (American Psychiatric Association, 

2013). Financiële ondersteuning vanuit de overheid voor verder onderzoek naar de sportbeleving 

van kinderen met ASS op een andere plaats in het spectrum, lijkt aangewezen. Dit kan eventueel in 

het kader van de Taskforce Autisme, dat minister van volksgezondheid Jo Van Deurzen in het leven 

geroepen heeft. Budgettering via deze weg kan onderzoek naar ASS en sport faciliteren. 

Om kinderen met ASS beter te laten sporten op een manier dat bij hen past, kan G-sport Vlaanderen 

de handen in elkaar slaan met reguliere sportfederaties. Deze partners kunnen expertise uitwisselen 

en samen een auti-vriendelijke sportbrochure opstellen en verspreiden in, bijvoorbeeld scholen 

buitengewoon onderwijs. Soortgelijk samenwerkingsverband informeert kinderen met ASS op een 

aangepaste manier over het voor hun beschikbare exclusieve/inclusieve sportaanbod en speelt 

tevens in op de bevinding dat kinderen met ASS zelden zelf opzoek gaan naar sport- en 

vrijetijdsactiviteiten. Daarnaast willen de bevraagde experten meer budget voor de scholing van 

mensen die werken of in aanraking komen met kinderen met ASS. Momenteel missen veel 

begeleiders nog bagage om correct met deze doelgroep om te gaan (Sean Healy et al., 2016). 

Recreas vzw biedt reeds een vorming ‘autisme en sport’ aan, maar legt het zwaartepunt vooral bij 

een diagnostische uitleg van ASS en slechts beperkt bij handvaten voor de omgang met autisme in 

een sportcontext.14 Er lijkt nood te zijn aan een meer praktijkgerichte opleiding met werkbare en 

implementeerbare tips en trics. 

Sportclubs zelf kunnen inzetten op ouderbetrokkenheid in het algemeen en in het bijzonder bij 

kinderen met ASS; zij zijn immers een belangrijke partner in het initiëren en continueren van 

sportactiviteiten (Karakaş & Yaman, 2014; Obrusnikova & Miccinello, 2012). In dialoog en overleg 

met de ouders en het kind met ASS (of eender welke andere beperking) kan een sportclub een 

aangepaste sportparticipatie uitwerken. Een intakegesprek waar sportaanbieders de tijd nemen om 

de noden en voorkeuren van een kind met ASS te leren kennen, draagt bij tot een (aan)gepaste 

benadering. Sportclubs dienen echter wel (overheids)steun te krijgen om het sport-voor-allen 

principe in praktijk te vertalen (Bruyninckx, 2017). Sport Vlaanderen kan hierin een stimulerende rol 

spelen door good practises te subsidiëren of in de verf te zetten, maar tevens door projectsubsidies 

voor sportinitiatielessen om kinderen met ASS op een auti-vriendelijke manier kennis te laten maken 

met een sport. In Nederland bestaan er reeds sportclubs die ‘voorbereidende sport’ of ‘Sport Extra’ 

                                                                 

14 Op zaterdag 16 maart volgde ik de bijscholing ‘autisme en sport’. De bevindingen zijn gebaseerd op eigen 

ervaringen.  
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aanbieden voor kinderen met ASS die zich nog niet klaar voelen om in het reguliere sportaanbod te 

stappen. Vlaanderen kan zich door deze good practises laten inspireren.   

Tenslotte dient dit onderzoek stil te staan bij de vraag of kinderen met ASS (autonoom gemotiveerd) 

deel moeten nemen aan sport, ongeacht hun andere interesses. Actieve sportparticipatie zorgt 

immers voor meer betrokkenheid en aanwezigheid in de maatschappij, verbeterde sociale 

vaardigheden, verhoogde kansen op de arbeidsmarkt en een verbeterde kwaliteit van bestaan 

(Cimen & Sarol, 2015; C. B. Harper et al., 2008; Kunzi, 2015; Stanish et al., 2015), maar er is meer 

nodig. De bevraagde experten vinden dat personen met ASS in het algemeen meer betrokkenheid 

moeten verwerven in de samenleving en daar is huns inziens meer voor nodig dan alleen een 

verhoogde participatie aan sport. Suggesties zijn een transversaal beleid, waar vanuit elk 

beleidsdomein één iemand meekijkt vanuit een auti-bril (Caluwé & Vermaak, 2006). Het welbevinden 

van kinderen met ASS gaat immers verder dan louter welzijn.  

CONCLUSIE 

Deze masterthesis bespreekt het huidige sportaanbod vanuit het oogpunt van kinderen met ASS, 

aangevuld met het perspectief van professionals werkend met sport en/of ASS. De focus ligt op de 

beleving en perceptie van kinderen met ASS zelf; wanneer is een sportles (niet) auti-vriendelijk en 

wat kan er nog beter? Uit het onderzoek blijkt dat vooral medezeggenschap, orde en structuur, 

emotionele veiligheid, voldoende sportmateriaal en een goede (sport)infrastructuur belangrijke 

randvoorwaarden en kwaliteitseisen zijn. Kinderen met ASS sporten daarnaast het liefst met vrienden 

in een vertrouwde setting. Verder dromen ze van turnlessen met paarse konijnen, gamerooms, 

skateramps, hindernissenparcours en trampolines met BBQ-worsten. ‘Wat beter kan’ ging vaak 

verder dan wat in realiteit kan en illustreert hoe fantasierijk kinderen met ASS kunnen zijn.  

