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Resultaten:	  Oktober	  2015	  
	  

Pilot	  onderzoek	  naar	  de	  mogelijkheid	  van	  het	  gebruik	  van	  de	  
WebChair	  bij	  leerlingen	  met	  autisme	  in	  2014/2015	  

	  
	  
“Met	  de	  WebChair	  zou	  de	  angst	  voor	  school	  aangepakt	  kunnen	  worden	  en	  zouden	  kinderen	  
met	  autisme	  hun	  sociale	  vaardigheden	  en	  schoolrijpheid	  mogelijk	  kunnen	  ontwikkelen”	  
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1	   Inleiding	  
De	  WebChair	  is	  uitgevonden	  door	  Graham	  Smith.	  Het	  was	  in	  eerste	  instantie	  bedoeld	  om	  kinderen	  
die	  ziek	  zijn	  vanuit	  het	  ziekenhuis	  of	  thuis	  de	  mogelijkheid	  te	  bieden	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  school	  in	  
hun	  eigen	  klas	  met	  behulp	  van	  een	  computer.	  In	  plaats	  van	  op	  hun	  stoel	  in	  de	  klas	  te	  zitten,	  ‘zit’	  er	  
een	  computer	  in	  de	  klas,	  vandaar	  de	  naam	  WebChair.	  Een	  krachtige	  camera	  zorgt	  ervoor	  dat	  het	  kind	  
via	  die	  computer	  zichtbaar	  is	  voor	  klasgenoten	  en	  docent.	  Maar	  belangrijker	  nog,	  het	  kind	  kan	  met	  
behulp	  van	  een	  camera	  de	  klas	  bekijken,	  het	  bord	  lezen	  en	  overal	  op	  inzoomen.	  Het	  kind	  kan	  zijn	  
vinger	  opsteken	  en	  de	  docent	  kan	  het	  kind	  een	  beurt	  geven.	  Er	  kan	  samengewerkt	  worden	  met	  
klasgenootjes.	  

Cognitief	  blijft	  het	  kind	  bij	  met	  zijn	  schoolwerk.	  	  Emotioneel	  blijft	  het	  kind	  ondanks	  de	  ziekte	  
betrokken	  bij	  zijn	  klasgenoten	  en	  docent	  en	  de	  klasgenoten	  bij	  hem	  of	  haar.	  De	  WebChair	  heeft	  een	  
positieve	  bijdragen	  in	  het	  verbonden	  blijven	  met	  school	  bij	  zieke	  kinderen.	  

Tijdens	  het	  gebruik	  van	  de	  WebChair	  was	  er	  op	  een	  gegeven	  moment	  een	  kind	  met	  autisme	  
ziek	  thuis.	  Ook	  hij	  kreeg	  de	  gelegenheid	  met	  de	  WebChair	  aan	  de	  klas	  deel	  te	  blijven	  nemen.	  Een	  
opvallend	  verschijnsel	  deed	  zich	  voor.	  	  Het	  kind	  zoomde	  frequent	  en	  zeer	  precies	  in	  op	  de	  klas	  en	  de	  
mensen,	  tot	  en	  met	  de	  ogen.	  Na	  verloop	  van	  tijd	  was	  hij	  beter	  en	  ging	  weer	  terug	  naar	  school.	  Tot	  
verbijstering	  van	  de	  docent	  was	  het	  autistische	  gedrag	  van	  het	  kind	  voor	  een	  belangrijk	  deel	  
verdwenen.	  Alsof	  de	  WebChair	  hem	  had	  ‘genezen’,	  wat	  niet	  kan	  natuurlijk.	  

Wat	  was	  er	  gebeurd?	  Autisme	  kan	  niet	  genezen,	  het	  is	  geen	  ziekte.	  Het	  is	  in	  feite	  geen	  
stoornis,	  maar	  een	  atypische	  ontwikkeling,	  beginnend	  met	  cognitief	  in	  plaats	  van	  de	  gebruikelijke	  
ontwikkeling	  die	  begint	  met	  sociaal.	  Hierdoor	  wordt	  het	  gedrag	  van	  het	  kind	  niet	  herkend	  en	  niet	  
begrepen.	  Als	  gevolg	  daarvan	  lopen	  kinderen	  met	  autisme	  tegen	  een	  sociale	  muur	  op.	  Ten	  eerste	  
omdat	  hen	  onvoldoende	  uitgelegd	  wordt	  hoe	  de	  sociale	  wereld	  werkt,	  wanneer	  ze	  daar	  aan	  toe	  zijn,	  
en	  ten	  twee	  omdat	  de	  wereld	  zich	  sociaal	  tegen	  hen	  keert.	  Via	  onbegrip	  wordt	  het	  gedrag	  van	  
kinderen	  met	  autisme,	  dit	  geldt	  overigens	  ook	  voor	  jongeren	  en	  volwassenen,	  geïnterpreteerd	  alsof	  
het	  dezelfde	  betekenis	  heeft	  als	  iemand	  die	  de	  volle	  sociale	  omvang	  begrijpt.	  Men	  vindt	  het	  kind	  bot,	  
ongeremd,	  asociaal.	  Maar	  autisme	  heeft	  niet	  alleen	  een	  moeilijke	  kant,	  maar	  ook	  een	  
indrukwekkende	  kant,	  namelijk	  het	  denkvermogen.	  De	  intelligentie	  is	  vaak	  aanleiding	  voor	  minder	  
intelligente	  kinderen	  om	  het	  kind	  met	  autisme	  te	  pesten,	  in	  feite	  is	  pesten	  vaak	  niets	  meer	  of	  minder	  
dan	  jaloezie.	  Het	  kind	  met	  autisme	  voelt	  zich	  vaak	  diep	  ongelukkig,	  en	  voelt	  zich	  buitengesloten.	  
Angst	  voor	  school	  en	  kinderen	  en	  leerkrachten,	  maken	  dat	  ze	  niet	  meer	  naar	  school	  durven.	  Hun	  
grotere	  cognitieve	  vaardigheden	  worden	  weggedrukt	  en	  ze	  blijven	  vaak	  thuis	  na	  lange	  gevechten	  van	  
ouders	  om	  hun	  kind	  naar	  school	  te	  krijgen.	  	  

