
Over de auteurs

Ank Poland en Marjoleine Steensma hebben veel 

ervaring met autisme en de begeleiding hiervan in het 

onderwijs. Beiden werkten jarenlang bij de Leo Kanner 

Onderwijs Groep. Ank Poland is inmiddels met pensi-

oen en Marjoleine Steensma heeft  haar eigen adviesbu-

reau: Bureau Samenhang. 

Inhoud

In dit boek geven de auteurs handvatten voor de 

onderwijspraktijk, voor zowel basis- als voortgezet 

onderwijs, en leggen ze verbanden tussen de verschil-

lende aspecten van autisme. De auteurs stellen: ‘Een 

belangrijke start in het omgaan met autisme is de 

(h)erkenning daarvan’. In de eerste hoofdstukken staan 

daarom de theoretische achtergronden centraal. De 

auteurs gaan dieper in op drie cognitieve theorieën 

(Theory of mind, executieve functies en centrale cohe-

rentie), de werking van de hersenen en verschillen in 

gedrag tussen meisjes en jongens met autisme. Ook 

de betekenis van het intelligentie-onderzoek voor het 

onderwijs komt aan bod. 

Omdat autisme verschillende uitingsvormen kent, is er 

ook aandacht voor de emotionele ontwikkeling. Jonge-

ren met autisme laten namelijk op meerdere gebieden 

een ander ontwikkelingsniveau zien. De auteurs lichten 

de verschillende ontwikkelingsfasen toe, waarbij zij 

ook belangrijke inzichten meenemen van onder andere 

Martine Delfos, Anton Dösen en Colette de Bruin. 

Het alledaagse leven kost mensen met autisme meer 

energie, bijvoorbeeld omdat zij meer ‘puzzeltijd’ nodig 

hebben om informatie te verwerken. Daardoor is de 

kans op overbelasting groot en kan probleemgedrag 

zichtbaar worden. Als je als begeleider weet waar dit 

gedrag vandaan komt en dat dit wordt veroorzaakt 

door onvermogen of overvraging, dan kun je hier beter 

naar handelen. 

De auteurs geven de lezer meer inzicht in mogelijke 

problemen en bieden handvatten hoe je stress door 

overbelasting kunt verminderen door een andere 

manier van lesgeven. Door bijvoorbeeld duidelijk de 
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boodschap te communiceren, concreet te verwoor-

den welke verwachtingen of bedoelingen je hebt en 

overzicht te bieden, geef je een kind met autisme rust 

en duidelijkheid. 

Waardering

Als onderwijsprofessional sprak de titel Met aandacht 
bij de les mij natuurlijk aan. Het is een compact boekje 

met een duidelijke opbouw, dat je op een middag mak-

kelijk uitleest. Wat ik waardevol vind, is dat de auteurs 

aandacht besteden aan de verschillende uitingsvormen 

van autisme aan de hand van de drie cognitieve catego-

rieën. Dit is de basis voor je handelen. Wanneer je hier 

voldoende kennis van hebt, kun je dit deel overslaan 

en zorgen de overige hoofdstukken nog steeds voor 

voldoende diepgang. Ik ben blij dat de auteurs ook vol-

doende aandacht besteden aan de stress van mensen 

met autisme. In mijn eigen onderwijspraktijk zie ik dit 

vaak gebeuren. Juist door te begrijpen waar dit gedrag 

vandaan komt, kun je preventief handelen. Daar is naar 

mijn mening nog grote winst te behalen. De herkenbare 

praktijkvoorbeelden zorgen ervoor dat je de theorie 

makkelijker kunt plaatsen. Kortom, een duidelijk en 

prettig leesbaar boek voor een brede groep begelei-

ders die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met 

autisme.
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