Dat kinderen met ASS significant minder sporten dan normaal ontwikkelende leeftijdsgenoten (Bicer 

& Alsaffar, 2016; Corvey et al., 2016; Kunzi, 2015; Lang et al., 2010; Must et al., 2015; Obrusnikova 

& Miccinello, 2012; Chien-Yu Pan & Frey, 2006; C.-Y. Pan et al., 2016; Rosso, 2016; Sandt & Frey, 

2005), staat in contrast met het idee dat mensen van nature actief willen zijn (Deci & Ryan, 2008; 

Ryan & Deci, 2000). De zelfdeterminatietheorie stelt dat passiviteit steeds voortkomt uit een 

onaangepaste omgeving, met onvoldoende mogelijkheden om de drie psychologische 

basisbehoeften, competentieontwikkeling, autonomie en verbondenheid/verwantschap, te 

bevredigen (Deci & Ryan, 2008; Ryan & Deci, 2000).  

De bevindingen van het onderzoek illustreren, parallel met de zelfdeterminatietheorie, dat het 

huidige sportaanbod voor kinderen met ASS nog onvoldoende lijkt in te zetten op de drie behoeften 

en daaropvolgend autonome sportparticipatie hindert, met de nuance dat ook autisme zelf 

sportparticipatie moeilijk en overprikkelend maakt (Baker et al., 1998; Harper et al., 2008; Sowa & 

Meulenbroek, 2012; Kunzi, 2015; Obrusnikova & Dillon, 2011; Cimen & Sarol, 2015; Massion, 2006; 

Mottron et al., 2006; Iarocci & McDonald, 2006). Vooral medezeggenschap (i.e. autonomie) en een 

veilige, vertrouwde en ‘relatable’ sportsetting lijken doorslaggevend om kinderen met ASS tot 

autonome sportmotivatie te bewegen; een belangrijke voorspeller van gecontinueerde 

sportparticipatie (Vlachopoulos et al., 2000; Wilson et al., 2008). Het onderzoek nuanceert wel dat, 
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kinderen met ASS vaak voorkeur geven aan andere activiteiten (bv. huisdieren, gamen), ongeacht 

het feit dat ze sport leuk/plezierig vinden. Sport is in veel gevallen middelbelangrijk.  

Sommige kinderen lijken reeds autonoom gemotiveerd om aan sport deel te nemen, maar voelen 

zich gehinderd door verschillende barrières. Beperkte steun vanuit het kerngezin, van ouders in het 

bijzonder, en een onaangepastheid van het reguliere sportaanbod lijken het meest doorslaggevend. 

Meer ouderbetrokkenheid en een sportaanbod voor kinderen met ASS, zijn mogelijke pistes om de 

lagere sportparticipatie van kinderen met ASS te counteren. Het onderzoek werpt in dit verband 

tevens een tegenstelling op tussen een inclusief doch onaangepast en mogelijk demotiverend 

sportaanbod enerzijds en een gesegregeerd maar op maat ingericht sportaanbod anderzijds. 

Meesporten in een sportclub lijkt nu op inpassen in een structuur dat niet altijd bij de noden van 

iemand met autisme past. Om kinderen met ASS op de juiste manier te includeren, dienen sportclubs 

zich actief aan te passen en af te stemmen op, ondersteund door de nodige materiële, financiële en 

didactische middelen. Tenslotte kan sport in een exclusieve setting, met competentieontwikkeling, 

autonomie en verbondenheid als kernbegrippen tevens voor een transfer van autonome 

sportmotivatie zorgen naar sportdeelname in reguliere sportclubs toe (De Meester et al., 2014).  

Gezien de positieve effecten van sport (Harper et al., 2008; Sowa & Meulenbroek, 2012; Stanish et 

al., 2015; Cimen & Sarol, 2015; Srinivasan et al., 2014) is het gunstig om een verder zicht te krijgen 

op hoe kinderen met autisme op verschillende plaatsen in het spectrum sport ervaren. Op die manier 

kan, in samenwerking met organisaties die elk hun eigen expertise inbrengen (bv. Autisme Centraal, 

G-sport Vlaanderen, reguliere sportfederaties…), de kloof tussen vraag en aanbod verder overbrugd 

worden.  
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I 

 

 Hallo! Ik ben Iris Ik ben 22 jaar. Ik doe een onderzoek naar 

sport. Ik wil graag weten wat jij van sport 

vindt. 

Ik doe twee keer onderzoek Het duurt elke keer 

90 minuten. 
Ik kom hiervoor twee 

keer naar jouw school. 

Na het onderzoek krijg je een beloning  

Ik stel jou vragen over sport. Daar babbelen wij over. Je 

mag ook foto’s trekken en knutselen.  

BIJLAGES 

BIJLAGE I: INFORMED CONSENT KINDEREN MET ASS (DE PICTOGRAMMEN ZIJN AFKOMSTIG VAN SCLERA VZW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



II 

 

Met de camera neem je foto’s van alle sporten die 

je doet. Je mag zelf kiezen welke foto’s je maakt. 

Je kiest zelf wanneer je foto’s maakt. 

thuis of op school 

 

 

 

  

Jij krijgt van mij een camera voor 1 week. 



III 

 

Samen op onderzoek!   
Ik kom je uit de klas halen. Dan gaan wij 

samen naar de turnzaal.  