De	  WebChair	  met	  zijn	  camera	  maakt	  het	  mogelijk	  om	  de	  klas	  en	  de	  klasgenoten	  de	  bekijken,	  
te	  observeren	  hoe	  de	  groepsdynamiek	  is	  en	  zich	  langzaam	  vertrouwd	  te	  maken	  met	  de	  groep.	  Voor	  
de	  groep	  is	  het	  kind	  met	  de	  WebChair	  meteen	  ‘cool’,	  hij	  is	  virtueel	  aanwezig	  met	  een	  computer!	  De	  
rollen	  worden	  deels	  omgedraaid,	  en	  het	  kind	  met	  autisme	  is	  niet	  meer	  de	  underdog.	  
Met	  de	  WebChair	  zou	  de	  angst	  voor	  school	  aangepakt	  kunnen	  worden	  en	  zouden	  kinderen	  met	  
autisme	  hun	  sociale	  vaardigheden	  en	  schoolrijpheid	  mogelijk	  kunnen	  ontwikkelen.	  
Dir	  werd	  de	  aanleiding	  om	  nader	  onderzoek	  te	  doen	  naar	  de	  mogelijkheid	  van	  het	  gebruik	  van	  de	  
WebChair	  in	  geval	  van	  autisme.	  
	  
	  
2	   Een	  centrum	  om	  vanuit	  te	  werken.	  
Om	  een	  onderzoek	  te	  kunnen	  doen,	  was	  een	  centrum	  nodig	  van	  waaruit	  kinderen	  met	  autisme	  de	  
terugweg	  naar	  school	  kunnen	  maken.	  Het	  ACIC	  was	  een	  centrum	  dat	  opgericht	  was	  omdat	  de	  
reguliere	  scholen	  onvoldoende	  konden	  bieden	  aan	  kinderen	  met	  autisme,	  volgens	  de	  oprichters	  
Audrey	  en	  Philip	  Meader.	  Zij	  waren	  reeds	  vertrouwd	  met	  het	  gedachtengoed	  van	  het	  Socioschema	  
met	  de	  MAS1P	  (Mental	  Age	  Spectrum	  within	  1	  Person)	  (Delfos,	  2011;	  2013)	  en	  zowel	  theoretisch	  als	  
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ook	  vanuit	  ervaring	  geloofden	  zij	  in	  de	  ontwikkelingsmogelijkheden	  van	  kinderen	  met	  autisme.	  De	  
WebChair	  leek	  hen	  een	  goed	  middel	  om	  de	  brug	  te	  slaan	  van	  een	  centrum	  naar	  de	  reguliere	  school.	  
	  
	  
3	   Scholen	  met	  visie	  en	  lef	  
Om	  de	  WebChair	  uit	  te	  kunnen	  voeren	  zijn	  er	  reguliere	  scholen	  nodig,	  die	  het	  aandurven.	  Dat	  was	  
niet	  gemakkelijk.	  Veel	  leerkrachten	  vonden	  dat	  de	  WebChair	  de	  intimiteit	  van	  hun	  klas	  doorbrak	  en	  
waren	  niet	  altijd	  blij	  met	  een	  camera	  die	  alles	  kon	  volgen.	  
Maar	  er	  waren	  ook	  scholen	  die	  het	  wel	  aandurfden.	  Steeds	  meer	  scholen	  inmiddels.	  Veel	  scholen	  
zitten	  enorm	  met	  het	  probleem	  hoe	  kinderen	  met	  autisme	  goed	  onderwijs	  en	  een	  goede	  sociale	  
omgeving	  te	  geven.	  De	  Wet	  op	  Passend	  Onderwijs	  is	  stimulerend	  hierin,	  maar	  er	  is	  nog	  veel	  
onbekend	  en	  de	  puzzels	  waar	  kinderen	  met	  autisme	  het	  onderwijs	  voor	  stellen,	  zijn	  vaak	  niet	  
gemakkelijk.	  
De	  scholen	  werden	  dus	  niet	  gekozen,	  niet	  random	  geselecteerd,	  maar	  voor	  een	  pilot	  was	  het	  
voldoende	  om	  eerst	  maar	  eens	  scholen	  te	  hebben.	  Er	  werd	  gestart	  met	  twee	  basisscholen.	  
	  
	  
4	   Kinderen	  die	  met	  een	  WebChair	  willen	  werken	  
Omdat	  de	  kinderen	  die	  we	  met	  een	  WebChair	  wilden	  laten	  werken	  vaak	  door	  school	  
getraumatiseerd	  zijn,	  is	  het	  niet	  eenvoudig	  om	  kinderen	  de	  stap	  te	  laten	  zetten.	  Aan	  de	  andere	  kant	  
willen	  ze	  graag	  naar	  school,	  willen	  ze	  vriendje	  en	  is	  de	  WebChair	  een	  mogelijkheid	  om	  op	  afstand	  de	  
situatie	  te	  bekijken.	  En	  het	  past	  bij	  de	  moderne	  jeugd	  die	  ingesteld	  is	  op	  apparaten.	  
We	  konden	  starten	  met	  kinderen	  uit	  twee	  specifieke	  situaties.	  De	  ene	  jongen	  (ID:	  P1,	  identiteit	  
Pilot1)	  was	  nog	  nooit	  naar	  school	  gegaan,	  hoewel	  hij	  al	  elf	  jaar	  oud	  was.	  De	  tweede	  jongen	  (ID:	  P2)	  
dreigde	  geheel	  uit	  de	  boot	  te	  vallen	  op	  school	  en	  durfde	  niet	  goed	  meer.	  Voor	  de	  eerste	  jongen	  was	  
school	  een	  geheel	  nieuw	  concept,	  voor	  de	  tweede	  was	  het	  de	  mogelijkheid	  om	  zijn	  school	  te	  
behouden.	  
	  
