
  

  

Onderzoek naar de impact van onderwijs op kinderen en jongeren met  

autismespectrumstoornissen (ASS)  

  

Hoe ziet het autisme van mijn kind eruit vergeleken met dat van andere autistische 

kinderen en jongeren? We kunnen ons voorstellen dat deze vraag u bezighoudt. Als Leo 

Kanner Onderwijsgroep (LKO) willen wij weten hoe ons onderwijs kinderen en jongeren 

met autisme het beste kan helpen. Wetenschappelijk onderzoek helpt ons om deze 

vragen te kunnen beantwoorden. We doen dit onderzoek samen met het Nederlands 

Autisme Register en de Vrije Universiteit Amsterdam. Met deze samenwerking kunnen we 

de ontwikkeling en ervaring van onze leerlingen vergelijken met die van andere kinderen 

en jongeren met ASS in Nederland. Namens de LKO maakt onze collega Chantal van den 

Helder deel uit van het onderzoeksteam. 

 

Met deze brief vertellen wij u graag meer over dit onderzoek. De informatie kunt u 

gebruiken om te besluiten of u wilt deelnemen aan het onderzoek. 

 

Wat houdt het onderzoek in? 

 

Om zicht te krijgen op hoe uw kind de leeromgeving bij ons op school ervaart, willen we 

u vragen om een online vragenlijst in te vullen. Het invullen de vragenlijst zal ongeveer 

30 minuten duren. De online vragenlijst wordt verstuurd vanuit het Nederlands Autisme 

Register (NAR). Het NAR is opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Autisme 

(NVA) in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Bij het NAR wordt 

onderzoek gedaan met als doel om de levens van kinderen en volwassenen met autisme 

in Nederland beter te begrijpen en te verbeteren. Voor meer informatie over het NAR, 

zie: www.nederlandsautismeregister.nl  

 

Als u besluit deel te nemen aan dit onderzoek, ontvangt u vier keer een vragenlijst met 

het verzoek om die over uw kind in te vullen. Het invullen van de vragenlijst duurt 

ongeveer 30 minuten.  

 

U ontvangt de eerste vragenlijst na aanmelding. In deze vragenlijst wordt algemene 

informatie verzameld, bijvoorbeeld over het diagnosetraject, gezinssituatie, 

dagbesteding, onderwijs en gezondheid. In de volgende vragenlijsten worden vragen 

gesteld over hoe uw kind de leeromgeving bij ons op school ervaart. De tweede 

vragenlijst ontvangt u in het najaar van 2022. De derde en vierde vragenlijst ontvangt u 

in 2023 en 2024.  

 

Vrijwilligheid van deelname 

Deelname aan het Nederlands Autisme Register is vrijwillig en gratis. Inschrijving 

betekent niet dat u voortaan verplicht bent om elk jaar mee te doen. Per keer beslist u 

zelf of u de vragenlijst van dat jaar wilt invullen of niet. U kunt te allen tijde de deelname 

volledig stoppen.  Dat heeft geen consequenties voor u of uw kind. U kunt zich dan ook 

uitschrijven, zodat u niet meer wordt gecontacteerd. 

 

 

 

 

 

http://www.nederlandsautismeregister.nl/


Vertrouwelijkheid van de gegevens 

Alle gegevens worden gecodeerd verwerkt en opgeslagen in een beveiligd systeem van 

de Vrije Universiteit Amsterdam. De onderzoekers kunnen de gegevens niet herleiden tot 

personen. 

 

Ethische goedkeuring 

Dit onderzoek is beoordeeld en goedgekeurd door de Vaste Commissie Wetenschap en 

Ethiek (VCWE) van de Vrije Universiteit Amsterdam (VCWE-2020-041R1). Dat betekent 

dat we alle ethische richtlijnen volgen die horen bij onderzoek naar personen.  

 

Resultaten van het onderzoek 

Na deelname aan de jaarlijkse vragenlijst ontvangt u vanuit het NAR een unieke 

individuele terugkoppeling over het functioneren van uw kind op de LKO in vergelijking 

met andere autistische deelnemers van het NAR. Meer informatie over de terugkoppeling 

vindt u op de site van het NAR. Over het verloop van het onderzoeksproces zullen we u 

ook jaarlijks op de hoogte houden via de nieuwsbrief van de school. 

 

Vragen over het onderzoek 

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben met betrekking tot dit 

onderzoek dan beantwoorden wij die natuurlijk graag. U kunt hiervoor contact opnemen 

met de onderzoekers: 

 

Chantal van den Helder, MSc. 

PhD- kandidaat Vrije Universiteit Amsterdam   

Kwaliteitsadviseur Leo Kanner Onderwijsgroep 

071-5150599 

LKO-NAR@leokanner.nl  

c.vandenhelder@leokanner.nl 

 
 

 

Prof. dr. Sander Begeer 

Professor Klinische, Neuro- en Ontwikkelingspsychologie, Faculteit der Gedrags- en 

Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam   

Directeur Nederlands Autisme Register (NAR) 

020- 5989698  

LKO-NAR@leokanner.nl  

s.begeer@vu.nl 

 

 
 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rien Timmer 

Voorzitter College van Bestuur 
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