Jij neemt foto’s mee naar het onderzoek. Die 

kies je zelf. Ik stel jou vragen en jij mag 

vertellen over de foto’s  

Dan ga jij knutselen met de foto’s. Het mag er uitzien zoals jij zelf wil. Ik je 

knutselmateriaal. Daarna babbelen we over het knutselwerk. 

+ 

Jij krijgt van mij een beloning. Dan breng ik jou 

terug naar de klas. 

Onderzoek 1: babbelen over foto’s en knutselen 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

Onderzoek 2: wat vind ik goed aan sport? + de sportles van mijn dromen! 

 

Samen op onderzoek!   

Ik kom jou uit de klas halen. Dan gaan wij 

samen naar de turnzaal.  Nadenken over wat leuk en goed is bij sporten op school of thuis.   

Jij krijgt van mij post-its. Daar mag jij woordjes op schrijven of 

tekeningen op maken. Die hang jij in de turnzaal.  
Daarna lopen wij samen door de turnzaal. Jij vertelt over de post-

its die je opgehangen hebt 

  

 

  



V 

 

Als laatste mag jij dromen over de 

allerleukste sportles ooit! 

Ik geef je knutselmateriaal. Jij maakt hiermee een knutselwerk van 

jouw allerleukste sportles. Daarna babbelen wij over het 

knutselwerk.  

Klaar!  Je krijgt van mij een applaus; dank u wel! En een beloning 
Ik breng je terug naar de klas.  

 

  



VI 

 

Heb je nog vragen? Ik kom naar de 

turnlessen van meester Geert. Daar 

beantwoord ik jouw vragen. 

Wil je meedoen aan het onderzoek? Trek 

een cirkel rond JA of NEE. 

JA NEE 

Als je mee doet, vul hier jouw naam en leeftijd in. Vul ook aan wat 

jij allerleukst vindt om te doen: 

Naam: 

 

Leeftijd: 

 

Wat ik heel graag doe is:  

 

 

 

 

Dank je wel!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BIJLAGE II: INFORMED CONSENT OUDERS15 16 

Beste 

Mijn naam is Iris De Mol, een masterstudente agogische wetenschappen, profiel vrijetijdsagogiek 

aan de Vrije Universiteit van Brussel. In het kader van mijn thesis onderzoek ik sport door de ogen 

van kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS). Ik vind kinderen met spectrum stoornissen 

een boeiende doelgroep. De manier waarop zij de wereld waarnemen is fascinerend en uniek. Ik wil 

met dit onderzoek een duik in de leefwereld van uw zoon/dochter nemen en luisteren naar wat hij/zij 

mij kan bijleren over zijn/haar beleving en perceptie van sport. Dit doe ik niet aan de hand van een 

doorsnee onderzoek, waar ik de vragen stel en uw kind antwoordt. Het gaat hier om een creatieve 

en auti-vriendelijke aanpak waar wij samen opzoek gaan naar de betekenis van sport voor uw 

zoon/dochter.  

In onderstaand document bezorg ik u essentiële informatie over het onderzoek. Daarnaast zou ik u 

van harte willen uitnodigen voor een kort infomoment op de school zelf; 7 februari om 19u. Ik licht 

daartoe waar het onderzoek over gaat en maak graag tijd om al uw vragen te beantwoorden, met 

een drankje en een versnapering. Ik zou het zeer fijn vinden om u daar te verwelkomen. U krijgt 

onderaan het document de gelegenheid om uw aanwezigheid te bevestigen. Indien u al met vragen 

zit na het lezen van dit document, twijfel dan niet om mij te contacteren (zie contactgegevens 

onderzoeker). 

                                                                 

15 Het consentforumlier van de ouders is gebaseerd op een sjabloon van het Universitaire ziekenhuis Leuven.  

16 Het verspringen van paginanummering is onvermijdelijk omdat de vorige bijlage in een andere afdrukstand 

staat. 
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Sport door de ogen van kinderen met ASS : verkennend kwalitatief onderzoek naar de beleving 

en perceptie van sport 

DOELGROEP THESIS 

Kinderen van zes tot 12 jaar met een autisme spectrum stoornis, schoolgaand in het type negen 

buitengewoon lager onderwijs (Koninklijk Instituut Woluwe) 

OPDRACHTGEVER  
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CONTACTGEGEVENS ONDERZOEKER  
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1. Het waarom, wat, waar, hoe en wanneer van het onderzoek op een rij 

o Waarom? 

Sport is goed voor de fysieke en de mentale gezondheid, maar kinderen met ASS blijken minder 

vaak te sporten dan hun leeftijdsgenoten. Die lagere sportparticipatie kent verschillende mogelijke 

verklaringen: een onaangepast sportaanbod, motorische moeilijkheden, geen/weinig aansluiting met 

sportclubs, enzovoort. Het komt erop neer dat sport soms een uitdaging vormt. Het vraagt om een 

actief sociaal engagement in een (soms) lawaaierige en competitieve omgeving. Dat kan stress geven 

en ervoor zorgen dat kinderen met ASS niet (meer) willen sporten. Net omdat sporten zo goed is 

voor de gezondheid hebben wetenschappers al veelvuldig onderzocht hoe sport dan wel ingericht 

kan worden. Het probleem hierbij is dat onderzoekers zich niet of zelden baseren op de belangrijkste 

en interessantste informatiebronnen: kinderen met ASS zelf. Het zijn al te vaak professionals, 

leerkrachten of ouders die hierover hun zegje doen. Dat is ook bijzonder waardevol, maar ik geloof 

dat er niemand beter kan vertellen hoe sport beleefd en gepercipieerd wordt en hoe sport er moet 

uitzien dan uw zoon/dochter zelf. Zijn/haar inbreng en ideeën staan volledig centraal in mijn 

onderzoek.  

o Wat? 