	  
5	   Het	  onderzoek	  
Het	  onderzoek	  was	  geheel	  	  in	  de	  vorm	  van	  een	  pilot.	  Er	  moest	  onderzocht	  worden	  hoe	  we	  een	  
dergelijk	  onderwerp	  in	  een	  onderzoek	  konden	  gieten.	  Er	  deden	  twee	  jongens	  mee	  van	  12	  jaar	  (ID:	  
P1)	  en	  van	  9	  jaar	  (ID:	  P2).	  Het	  IQ	  van	  jongen	  P1	  was	  gediagnosticeerd	  als	  verstandelijk	  beperkt,	  van	  
P2	  gemiddeld.	  Jongen	  P1	  heeft	  de	  diagnose	  klassiek	  autisme	  (diagnose	  als	  hij	  3	  jaar	  oud	  in	  2006).	  
Jongen	  P2	  heeft	  de	  diagnose	  PDD-‐NOS	  (diagnose	  als	  hij	  5	  jaar	  oud	  is,	  in	  2010).	  Beide	  leven	  in	  hun	  
biologische	  gezin	  van	  respectievelijk	  5	  (P1)	  en	  4	  (P2)	  personen.	  Didactisch	  niveau	  bij	  de	  nulmeting,	  
voor	  de	  start	  van	  de	  WebChair,	  is	  van	  jongen	  P1	  groep	  5	  (drie	  groepen	  beneden	  zijn	  leeftijd),	  van	  
jongen	  P2	  groep	  4	  (1	  groep	  beneden	  zijn	  leeftijd).	  Jongen	  P1	  heeft	  nooit	  op	  school	  gezeten,	  jongen	  
P2	  altijd,	  maar	  dreigt	  volledig	  uit	  te	  vallen	  op	  school.	  	  
In	  tabel	  1	  staan	  de	  gegevens	  samengevat.	  
	  
Tabel	  1:	  Basisgegevens	  	  

ID	   sekse	   School	  
niveau	  

Gezin	   IQ	   diagnose	   Leeftijd	  ten	  
tijde	  van	  
diagnose	  

School	  
loopbaan	  

P1	   mnl	   Groep	  5	   Biologisch	  gezin,	  
5	  personen	  

PIQ	  87	  
verstandelijk	  
beperkt	  

Klassiek	  
autisme	  

3	  jaar	   Nooit	  naar	  
	  school	  geweest	  

P2	   mnl	   Groep	  4	   Biologisch	  gezin,	  
4	  personen	  

PIQ	  rond	  
100,	  

PDD-‐NOS	   5	  jaar	   Altijd	  naar	  	  
school	  geweest	  
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De	  WebChair	  start	  niet	  op	  hetzelfde	  moment	  voor	  deze	  twee	  jongens.	  Aan	  de	  start	  gaat	  een	  
nulmeting	  vooraf,	  zie	  tabel	  2.	  Deze	  nulmeting	  wordt	  uitgevoerd	  door	  Mathilde	  Kremer,	  pedagoog,	  
aangetrokken	  om	  het	  onderzoek	  te	  kunnen	  uitvoeren.	  	  
	  
Tabel	  2:	  Pilot	  gegevens	  
	  
ID	   Centrum	   nulmeting	   Start	  WebChair	   Tijd	  tussen	  

start	  en	  1e	  
meting	  

1e	  meting	  

P1	   ACIC	   maart	  2014	   17	  juni	  2014	   10	  maanden	   20	  april	  2015.	  
P2	   ACIC	   juni	  2014	   29	  september	  2014	   7	  maanden	   20	  april	  2015	  
	  
Er	  is	  een	  vragenlijst	  afgenomen,	  de	  Scared	  met	  de	  schalen	  Separatieangst	  (SEPAS);	  Paniekstoornis	  
(PANIEK);	  Specifieke	  fobie-‐	  diertype	  (DIERFOB);	  Specifieke	  fobie-‐	  medische	  type	  (MEDFOB),	  Sociale	  
fobie	  (SOCFOB),	  Obsessief-‐compulsieve	  stoornis	  (OBSCOM),	  Posttraumatische	  en	  acute	  
stressstoornis	  (PTASS),	  Gegeneraliseerde	  angststoornis	  (GAS)	  en	  Totaal.	  	  In	  Tabel	  3	  zijn	  de	  resultaten	  
weergegeven.	  De	  letters	  betekenen:	  N=Normaal,	  L-‐Laag,	  R-‐Risico.	  
	  
