
Studietips voor mbo-studenten 
                          met autisme en hun ouders

De overstap van het voortgezet onderwijs naar het mbo is groot. Je krijgt veel vrijheid, maar ook veel 

verantwoordelijkheden. Als je autisme hebt, is die overstap extra lastig. De duidelijkheid en voorspelbaarheid die 

je nodig hebt, is er niet altijd. Dat is flink wennen, voor jou én je ouders. Om de kans op studiesucces te vergroten, 

geven we je hier een paar belangrijke tips.

   Weet wat je kiest
Veel studenten haken in het eerste jaar af omdat ze een 
verkeerde studiekeuze hebben gemaakt. Steek tijd in een 
goede voorbereiding. Zorg dat je een goed beeld hebt 
van het beroep waar jij voor kiest. Praat met studenten 
die de opleiding al volgen en met mensen die het beroep 
uitoefenen.
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      Ken jezelf
Je bent niet je autisme, maar je 
hebt het wel. Tijdens je studie 
kun je daardoor tegen bepaalde 
punten aanlopen die voor jou 
lastiger zijn dan voor anderen. 
Daar kun je hulp bij krijgen. Dit 
betekent dat je wel open moet 
zijn over je diagnose. 

Niet iedere student met 
autisme loopt tegen dezelfde  
  punten aan. Zorg er voor dat  
    je goed weet  waar jij hulp bij 
               nodig hebt, zodat je de 
        ondersteuning kunt krijgen 

die voor jou werkt. Dan 
krijgt je talent ook meer 
ruimte om te groeien.  

         Wacht niet af, 
    stel vragen
Informatie komt niet van-
zelf naar je toe. Met een 
afwachtende houding bereik 
je niets. Als je antwoorden 
wilt, dan moet je vragen 
stellen. Bijvoorbeeld aan 
klasgenoten, docenten of 
begeleiders. Je kunt je vraag 
persoonlijk stellen of per email, 
sms, whatsapp, facebook 
enzovoort. Het kan allemaal. 

Het belangrijkste is dat je 
zelf vragen gaat stellen als je 
antwoorden wilt. De ander 
kan niet zien dat jij een vraag 
hebt. Dus kom in actie! 

    Maak een overzicht
Om je opdrachten allemaal op tijd te kunnen maken 
en in te leveren, moet je eerst weten wat je moet doen. 
Meestal is een studiejaar opgedeeld in vier lesperiodes. 
Begin met een overzicht voor één lesperiode. Hieronder 
zie je een stukje van zo’n overzicht.

       Neem een bijbaan
Als je op stage gaat, hoef je 
echt nog niet alles te weten. 
Het is juist de bedoeling om 
tijdens je stage veel te leren 
op jouw vakgebied. Maar 
om je stage te laten slagen, 
moet je wel al over een aantal 

vaardigheden beschikken die 
te maken hebben met werken. 
Denk aan overleggen met je 
baas en het stellen van vragen. 
Een bijbaan is een ideale 
kans om die vaardigheden te 
oefenen en beter voorbereid 
aan je stage te beginnen. En je 
krijgt nog betaald ook!

Tips om je studiesucces te vergroten:
Wat kun je zelf doen om van je mbo-opleiding een 
succes te maken?

Maak een tabel en zet links al je vakken onder elkaar 
en rechtsboven de lesweken naast elkaar. Schrijf je 
opdrachten in het overzicht en maak ze groen als de 
opdracht is ingeleverd en rood als de opdracht niet 
op tijd is ingeleverd. Zo zie je meteen wat je nog moet 
doen en krijg je meer grip op je studie. 
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Je bent niet de enige! 
• 40% van de Nederlandse beroepsbevolking is opgeleid in het mbo1.
• Het mbo telt in Nederland meer dan 1.000 verschillende opleidingen1.
• Ongeveer een half miljoen studenten volgt een mbo-opleiding1. 
• Naar schatting hebben ruim 11.000 mbo-studenten autisme2.  

1: Bron: Mbo Raad en DUO, geraadpleegd op www.mboraad.nl
2. Ven, E. van de, (2014). Autisme in het middelbaar beroepsonderwijs. Pica

Steeds meer studenten met autisme 
volgen een mbo-opleiding. Het 
mbo staat voor de uitdaging om 
deze groep studenten onderwijs te 
bieden dat passend is. Onderwijs dat 
inzet op mogelijkheden en talenten 
en tegelijkertijd inhoud geeft aan 
de begeleiding van de individuele 
ondersteuningsbehoefte. Dat vraagt 
niet alleen om kennis van autisme, maar 
ook van de consequenties van autisme 
voor het volgen van beroepsonderwijs. 
Het boek is gebaseerd op ervaringen uit 
de praktijk. Het beschrijft herkenbare 
knelpunten en biedt praktische hand-

vatten om daarmee om te gaan; 
eenvoudige ingrepen, die vaak een 
verrassend positief effect hebben.

Dit boek is bedoeld voor begeleiders, 
docenten en zorgcoördinatoren in het 
mbo, die te maken hebben met 
studenten met autisme. In het voort-
gezet onderwijs kan het boek ingezet 
worden ter voorbereiding op de over-
stap naar het mbo.

Autisme in het middelbaar beroepsonderwijs

Praktische gids voor begeleiders, docenten en 
zorgcoördinatoren in het mbo (Auteur: Esther van de 
Ven, specialist autisme & mbo)

Het boek is te bestellen via www.autismeinbeeld.nl 
of bij www.uitgeverijpica.nl 

Meer weten? € 17,95
Te koop voor
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