Ik organiseer een vrijblijvend onderzoek dat ik strikt vertrouwelijk zal verwerken. Ik onderscheid 

vier grote stappen: 

a. Observeren in de sportlessen: ik wil ervoor zorgen dat de kinderen mij wat leren kennen en 

vertrouwen. Dit doe ik door een aantal keer mee te sporten tijdens de turnlessen van meester 

Geert en Johnny. Door zelf actief mee te doen, kan ik op een informele manier contact leggen 

met uw zoon/dochter. De gegevens die ik verzamel, worden in principe niet gepubliceerd. 

Indien dit wel gebeurt, worden de gegevens volledig geanonimiseerd. De observatie dient 

voornamelijk om het ijs te breken en een waarheidsgetrouwe indruk op te doen van de 

sportlessen.  

 

b. Een creatief interview: voor de start van het onderzoek 

- De kinderen krijgen een camera mee naar huis (verzekerd en uitgeleend via de Vrije 

Universiteit van Brussel). 

- Gedurende zeven dagen mogen zij alles dat met sport te maken heeft fotograferen 

(buitenschoolse sportlessen, op school zelf,…). In de fase mag en kan alles; er staat geen 

limiet op het aantal foto’s. In overleg met het Koninklijk Instituut Woluwe, zijn de 

camera’s ook toegelaten in de turnlessen.  

 

c. Een creatief interview: de eerste fase 

- De bevraging van uw zoon/dochter vindt steeds plaats in de turnzaal. 

- Afhankelijk van het lessenrooster komen de kinderen voor of na de turnles bij mij met 

een zelfgekozen selectie van foto’s. 

- In de eerste fase toets ik naar de beleving en perceptie van sport. Dat doe ik door vragen 

te stellen over de foto’s die uw zoon/dochter meebrengt.  
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- Uw zoon/dochter mag in deze fase ook een collage maken met de foto’s en heel wat 

ander knutselmateriaal (bv. smileys, verf, glitters, crêpepapier,…). Daar stel ik nadien 

wat vragen over (bv. ‘Ik zie een boze smiley bij een foto, waarom?’). 

 

d. Een creatief interview: de twee fase 

- De twee fase van het onderzoek vindt ook plaats in de turnzaal. 

- Hier wil ik te weten komen wat uw zoon/dochter goed vindt aan de turn- en sportlessen.  

- Ik geef hem/haar hiervoor post-its, stiften en een balpen (om iets op de post-its te 

schrijven/tekenen).  

- Uw zoon/dochter krijgt de tijd om iets op de post-its te schrijven of tekenen om ze nadien 

te verspreiden over de turnzaal. Daarna vraag ik of uw zoon/dochter mij wil rondleiden 

in zijn/haar turnzaal. Op die manier bespreken wij samen alle post-its en stickers die 

opgeplakt zijn.  

- Nadien gaat uw zoon/dochter aan de slag met het ontwerpen van de ‘ideale sportles’. 

Het nodige knutselmateriaal wordt hiervoor voorzien. Het eindresultaat wordt nadien kort 

besproken en komt ook, met de toestemming van uw zoon/dochter, omhoog te hangen 

in de turnzaal.  

 

o Waar en hoe? 

De onderzoeken vinden steeds plaats op school in een bekende setting; de turnzaal. Uw 

zoon/dochter wordt door mij uit de klas gehaald en naar de turnzaal begeleid. Dit gebeurt in 

alfabetische volgorde (bv. Arends voor Vandenbroeck). Het onderzoek vindt plaats in een één op 

één relatie. Buiten uw zoon/dochter en ikzelf, zijn er geen andere partijen aanwezig. Na afloop 

begeleid ik uw zoon/dochter terug naar de klas. Om de verwerking van de gegevens te 

vergemakkelijken, maak ik gebruik van opnameapparatuur, in dit geval een dictafoon. De 

opnames dienen enkel en alleen voor eigen gebruik. Uw zoon/dochter wordt hier ook van op de 

hoogte gebracht. Verder zal u zien dat ik in het informed consent formulier van uw zoon/dochter pols 

naar iets wat hij/zij zeer leuk vindt. Dit doe ik om uw zoon/dochter op een voor hem/haar gepaste 

manier te motiveren, te bedanken en belonen voor deelname aan mijn onderzoek.  

o Wanneer? 

Het onderzoek loopt van midden tot eind februari 2017. Uw zoon/dochter zal op twee verschillende 

momenten deelnemen aan het onderzoek (zie Wat? voor de verschillende fases).  

2. Doelstellingen onderzoek 

Dit onderzoek wil: 

o kinderen met ASS op een autisme-vriendelijke manier bevragen aan de hand van een methodiek 

die steunt op theoretische (de literatuur) en praktische (eigen ervaringen) inzichten.  

o inzicht krijgen in de manier waarop kinderen met ASS sport percipiëren en beleven. 

o nagaan wat er reeds goed is binnen het huidige sportaanbod. 
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o nagaan waar er nog verbetering mogelijk is. 

o de input van uw zoon/dochter vertalen naar concrete aanbevelingen voor sportaanbieders en/of 

het sportbeleid.  