Tabel	  3:	  Gegevens	  SCARED	  vragenlijst	  
	  
ID	   Sepas	   Paniek	   Dierfob	   Medfob	   Sitfob	   Socfob	   Obscom	   Ptass	   Gas	   Totaal	  
P1	   3,	  N	   1,	  L	   1,	  N	   6,	  N	   2,	  N	   3,	  N	   2,	  L	   0,	  L	   4,	  N	   22,	  N	  
P2	   5,	  N	   1,	  L	   1,	  N	   8,	  R	   1,	  N	   1,	  N	   3,	  N	   2,	  N	   0,	  L	   27,	  N	  
	  
Beide	  jongens	  scoren	  laag	  in	  angst	  op	  de	  Scared	  vragenlijst.	  Alle	  schalen	  zijn	  in	  de	  range	  ‘normaal’	  of	  
‘laag’,	  behalve	  bij	  jongen	  P2	  zit	  de	  schaal	  ‘medische	  fobie’	  in	  de	  range	  Risico.	  Voor	  beide	  valt	  de	  
totaalscore	  dan	  ook	  uit	  in	  de	  range	  ‘Normaal’.	  Er	  zijn	  geen	  opvallende	  angsten	  te	  meten.	  De	  vraag	  is	  
wel	  of	  de	  houding	  tegenover	  leeftijdgenoten	  en	  schoolgang	  voldoende	  door	  deze	  vragenlijst	  wordt	  
benaderd.	  
Verder	  hield	  de	  dataverzameling	  in:	  Vragenlijst	  over	  WebChair	  en	  school	  (kinderen),	  Participerende	  
observatie	  (begeleiding)	  en	  een	  Semi	  gestructureerd	  interview	  (ouders).	  
	  
	  
6	   Resultaten	  
De	  metingen	  houden	  een	  vragenlijst	  over	  de	  WebChair	  en	  school	  voor	  de	  kinderen	  in;	  observaties	  
van	  begeleiders	  en	  observaties	  van	  ouders.	  
	  
6.1	   WebChair	  vragenlijst	  
Er	  wordt	  tweemaal	  een	  vragenlijst	  met	  emoticons	  afgenomen	  (5-‐puntschaal)	  over	  de	  WebChair	  en	  
school.	  Aan	  het	  begin	  worden	  verwachtingen	  gevraagd.	  Bij	  de	  eerste	  meting	  (20	  april	  2015)	  worden	  
de	  ervaringen	  met	  de	  WebChair	  bevraagd.	  	  
Vanuit	  vragenlijst	  over	  WebChair	  en	  school	  komt	  aan	  het	  begin	  het	  beeld	  naar	  voren	  bij	  jongen	  P1	  
dat	  hij	  denkt	  dat	  de	  WebChair	  hem	  niet	  kan	  helpen	  naar	  school	  te	  gaan.	  Hij	  heeft	  weerstand	  tegen	  de	  
WebChair,	  omdat	  hij	  bang	  is	  dat	  hij	  het	  centrum	  waar	  hij	  nu	  zit	  zal	  moeten	  verlaten	  en	  hij	  voelt	  zich	  
daar	  prettig.	  Bij	  de	  1e	  meting,	  10	  maanden	  later,	  is	  zijn	  reactie	  op	  de	  WebChair	  zeer	  positief:	  Super	  
leuk!	  Hij	  vind	  het	  heel	  leuk	  dat	  hij	  zijn	  klasgenoten	  ziet,	  hij	  kan	  de	  juf	  goed	  horen,	  de	  klas	  is	  
enthousiast.	  Het	  enige	  negatieve	  geluid	  heeft	  te	  maken	  met	  de	  techniek	  van	  de	  WebChair	  die	  niet	  
altijd	  goed	  werkt,	  vooral	  geluid	  en	  wel	  eens	  vastloopt,	  maar	  de	  camera	  werkt	  uitstekend.	  

gemiddeld	  
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Aan	  het	  begin	  is	  jongen	  P2	  niet	  helemaal	  zeker	  hoe	  leuk	  hij	  het	  werken	  met	  de	  WebChair	  vindt.	  Hij	  
verwacht	  wel	  dat	  het	  hem	  zal	  helpen,	  maar	  hij	  denkt	  dat	  het	  wel	  een	  tijdje	  zal	  duren.	  Bij	  de	  1e	  meting	  
op	  20	  april	  2015,	  na	  7	  maanden,	  is	  hij	  zeer	  positief	  over	  de	  klasgenoten	  kunnen	  zien	  (Super	  leuk!),	  
het	  meeluisteren	  met	  de	  juf	  en	  de	  klas.	  Hij	  geeft	  aan	  dat	  het	  werken	  via	  WebChair	  beter	  gaat,	  omdat	  
hij	  beter	  luistert	  naar	  de	  juf	  en	  omdat	  hij	  het	  geluid	  van	  de	  klas	  uit	  kan	  zetten	  als	  hij	  gaat	  werken.	  Hij	  
heeft	  niet	  zo	  het	  gevoel	  in	  de	  klas	  te	  zitten,	  omdat	  hij	  tegen	  een	  beeldscherm	  aankijkt.	  Technisch	  
heeft	  hij	  minder	  op	  te	  merken,	  maar	  wil	  wel	  liever	  met	  een	  muis	  werken.	  
Beide	  jongens	  zijn	  dus	  positief.	  Bij	  de	  eerste	  is	  dat	  bijzonder	  omdat	  hij	  weerstand	  heeft	  weg	  te	  
moeten	  uit	  het	  centrum,	  bij	  de	  tweede	  is	  het	  bijzonder	  omdat	  hij	  	  het	  kan	  vergelijken	  met	  
voorgaande	  schoolervaring.	  
	  
6.2	   Observatie	  begeleiders	  
De	  observaties	  van	  de	  begeleiding	  werden	  op	  9	  momenten	  gemeten,	  zie	  tabel	  4.	  
	  
