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De documentaire ’GEPRIKKELD OM TE WETEN – studeren met autisme’ brengt het verhaal van 
zes (oud-)studenten met een autismespectrumstoornis (ASS). Ze getuigen over de uitdagingen 
en de moeilijkheden waarvoor ze komen te staan in zowel de overstap naar, als in het hoger 
onderwijs zelf. De ervaringen worden gekoppeld aan wetenschappelijke inzichten. Daarnaast 
reflecteren ook een ouder en een werkgever over de begeleiding van (oud-)studenten met ASS. 

In het boek ’GEPRIKKELD OM TE WETEN – studeren met autisme’ worden deze inzichten 
verder uitgediept en worden kapstokken voor de begeleiding van jongeren met ASS aangereikt. 
Op de website wordt een overzicht gegeven van interessant materiaal en websites die 
studenten met ASS en hun omgeving verder wegwijs kunnen maken in de overstap naar en in het 
hoger onderwijs zelf. 

Het educatief pakket ’GEPRIKKELD OM TE WETEN – studeren met autisme’ zorgt voor een 
boeiende leerervaring. Als we ASS leren begrijpen, kunnen we een veilige en duidelijke leer- en 
leefomgeving creëren en gepaste ondersteuning bieden zodat studenten met ASS oprechte 
kansen krijgen om hun mogelijkheden en talenten verder te ontwikkelen.

Dit product is een initiatief van de Arteveldehogeschool, dienst studieadvies.
Meer informatie: www.studerenmetautisme.be

VALÉRIE VAN HEES 
is als verantwoordelijke diversiteit en zorgcoaching verbonden aan de Arteveldehogeschool, dienst 
studieadvies. Naast beleidswerk en de begeleiding van studenten met een functiebeperking werkt ze ook 
sensibiliseringsprojecten uit om de begeleiding van studenten met een functiebeperking te optimaliseren. 

HERBERT ROEYERS 
is als gewoon hoogleraar verbonden aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de 
Universiteit Gent. Hij leidt er de Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen. Hij is tevens consulent- 
medewerker van het Gentse Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen.
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Het educatief pakket wil lectoren, docenten, professoren, studentenbegeleiders, 
studenten, ouders en hulpverleners informeren en sensibiliseren over de 
specifieke noden van studenten met een autismespectrumstoornis (ASS) 
zowel in de overstap naar, als in het hoger onderwijs zelf. Het educatief pakket 
bestaat uit een documentaire, een boek en een website.
 

Zes (oud-)studenten met ASS getuigen over de uitdagingen en de 
moeilijkheden waarvoor ze komen te staan zowel in de overstap naar, 
als in het hoger onderwijs zelf. De ervaringen worden gekoppeld aan 
wetenschappelijke inzichten. Ook een ouder en werkgever getuigen over 
ervaringen in de begeleiding van (oud-)studenten met ASS.

In het boek worden de inzichten uit de documentaire verder uitgediept 
door een antwoord te formuleren op veel voorkomende vragen: wat is 
een autismespectrumstoornis? Hoe vaak komt ASS voor? Wat weet men 
over de oorzaak? Wat leert hersenonderzoek ons? Hoe wordt de informatie 
verwerkt? Zijn er bijkomende problemen en specifieke sterktes? Voor welke 
uitdagingen komen studenten met ASS precies te staan zowel in de overstap 
naar, als in het hoger onderwijs zelf? Welke begeleiding kan men bieden? De 
wetenschappelijke inzichten worden geduid met getuigenissen van studenten 
met ASS en inzichten uit kwalitatief onderzoek.

De website www.studerenmetautisme.be bevat naast een preview, de 
documentaire, informatie over het boek en ook een rubriek ‘links’. Deze rubriek 
bevat een overzicht van interessant materiaal en websites die studenten met 
ASS en hun omgeving verder kunnen wegwijs maken.

- Disability awareness
- Psycho-educatie
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Het educatief pakket wil lectoren, docenten, professoren, studenten-
begeleiders, studenten, ouders en hulpverleners informeren en 
sensibiliseren over de specifieke noden van studenten met dyscalculie. 
Het educatief pakket bestaat uit een documentaire, een boek en een website.

 

De documentaire ‘PROEF OP DE SOM – studeren met dyscalculie’ brengt 
meer inzicht in de wereld van jongeren met dyscalculie. Jonge leerlingen, 
studenten en ouders getuigen over de moeilijkheden die ze ervaren in 
hun schoolloopbaan en vertellen hoe ze bepaalde drempels succesvol 
overwonnen. Inhoudsdeskundigen lichten een aantal wetenschappelijke 
inzichten en aandachtspunten over de stoornis op een eenvoudige manier 
toe, zodat zowel leerkrachten, hulpverleners, ouders als jongeren de stoornis 
beter leren begrijpen en kapstokken krijgen aangereikt voor de begeleiding 
van jongeren met dyscalculie.

Dit boek wil duidelijke informatie geven over dyscalculie. Het biedt 
een antwoord op veel voorkomende vragen: wat is dyscalculie? Welke 
moeilijkheden brengt het met zich mee? Komt het vaak voor? Wat is de 
precieze oorzaak? Is het erfelijk? Hoe kan men het herkennen? Welke aanpak 
is aangewezen? Wat kan het onderwijs doen?

De website www.studerenmetdyscalculie.be bevat een preview, de 
documentaire, informatie over het boek en een rubriek ‘links’. Deze rubriek 
bevat een overzicht van verwijsadressen.

- Disability awareness
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