 

3. Uw rechten en het geven van toestemming 

Ik wil u allereerst op het hart drukken dat participatie vrijblijvend is, u bent absoluut niet verplicht 

om dit forumlier te ondertekenen. Van zodra u dat doet, verleent u formeel toestemming voor de 

participatie van uw zoon/dochter aan het onderzoek. U heeft echter het recht om op ieder moment 

van het onderzoek uw toestemming voor deelname in te trekken, u hoeft de reden daarvan ook niet 

formeel mee te delen. De tot dan toe verzamelde informatie blijft wel bewaard omdat deze potentieel 

interessante inzichten omvat, tenzij u expliciet wenst dat dat niet gebeurt. De deelname aan het 

onderzoek vraagt extra tijd en/of inspanning van uw zoon/dochter, maar zijn/haar input is voor mij 

van onschatbare waarde en betekent mogelijk een meerwaarde voor het toekomstig sportaanbod 

voor kinderen met ASS. De input van uw zoon/dochter wordt steeds volledig anoniem verwerkt. 

Indien u dat wenst, kan u na afloop van het onderzoek de onderzoeksresultaten doorgemaild krijgen. 

Onderaan dit document krijgt u de mogelijkheid daaromtrent uw keuze te maken.  

3.1 Vertrouwelijkheidsgarantie 

Indien u dit formulier ondertekent, verleent u uw akkoord voor het verzamelen, opnemen, verwerken 

en publiceren van de onderzoeksgegevens van uw zoon/dochter. De input van uw zoon/dochter wordt 

wel zo verwerkt dat het niet mogelijk is hem/haar te identificeren. Ik gebruik fictieve namen en enkel 

met uw formele toestemming en die van uw zoon/dochter, worden de knutselwerken die zij doorheen 

het onderzoek maken vrijgegeven. U heeft als ouder het recht om mij op regelmatige basis te 

contacteren en naar het verloop van het onderzoek te vragen. Ik zal u steeds met plezier antwoord 

bieden. Bovenvermelde rechten kaderen binnen de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Als u 

hierover nog vragen heeft, aarzel dan niet om mij te contacteren.  

o Ondergetekende verklaart dat hij/zij het bovenvermelde forumlier gelezen en goedgekeurd heeft 
(volledige naam en handtekening): 

 

-------------------------------------------------- 

o Ik zal (schrap wat niet past) wel/niet aanwezig zijn op het infomoment op school 7 februari 
2017 (19u). Indien aanwezig, vul dan hieronder de naam/namen van de aanwezige(n) in. U mag 
gerust uw zoon/dochter meenemen.  

_______________________________ 

 

_______________________________ 

o Ik wil (schrap wat niet past) wel/niet het eindresultaat van het onderzoek ontvangen. 

Alvast bedankt!  
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Iris De Mol 

BIJLAGE III: INFORMED CONSENT EXPERTEN 

Beste 

Mijn naam is Iris De Mol, een masterstudente agogische wetenschappen, profiel vrijetijdsagogiek 

aan de Vrije Universiteit van Brussel. In het kader van mijn thesis onderzoek ik sport door de ogen 

van kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS). Hiervoor bevraag ik 15 kinderen die 

schoolgaan in het buitengewoon lager onderwijs, type negen. Aanvullend bevraag ik ook u, een 

expert die in zijn/haar professionele leven werkt met ASS en/of sport. Uw input wordt naast de 

onderzoekresultaten van de bevraagde kinderen met ASS geplaatst.  

Hieronder vindt u mijn belangrijkste gegevens terug.   

 

Het waarom, wat, hoe en wanneer van het onderzoek op een rij 

o Waarom? 

Sport is goed voor de fysieke en de mentale gezondheid, maar kinderen met ASS blijken minder 

vaak te sporten dan hun leeftijdsgenoten. Die lagere sportparticipatie kent verschillende mogelijke 

verklaringen: een onaangepast sportaanbod, motorische moeilijkheden, geen/weinig aansluiting met 

sportclubs, enzovoort. Het komt erop neer dat sport soms een uitdaging vormt. Het vraagt om een 

actief sociaal engagement in een (soms) lawaaierige en competitieve omgeving. Dat kan stress geven 

en ervoor zorgen dat kinderen met ASS niet (meer) willen sporten. Net omdat sporten zo goed is 

voor de gezondheid hebben wetenschappers al veelvuldig onderzocht hoe sport dan wel ingericht 

kan worden. Het probleem hierbij is dat onderzoekers zich niet of zelden baseren op de belangrijkste 
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en interessantste informatiebronnen: kinderen met ASS zelf. Het zijn al te vaak professionals, 

leerkrachten of ouders die hierover hun zegje doen. Dat is ook bijzonder waardevol, maar ik geloof 

dat er niemand beter kan vertellen hoe sport beleefd en gepercipieerd dan kinderen met ASS zelf. 

Hoewel het perspectief van kinderen met ASS op sport centraal staat in het onderzoek, wil ik ook 

graag u betrekken. U kijkt immers door een specifieke experten-bril, waarvan de verkenning tevens 

waardevol is. Evenals kinderen met ASS verkent u de randvoorwaarden voor een goed sportaanbod 

voor kinderen met ASS en geeft u aan wat er beter kan/moet. Ik ben ervan overtuigd dat door het 

samenbrengen van deze twee brillen (auti- en experten bril) concrete aanbevelingen kunnen gegeven 

worden naar het huidige sport-, vrijetijds-, en autismebeleid.  

o Wat? 