Tabel	  4:	  Meetmomenten	  observaties	  begeleiders	  
	  
ID	   1e	  Obs	   2e	  Obs	   3e	  Obs	   4e	  Obs	   5e	  Obs	   6e	  Obs	   7e	  Obs	   8e	  Obs	   9e	  Obs	  

P1	   12-‐5-‐14	   17-‐6-‐15	   19-‐6-‐15	   17-‐9-‐15	   22-‐10-‐14	   Tussen	  22-‐
10/	  11-‐01	  

12-‐01	   16-‐2-‐15	   20-‐4-‐15	  

P2	   13-‐6-‐14	   29-‐9-‐14	   1-‐10-‐14	   3-‐11-‐14	   12-‐14	   1-‐15	   3-‐15	   4-‐15	   _	  
	  
Observatie	  begeleider	  P1:	  	  
Maakt	  vanaf	  het	  begin	  contact	  met	  klasgenoten.	  Moet	  nog	  leren	  vinger	  op	  te	  steken	  om	  beurt	  te	  
krijgen.	  Uitleg	  van	  de	  begeleiding	  helpt.	  Hij	  gebruikt	  speelgoed	  om	  lege	  tijd	  te	  vullen	  van	  WebChair.	  
Hij	  blijft	  kort	  ingelogd,	  10	  tot	  15	  minuten.	  Gaapt	  en	  is	  moe.	  Overgang	  ontstaat	  naar	  geen	  speelgoed	  
en	  WebChair	  functioneren	  in	  de	  gaten	  houden.	  Vervolgens	  gaan	  werken	  met	  twee	  klasgenoten,	  tijd	  
30	  min	  of	  langer.	  Tijdens	  uitleg	  gapen,	  tijdens	  samenwerken	  niet.	  Is	  erg	  beweeglijk.	  Begint	  tijd	  niet	  
meer	  belangrijk	  te	  vinden.	  Vraagt	  complimenten.	  Is	  zeer	  gemotiveerd	  een	  fout	  te	  herstellen.	  Gaat	  
iedere	  keer	  naar	  toilet,	  gaapt	  nu	  ook	  tijdens	  samenwerken,	  vaak	  naar	  toilet.	  Zoomt	  niet	  meer	  in,	  wil	  
graag	  zijn	  goede	  rekenen	  tonen,	  gaapt,	  en	  vindt	  een	  half	  uur	  wel	  veel.	  	  
P1	  heeft	  geleerd	  wat	  een	  klas	  betekent	  en	  wat	  een	  beurt	  krijgen	  betekent.	  Hij	  is	  zeer	  prikkelgevoelig	  
en	  kleuter	  in	  gedrag,	  waardoor	  hij	  niet	  naar	  school	  kon,	  ook	  niet	  het	  speciaal	  onderwijs.	  Hij	  gaat	  in	  
het	  centrum	  aan	  het	  werk	  als	  de	  begeleider	  hem	  vertelt	  dat	  zijn	  klasgenoten	  aan	  het	  werk	  zijn.	  Hij	  
heeft	  zijn	  ik-‐anderdifferentiatie	  uitgebreid.	  De	  klas	  ervaart	  hij	  als	  een	  groep	  waar	  hij	  bij	  hoort,	  ook	  als	  
hij	  ze	  niet	  ziet.	  Hij	  begrijpt	  nu	  wat	  het	  betekent	  dat	  hij	  schreeuwt	  en	  roept	  in	  de	  klas	  via	  de	  WebChair.	  
	  
Observatie	  begeleider	  P2:	  	  
Uit	  de	  observatie	  van	  de	  begeleider	  van	  P2	  komt	  naar	  voren	  dat	  hij	  het	  heel	  spannend	  vindt	  om	  in	  te	  
loggen	  in	  zijn	  klas.	  Het	  is	  zijn	  eigen	  school	  en	  hij	  kent	  de	  leerlingen.	  Hij	  is	  de	  eerste	  keren	  vooral	  druk	  
met	  zichzelf.	  Heeft	  de	  neiging	  zich	  te	  bekijken	  in	  het	  spiegelbeeld.	  Zet	  het	  geluid	  van	  de	  klas	  uit	  voor	  
zichzelf	  en	  van	  zichzelf	  voor	  de	  klas.	  Hij	  heeft	  steun	  en	  bevestiging	  nodig	  van	  de	  begeleiding	  en	  is	  
bang	  zijn	  klas	  te	  storen	  door	  vragen	  te	  stellen.	  Hij	  weigert	  op	  vrijdagen	  als	  er	  een	  begeleidster	  is,	  
waar	  hij	  niet	  mee	  wil/durft	  te	  werken.	  Hij	  gaat	  weer	  verder	  en	  blijft	  langer	  ingelogd.	  Hij	  trekt	  
aandacht,	  schreeuwt.	  Hij	  heeft	  veel	  bevestiging	  nodig.	  In	  het	  begin	  veel	  inzoomen.	  Daarna	  alleen	  op	  
leerkracht	  gericht	  en	  doet	  zijn	  werk.	  Hij	  zegt	  door	  spiegelbeeld	  ‘in	  zijn	  eigen	  wereld	  te	  komen’.	  
Probeert	  beeld	  en	  geluid	  te	  controleren	  en	  aan	  het	  werk	  te	  blijven.	  Geen	  interactie	  met	  klasgenoten.	  
Schrikt	  als	  leerkracht	  zegt	  dat	  de	  klas	  al	  klaar	  is,	  maar	  P2	  nog	  niet,	  kruipt	  dan	  onder	  de	  tafel.	  
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Interview	  begeleider	  over	  WebChair	  
Begeleider	  P1	  
Begeleider	  signaleert	  dat	  jongen	  P1	  klassikaal	  mee	  kan	  doen,	  terwijl	  hij	  in	  een	  kleinschalige,	  
overzichtelijke	  ruimte	  zit.	  Hij	  leert	  met	  zijn	  klas	  in	  groepjes	  werken,	  leert	  zijn	  vinger	  op	  te	  steken	  en	  
waar	  dat	  voor	  dient.	  Hij	  leert	  met	  klasgenootjes	  werken.	  P1	  verdraagt	  niet	  goed	  als	  de	  WebChair	  niet	  
goed	  werkt.	  Hij	  is	  makkelijker	  aan	  het	  werk	  te	  krijgen	  via	  zijn	  klas,	  dan	  in	  het	  centrum	  als	  hij	  uitgelogd	  
is,	  weet	  op	  zijn	  beurt	  te	  wachten	  en	  vragen	  te	  stellen.	  P1	  kan	  zijn	  geluid	  manipuleren	  om	  rust	  te	  
krijgen,	  door	  het	  uit	  te	  zetten.	  Ook	  voor	  de	  klasgenoten	  gaat	  hij	  zijn	  geluid	  uitzetten,	  zodat	  het	  voor	  
hen	  rustiger	  is.	  
	  