Ik organiseer een vrijblijvend Delphi-onderzoek dat ik strikt vertrouwelijk zal verwerken. Ik 

onderscheid twee grote stappen: 

- Ik stuur u, en vier andere experten een aantal vragen door via mail. Het betreffen open 

vragen die handelen over sport en ASS. Deze beantwoordt u binnen een bepaalde termijn. 

Nadien analyseer ik de antwoorden van de eerste vragenronde. Op basis daarvan stel ik de 

tweede vragenronde op. Uw antwoorden worden ten alle tijden anoniem verwerkt.  

 

- De tweede vragenronde betreft een survey waar u de kans krijgt om bepaalde statements 

en stellingen te beoordelen. Ook hier bezorgt u mij de antwoorden binnen een afgesproken 

termijn. Ik analyseer de antwoorden van de tweede vragenronde en stuur u een 

samenvattende conclusie door. U krijgt de kans om hierop feedback te geven en eventuele 

aanpassingen door te voeren. Wanneer er een min of meer gedragen conclusie geformuleerd 

is, eindigt het Delphi-onderzoek.  

 

4. Doelstellingen onderzoek 

Dit onderzoek wil: 

o de input van kinderen met ASS vergelijken met de input van experten die in hun professionele 

leven bezig zijn met ASS en/of sport.  

o inzicht krijgen in wat er nog beter kan voor kinderen met ASS, zowel op het vlak van sport als 

algemeen beschouwd. 

o nagaan wat er reeds goed is binnen het huidige sport- en vrijetijdsaanbod. 

o nagaan waar er nog verbetering mogelijk is. 

o samen met een groep experten brainstormen over sport en ASS om op die manier tot gedragen 

aanbevelingen te komen.  

 

5. Uw rechten en het geven van toestemming 

Ik wil u allereerst op het hart drukken dat participatie vrijblijvend is, u bent absoluut niet verplicht 

om dit forumlier te ondertekenen. Van zodra u dat doet, verleent u formeel toestemming voor 
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participatie aan het onderzoek. U heeft echter het recht om op ieder moment van het onderzoek uw 

toestemming voor deelname in te trekken, u hoeft de reden daarvan ook niet formeel mee te delen. 

De tot dan toe verzamelde informatie blijft wel bewaard omdat deze potentieel interessante inzichten 

omvat, tenzij u expliciet wenst dat dat niet gebeurt. Uw input wordt steeds volledig anoniem 

verwerkt. Indien u dat wenst, kan u na afloop van het onderzoek de onderzoeksresultaten 

doorgemaild krijgen. Onderaan dit document krijgt u de mogelijkheid daaromtrent uw keuze te 

maken.  

3.2 Vertrouwelijkheidsgarantie 

Indien u dit formulier ondertekent, verleent u uw akkoord voor het verzamelen, verwerken en 

publiceren van de onderzoeksgegevens. Uw inbreng wordt wel zo verwerkt dat het niet mogelijk is 

om u te identificeren. U heeft tevens het recht om mij op regelmatige basis te contacteren en naar 

het verloop van het onderzoek te vragen. Ik zal u steeds met plezier antwoord bieden. 

Bovenvermelde rechten kaderen binnen de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Als u hierover nog 

vragen heeft, aarzel dan niet om mij te contacteren.  

o Ondergetekende verklaart dat hij/zij het bovenvermelde forumlier gelezen en goedgekeurd heeft 
(volledige naam en handtekening): 

 

 

-------------------------------------------------- 

o Ik wil (schrap wat niet past) wel/niet het eindresultaat van het onderzoek ontvangen. 

Alvast bedankt!  

Iris De Mol 
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De camera start op als je het scherm opendoet. De camera 

gaat automatisch uit als je het scherm terug toe doet.  

Een filmpje maken? Duw op de knop 

met de rode cirkel (START). Duw 

nog eens op de knop om te stoppen 

(STOP).  

Een foto maken? Druk op de knop met de 

blauwe rechthoek. Het knopje met de rode 

cirkel dient om in- en uit te zoomen (van links 

naar rechts bewegen).  

Hou de camera altijd zo vast!  

Duw op het knopje met de groene 

cirkel om foto’s te bekijken.  

BIJLAGE IV: CAMERAINSTRUCTIES  

Hoe werk ik met mijn camera? 
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Batterij opladen? Dit heb je allemaal nodig!  

Foto’s en filmpjes op de computer zetten? Bijna 

hetzelfde als de camera opladen! Als er een kruis op 

staat, heb je het niet nodig. 
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Plaats de kabel met de groene cirkel in een computer. 

Vraag hiervoor je ouders om hulp.   

Dit scherm komt op jouw computer. Nu kan je de foto’s en filmpjes 

importeren en doorsturen naar iris.de.mol@vub.be  
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BIJLAGE V: ETISCHE AANVAARDBAARHEID EN ONDERZOEKSINTRODUCTIE 

CREATIEVE INTERVIEWTECHNIEKEN 

Na de participatieve observaties, nodigde ik de leerlingen uit om deel te nemen aan het onderzoek. 

Dit door langs te gaan in alle klassen en aan de hand van de picto’s in het consentformulier het 

onderzoek toe te lichten. Iedere klasleerkracht kreeg tevens een korte uitleg over het onderzoek en 

wat van hem/haar verwacht werd. Na de uitleg stopte de leerkrachten consentforumlieren voor zowel 

de ouders als de leerlingen in de agenda van alle leerlingen. Een week later werden de 

consentformulieren opgehaald. Pas wanneer ik alle consentformulieren ondertekend terugkreeg, 

startte de eerste onderzoeksfase. 