Begeleider	  P2	  
Jongen	  P2	  zit	  via	  de	  WebChair	  op	  zijn	  eigen	  school	  in	  zijn	  eigen	  klas,	  waar	  hij	  uit	  dreigde	  te	  vallen.	  Hij	  
doet	  niet	  veel	  met	  klasgenoten,	  werkt	  zelfstandig.	  Hij	  zoomt	  veelvuldig	  in	  later	  veel	  minder	  en	  alleen	  
op	  de	  leerkracht	  bij	  uitleg.	  Hij	  manipuleert	  het	  geluid	  om	  het	  rustiger	  te	  hebben.	  Gaat	  nu	  in	  het	  
centrum	  fluisteren	  om	  zijn	  klasgenoten	  niet	  te	  storen.	  P2	  heeft	  geleerd	  te	  proberen	  om	  te	  gaan	  met	  
wat	  hem	  afleidt,	  en	  manipuleert	  de	  WebChair	  om	  werken	  mogelijk	  te	  maken.	  Hij	  kan	  nog	  slecht	  
werken	  zonder	  dat	  begeleider	  bij	  hem	  blijft.	  Sinds	  hij	  dit	  begrijpt	  is	  hij	  aan	  het	  fluisteren	  in	  het	  
centrum	  als	  andere	  kinderen	  aan	  het	  werk	  zijn.	  P2	  gebruikt	  ook	  het	  beeld	  uitzetten	  om	  het	  rustiger	  
te	  krijgen.	  Als	  het	  teveel	  is	  logt	  hij	  uit	  en	  gaat	  naar	  zijn	  rustiger	  klasje	  van	  het	  centrum.	  
	  
	  
6.3	   Observatie	  ouders	  
Ouders	  van	  P1	  zien	  vooruitgang	  bij	  hun	  kind,	  maar	  weten	  niet	  welk	  deel	  van	  de	  WebChair	  komt,	  
omdat	  het	  centrum	  ook	  gunstig	  werkt	  voor	  hem.	  Hij	  heeft	  meer	  contacten,	  en	  daar	  zijn	  ze	  blij	  mee.	  
	  
Ouders	  van	  P2	  geven	  aan	  dat	  hij	  in	  ongeveer	  8	  maanden	  2	  tot	  3	  jaar	  vooruit	  is	  gekomen.	  Grotere	  
concentratie	  boog	  en	  beter	  zelfstandig	  werken.	  Waarschijnlijk	  combinatie	  begeleiding	  en	  WebChair.	  
Eigen	  plaats	  in	  de	  klas,	  achterin,	  nog	  niet	  echt	  communicatie	  of	  samenwerken	  met	  klasgenoten.	  
Knelpunten	  in	  het	  functioneren	  op	  school	  worden	  beter	  zichtbaar.	  Niet	  helemaal	  duidelijk	  welk	  
aandeel	  WebChair	  is	  en	  welk	  aandeel	  het	  centrum.	  De	  leerkrachten	  laten	  P2	  niet	  altijd	  inloggen,	  
vinden	  het	  soms	  te	  ingewikkeld.	  
	  