“Mijn naam is Iris De Mol en ik studeer aan de universiteit van Brussel. Ik doe onderzoek naar sport 

en ik wil graag weten wat jij van sport vindt. Daar ga ik jou vandaag vragen over stellen. Dat 

apparaatje dat hier ligt, dient om ons gesprek op te nemen. Dat noemt een dictafoon, daarmee kan 

je geluid opnemen. Vind je het oké als ik het apparaat start? Zo kan ik ons gesprek opnieuw 

beluisteren, ook als ik jou niet meer zie. Maar geen zorgen, dat is alleen maar voor mijzelf. Wij gaan 

vandaag twee dingen doen (eventuele ondersteuning met picto’s). Eerst kijken we naar jouw foto’s 

en filmpjes, daar mag je over vertellen. Daarna maak jij met de foto’s die ik voor jou heb afgedrukt 

een knutselwerk. Ik heb ook kunstmateriaal mee om je daarbij te helpen. Als dat af is, gaan we daar 

ook over babbelen. Voor we er echt aan beginnen, wil ik weten hoe je heet, hoe oud je bent, waar 

je woont en waar je geboren bent.” 

“Dag x, vandaag doen we het tweede deel van het onderzoek over sport. Ik leg hier terug een 

opname apparaat, zoals de vorige keer. Vind je dat oke? Waar moet ik het toestel neerleggen? (…) 

We gaan vandaag praten over wat jij vindt van de turnlessen op school. Kom even kijken naar de 

foto’s *foto’s liggen uitgestald op tafels*. Kijk maar rustig. Herken je wat erop staat? Ja? (…) Ik ga 

jouw vier kleuren post-its geven. Op elke kleur plakt een picto. Kijk; de groene kleur een duim naar 

omhoog opgeplakt is ‘goed’, de roze kleur met het vraagteken is iets dat volgens jou beter kan en 

blauw met de picto van de ballen is ‘wat moet er zeker in een sportzaal zijn?’. Op de gele post-its 

plakt een lamp. Als je nog een idee hebt voor de turnlessen, mag je dat op een gele post-it schrijven 

of tekenen. We zullen samen nog eens de kleuren overlopen (…). Als je klaar bent mag je mij meer 

vertellen over de post-its die je geplakt hebt. Dat is het eerste deel. Nadien mag je even pauzeren. 

In het tweede deel geef ik jou deze pictogrammen. Die mag je op de foto’s van de turnzaal leggen. 

Passen bepaalde picto’s op geen enkele foto? Dan mag je ze opzij leggen. Als je daarmee klaar bent, 

mag je mij vertellen over de picto’s die gelegd hebt.”. 

“Als laatste mag jij de turnles van jouw dromen tekenen. Stel, je gaat vanavond slapen en in de 

nacht gebeurt er een mirakel. De turnzaal op school verandert helemaal naar hoe jij het leuk vindt. 

Als je ’s ochtends de deur van de turnzaal zou opendoen, hoe zou die er dan uitzien? Dat mag jij 

tekenen. Nadien krijg je de beloning die ik beloofd heb.”. 
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BIJLAGE VI: ANALYSEPROCEDURE 

Tabel 1. Analyseprocedure creatieve interviews (onderzoeksfase I). (Braun & Clarke, 2006) 

(1) In de eerste lezing plaatste ik opvallende passages in het vet. Relevante passages, steeds in 

functie van de onderzoeksvragen, werden geclusterd in hoofdthema’s.  

(2) Ieder thema kreeg een kleurencode (bijvoorbeeld ‘lichtgroen’ = barrières in sportparticipatie). 

(3) Ik gaf de data bij de tweede lezing een kleur. Thema’s met weinig corresponderende data, 

werden geschrapt/aangepast. Gelijkaardige data kwam samen in hoofdthema’s met 

bijhorende sub-thema’s (‘sport op school’: turnlessen, speeltijden en extra curriculaire 

activiteiten). 

(4) De derde lezing controleerde of de gekleurde data paste bij het toegekende thema. 

(5) Per thema werden overkoepelende/tegenstrijdige bevindingen neergeschreven. 

Tabel 2. Analyseprocedure creatieve interviews (onderzoeksfase II). (Thomas, 2016) 

(1) De onderzoeker doorlas alle verzamelde data en plaatste de transcripten één voor één in 

MAXQDA 

(2) De labellijst werd inductief opgesteld. Opvallende zaken kwamen terecht in tijdelijke labels, 

die doorheen de transcripten verder aangepast en gefinetuned werden. Na het derde interview 

werden geen nieuwe labels meer toegevoegd.   

(3) Bij de tweede lezing schrapte ik irrelevante labels of clusterde deze tot overkoepelende labels 

die de belangrijkste thema’s in de data samenvatten met bijhorende sub-labels of subsub-

labels. 

(4) De derde lezing vertrok vanuit de bijgewerkte labellijst. Bruikbare data kreeg een definitief 

label toegekend. 

(5) De onderzoeker vergeleek label per label, opzoek naar conflicterende data, paradoxen, 

gelijkenissen en/of verbanden. 