	  
6.4	   Vragenlijst	  leerkracht	  van	  de	  reguliere	  school	  
Interview	  leerkracht	  P1:	  	  
Aan	  het	  begin	  van	  de	  WebChair	  geeft	  de	  leerkracht	  aan	  ervaring	  te	  hebben	  met	  kinderen	  met	  
autisme	  en	  deze	  ook	  in	  de	  huidige	  klas	  zitten.	  De	  leerkracht	  verwacht	  dat	  P1	  niet	  in	  de	  klas	  zal	  
kunnen	  functioneren	  omdat	  hij	  steeds	  iemand	  naast	  zich	  nodig	  heeft.	  In	  een	  	  klas	  van	  30	  is	  het	  te	  
rumoerig,	  met	  20	  zou	  hoogstens	  kunnen.	  Na	  bijna	  een	  jaar	  werken	  met	  P1	  en	  de	  WebChair	  geeft	  de	  
leerkracht	  aan	  dat	  er	  grote	  sprongen	  zijn	  gemaakt	  en	  dat	  het	  snel	  went	  om	  ermee	  te	  werken.	  Zij	  
geeft	  aan	  dat	  leerkrachten	  behoefte	  hebben	  aan	  kennis	  en	  vooral	  praktische	  kennis	  over	  autisme,	  
zeker	  nu	  de	  kans	  op	  een	  kind	  met	  autisme	  in	  de	  klas	  met	  Passend	  Onderwijs	  veel	  groter	  is	  geworden.	  
De	  leerkracht	  geeft	  aan	  dat	  het	  spannend	  kan	  zijn	  om	  met	  een	  WebChair	  te	  beginnen	  en	  dat	  
bijeenkomsten	  waar	  informatie	  gedeeld	  kan	  worden	  zinvol	  zouden	  zijn.	  Enthousiasme	  is	  echter	  wel	  
fysiek,	  maar	  niet	  online	  over	  te	  brengen.	  De	  leerkracht	  heeft	  de	  ervaring	  met	  de	  WebChair	  heel	  
prettig	  gevonden,	  de	  klas	  reageert	  er	  goed	  op	  en	  de	  samenwerking	  met	  het	  centrum	  was	  prettig.	  De	  
leerkracht	  zegt	  het	  te	  zullen	  missen	  als	  een	  ander	  dit	  volgend	  schooljaar	  gaat	  overnemen.	  Het	  
werken	  met	  de	  WebChair	  werd	  als	  helemaal	  veilig	  ervaren.	  P1	  leerde	  op	  zijn	  beurt	  wachten	  en	  een	  
vinger	  opsteken.	  Het	  verliep	  succesvol.	  De	  leerkracht	  denkt	  dat	  er	  niet	  veel	  meer	  aandacht	  nodig	  is,	  
als	  er	  iemand	  beschikbaar	  is	  naast	  hem	  is	  voldoende.	  De	  leerkracht	  houdt	  rekening	  met	  het	  autisme	  
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van	  P1	  en	  is	  iets	  toleranter	  naar	  hem.	  Omdat	  P1	  leuk	  op	  complimenten	  reageert	  krijgt	  hij	  die	  veel,	  
ook	  van	  de	  klasgenoten.	  
Voor	  instructie	  en	  samenwerking	  heeft	  de	  WebChair	  didactische	  meerwaarde.	  De	  kinderen	  reageren	  
positief	  en	  vragen	  naar	  hem	  als	  hij	  er	  niet	  is.	  Ouders	  van	  de	  leerlingen	  horen	  van	  de	  WebChair	  en	  
staan	  er	  positief	  tegenover.	  Vriendschappen	  sluiten	  is	  moeilijk	  omdat	  hij	  niet	  fysiek	  aanwezig	  is,	  de	  
kinderen	  zijn	  wel	  op	  hem	  gesteld.	  De	  leerkracht	  denkt	  dat	  kinderen	  met	  autisme	  de	  WebChair	  
serieuzer	  nemen	  dan	  kinderen	  zonder	  autisme.	  De	  leerkracht	  is	  zeer	  positief	  over	  de	  WebChair	  en	  
denkt	  dat	  als	  een	  kind	  de	  hele	  week	  ingelogd	  zou	  zijn,	  hij	  de	  leerdoelen	  zou	  kunnen	  halen.	  De	  
WebChair	  voelt	  niet	  onnatuurlijk.	  Behalve	  de	  logistiek	  om	  inloggen	  en	  les	  op	  elkaar	  af	  te	  stemmen	  
spreekt	  alles	  voor	  zich.	  Hoewel	  de	  leerkracht	  niet	  zo	  technisch	  is	  aangelegd	  was	  de	  WebChair	  met	  
begeleiding	  makkelijk	  te	  gebruiken.	  Kwaliteit	  (licht,	  geluid)	  goed.	  Als	  belangrijke	  voordelen	  noemt	  de	  
leerkracht	  dat	  het	  kind	  onderdeel	  van	  de	  klas	  is,	  instructie	  kan	  volgen,	  te	  zien	  is	  via	  de	  WebChair	  en	  
het	  kind	  zelf	  de	  WebChair	  kan	  bedienen.	  De	  technische	  ondersteuning	  wordt	  positief	  beoordeeld.	  De	  
leerkracht	  zou	  het	  gebruik	  van	  de	  WebChair	  aanbevelen	  aan	  andere	  leerkrachten.	  
	  
Interview	  leerkracht	  P2:	  	  
De	  leerkracht	  heeft	  ervaring	  en	  geeft	  aan	  dat	  er	  aanpassingen	  in	  de	  klas	  nodig	  zijn.	  P2	  kan	  volgens	  de	  
leerkracht	  niet	  in	  de	  klas	  meedraaien	  omdat	  hij	  teveel	  begeleiding	  nodig	  heeft.	  Aan	  het	  begin	  was	  de	  
WebChair	  spannend	  en	  al	  snel	  gewoon.	  De	  leerkracht	  had	  al	  les	  over	  autisme	  ontvangen	  voor	  andere	  
leerlingen.	  Ervaringen	  met	  andere	  lijkt	  zinvol.	  De	  leerkracht	  heeft	  de	  WebChair	  als	  positief	  ervaren	  en	  
als	  mooi	  instrument	  om	  iemand	  weer	  in	  de	  klas	  te	  halen.	  In	  het	  begin	  was	  de	  klas	  druk	  van	  de	  
WebChair	  na	  enige	  tijd	  werd	  het	  gewoon	  en	  veilig.	  De	  WebChair	  is	  niet	  altijd	  goed	  te	  horen	  dus	  de	  
kinderen	  in	  de	  klas	  moeten	  extra	  stil	  zijn.	  De	  leerkracht	  denkt	  geen	  andere	  contact	  met	  het	  kind,	  P2,	  
te	  hebben	  dan	  wanneer	  hij	  in	  de	  klas	  zou	  zitten.	  De	  les	  is	  niet	  anders	  met	  het	  kind	  met	  de	  WebChair.	  
De	  meerwaarde	  volgens	  de	  docent	  is	  het	  kunnen	  stellen	  van	  vragen	  door	  P2,	  het	  delen	  van	  
informatie	  met	  de	  klas.	  De	  klas	  reageerde	  eerst	  druk	  totdat	  de	  inlogmomenten	  gewoon	  werden.	  
Ouders	  reageerden	  na	  uitleg	  zeker	  niet	  negatief.	  P2	  komt	  uit	  deze	  klas	  en	  had	  er	  al	  vriendjes.	  De	  
leerkracht	  denk	  dat	  kinderen	  met	  autisme	  anders	  reageren	  op	  de	  WebChair.	  De	  leerkracht	  vindt	  de	  
WebChair	  een	  mooi	  instrument	  waardoor	  leerling	  mee	  kan	  blijven	  doen	  zo	  lang	  als	  energie	  aanwezig	  
is	  en	  verbonden	  blijven	  met	  de	  klasgenoten.	  Eerst	  moet	  je	  wennen	  aan	  de	  WebChair,	  microfoon	  en	  
dergelijke,	  dan	  gaat	  het	  vanzelf.	  In	  het	  begin	  was	  het	  onduidelijk	  wie	  de	  leiding	  over	  het	  kind	  had.	  De	  
geluidsverbinding	  was	  soms	  niet	  optimaal	  wegens	  het	  vergeten	  te	  vervangen	  van	  de	  batterijen	  .	  De	  
leerkracht	  is	  zeer	  technisch	  aangelegd	  en	  had	  geen	  problemen	  met	  het	  omgaan	  met	  de	  WebChair.	  
Voordelen	  van	  de	  WebChair	  vindt	  de	  leerkracht	  dat	  het	  kind	  zich	  even	  terug	  kan	  trekken	  als	  het	  leren	  
even	  niet	  lukt	  en	  terug	  kan	  in	  eigen	  klas,	  dat	  het	  kind	  betrokken	  blijft	  bij	  de	  klas.	  Nadeel	  is	  dat	  kind	  
onhandig	  blijft	  door	  slechte	  geluidsverbinding.	  Technische	  begeleiding	  goed,	  maar	  geluid	  slecht.	  De	  
leerkracht	  zou	  de	  WebChair	  aanraden	  aan	  andere	  leerkrachten.	  
	  