(6) De labellijst vormde het geraamte voor de resultaten. Data dat bruikbaar was om bepaalde 

inzichten te illustreren, werd cursief geplaatst.   
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BIJLAGE VII: VERSLAG EERSTE RONDE DELPHI-ONDERZOEK 

 

1. Op welke manier zou u ‘autisme’ omschrijven? 

 

- Autisme als een alternatieve kijk op de wereld; anders dan het ‘verwachte’  

- Autisme als aangeboren neurobiologische stoornis 

- Autisme als informatieverwerkingsstoornis 

- Autisme als sociaal en communicatieve stoornis 

 

2. Hoe staat u tegenover het huidige sport- en vrijetijdsaanbod voor kinderen met ASS? 

Momenteel mist er een specifiek sport- en vrijetijdsaanbod VOOR kinderen met ASS (ze sluiten vaak 

aan bij activiteiten die niet/onvoldoende aangepast zijn). Differentiatie (ieder kind met ASS is immers 

anders), een grondige basiskennis van ASS en een goede afstemming tussen vraag en aanbod zijn 

kernwoorden. DAN zou sport/vrijetijd een bijzonder positieve ervaring kunnen zijn. Binnen het 

huidige sport- en vrijetijdsaanbod is nog veel ruimte voor verbetering.  

 

3. Wat moet er volgens u zeker aanwezig zijn in een sportcontext voor kinderen met ASS? 

 

- Kennis ASS (een auti-bril) 

- Time-out mogelijkheden 

- Gestructureerde omgeving: picto’s, daglijn,.. Dit reduceert overprikkeling en geef een kind met 

ASS ruimte om zijn/haar energie elders in te stoppen (inzicht vanuit de theorie). Bron: Boyd et 

al., 2014; Jespersen & He, 2015; Mesibov & Shea, 2010; Mesibov, Shea, & Schopler, 2005; 

Schmidt et al., 1986; Verdoorn et al., 2011.  

- Sporten met peers (echter een moeilijk evenwicht tussen sporten in groep en sociale 

overprikkeling) 

- Emotionele veiligheid 

- Een bekrachtigende (aanmoediging, complimenten,…) en procesgerichte leiderschapsstijl 

- PLEZIER. Een belangrijk aspect in het verkrijgen van een positieve sportervaring.  

 

4. Voor kinderen met ASS is sport overweldigend: het vraagt een duidelijk sociaal 

engagement, goede motorische vaardigheden en lichaamscoördinatie. Wat is uw 

mening hierover? 

 

- Overweldigend? Dat hoeft zeker niet zo te zijn. Dit kan perfect opgevangen worden door bv. 

meer op maat te werken. Sport kan bovendien een uitlaatklep zijn; een plaats waar kinderen 

hun grenzen leren verleggen en zelfvertrouwen opbouwen.  

- Belangrijk om een context te bieden die tegemoetkomt aan HUN noden; vertrek vanuit het kind 

zelf (sterktes) en niet vanuit moeilijkheden/zwaktes.  
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- Moeten kinderen reeds bepaalde vaardigheden hebben op aan sport deel te nemen?   

- Belangrijk? FUN, bieden wat NODIG is en AANPASSING.  

5. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met ASS significant minder sporten dan hun normaal 

ontwikkelende leeftijdsgenoten. Hoe zou u dat verschil verklaren? 

 

- Sociale barrières/drempels (of desinteresse) 

- ANGST:   

- GWN andere interesses; niet-deelname aan sport hoeft niet per definitie een probleem te zijn. 

Ook voor de ouders kan sport een belangrijke BIJzaak zijn; hebben vaak veel andere dingen aan 

hun hoofd.   

- Kinderen met ASS zoeken zelf niet actief naar VT-aanbod; worden er vaak naartoe geleid. 

- Geen (minder) toegang tot reguliere sportaanbod; vaak ook vanuit bezorgdheid ouders: “zal mijn 

kind hier wel aarden?”.  

- Aan autisme eigen moeilijkheden (stereotiep gedrag, motorische vaardigheden, sociaal gedrag).  

 

6. Beeld u in dat u vanaf morgen de ministerpost ‘autisme spectrum stoornissen: vrije 

tijd, welzijn en onderwijs’ bekleedt. Welk beleid zou u voeren en waarom? 

 

- Meer BUDGETTEN voor de scholing van mensen die werken met of te maken hebben met 

personen met ASS (het is belangrijk dat ze weten HOE ze met ASS moeten omgaan, hoe iemand 

met ASS reageert op bepaalde prikkels, hoe daarop te anticiperen/reageren…) 

- Inspanningen om kinderen met ASS in te laten stromen in regulier school en of sporttraject 

- ‘voorkomen ipv genezen’  VROEG starten met intensieve begeleiding tegenover een 

hulpverleningsproces dat zich richt op de omkering van een destructieve en ontspoorde situatie 

- Personen met ASS een plaats geven in samenleving. Eigenlijk logisch, want personen met ASS 

horen er gewoon bij.  

- Een transversaal beleid dat verder gaat dan zorg en welzijn.  
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BIJLAGE VIII: PICTO ’S TER ONDERSTEUNING VAN DE BEVRAGING NAAR 

BELEVING 
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GOEDKEURING VOOR HET OVERSCHRIJDEN VAN HET AANTAL WOORDEN 

De thesis overschrijft de voorgeschreven 15.000 woorden omdat er gewerkt wordt met drie 

verschillende onderzoeksmethodieken: participatieve observatie, creatieve interviewtechnieken 

(opgesplitst in twee onderzoeksfasen) en Delphi-onderzoek (twee ronden). Hierdoor zijn de delen 

‘data en methode’, ‘resultaten’ en ‘discussie en conclusie’ lijviger. 

 

Handtekening promotor: 

 

 

 

_______________________ 

 

 