	  
7	   Algemeen	  
De	  twee	  jongens	  zijn	  erg	  verschillend,	  maar	  doen	  met	  de	  WebChair	  in	  de	  basis	  hetzelfde:	  werken	  aan	  
wat	  hun	  zwakke	  plek	  is.	  Beide	  maakten	  zekerheid	  voor	  zichzelf	  door	  veel	  gebruik	  te	  maken	  van	  
inzoomen,	  maar	  dat	  neemt	  af	  na	  verloop	  van	  tijd.	  Vervolgens	  gaan	  ze	  proberen	  hun	  eigen	  situatie	  
makkelijker	  te	  maken	  door	  de	  WebChair	  te	  gebruiken	  om	  hun	  probleem	  aan	  te	  pakken,	  namelijk	  het	  
geluid	  aan	  of	  uit	  te	  doen.	  Beide	  jongens	  zijn	  enorm	  vooruit	  gegaan	  in	  hun	  schoolgedrag	  en	  
resultaten.	  Dit	  generaliseert	  ook	  naar	  het	  werken	  in	  de	  klas	  van	  het	  centrum.	  De	  ene	  jongen	  die	  nooit	  
op	  school	  heeft	  gezeten	  is	  druk	  bezig	  geweest	  met	  samenwerken.	  De	  ander	  die	  in	  zijn	  eigen	  klas	  zit	  
via	  de	  WebChair	  is	  nog	  erg	  op	  zichzelf.	  De	  begeleiders	  zijn	  beter	  in	  staat	  te	  weten	  wat	  een	  jongen	  
nodig	  heeft	  aan	  begeleiding,	  bijvoorbeeld	  leren	  wat	  een	  beurt	  is.	  De	  leerkrachten	  van	  de	  regulier	  
school	  zijn	  zeer	  positief	  over	  de	  WebChair	  en	  zijn	  van	  mening	  dat	  het	  kind	  daardoor	  verbonden	  is	  
met	  klasgenoten	  en	  zowel	  cognitief	  als	  sociaal	  vorderingen	  maakt.	  
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8	   Toekomst	  
De	  WebChair	  maakt	  kinderen	  mogelijk	  om	  hun	  persoonlijke	  problemen	  aan	  te	  pakken	  om	  
schoolwerk	  mogelijk	  te	  maken.	  Het	  zou	  nog	  veel	  beter	  kunnen	  werken	  mogelijk	  door	  dit	  
genuanceerd	  te	  leren.	  Bijvoorbeeld	  de	  rijping	  van	  prikkelverwerking	  te	  leren	  reguleren	  door	  het	  
geluid	  harder	  en	  zachter	  te	  maken,	  om	  het	  te	  doen	  uitrijpen.	  
	  
Opmerking:	  Bij	  jongen	  P1	  zou	  een	  medische	  check	  op	  zijn	  gapen/dorst/toilet	  verstandig	  zijn.	  Verder	  
lijkt	  hij	  ernstig	  te	  zijn	  ondergestimuleerd	  en	  de	  WebChair	  haalde	  dat	  even	  weg	  en	  het	  lijkt	  nu	  weer	  op	  
te	  komen.	  Dit	  lijkt	  allerminst	  een	  kind	  met	  een	  verstandelijke	  beperking,	  wat	  ik	  overigens	  niet	  
mogelijk	  vind	  in	  combinatie	  met	  autisme.	  Bij	  P2	  lijkt	  het	  geluidsprobleem	  verdere	  ontwikkeling	  van	  
contact	  met	  de	  klasgenoten	  in	  de	  weg	  te	  zitten.	  
	  
	  
Literatuur:	  
Delfos,	  M.F.	  (2011,	  9e	  druk).	  Een	  vreemde	  wereld.	  Over	  Autisme	  Spectrum	  Stoornissen.	  Voor	  ouders,	  

partners,	  hulpverleners,	  wetenschappers	  en	  de	  mensen	  zelf.	  Amsterdam:	  SWP.	  
Delfos,	  M.F.	  &	  Groot,	  N.A.	  (2013,	  2e	  druk).	  Autisme	  vanuit	  ontwikkelingsperspectief.	  Amsterdam:	  

SWP.	  
	  
Utrecht,	  september	  2015	  
Dr.	  Martine	  F.	  Delfos	  
Psycholoog	  


