Beste jongere,
We willen het onderwijs bij ons op school zo goed mogelijk laten aansluiten bij waar je
goed in bent en je ondersteunen bij wat je nog moeilijk vindt. Daarom onderzoeken we
samen met het Nederlands Autisme Register (NAR) hoe wij op school je goed onderwijs
kunnen geven. Er wordt gekeken hoe je het leren in de klas met klasgenoten ervaart,
hoe je les krijgt en hoe je het schoolgebouw ervaart.
Wat kunnen we met deze informatie? Jullie ervaringen gaan we vergelijken met die van
andere jongeren met autisme in Nederland. Als we weten wat jij en andere leerlingen
van het onderwijs bij ons vinden, kunnen we kijken of het onderwijs hierdoor aangepast
kan worden. Als jij en andere leerlingen het onderwijs goed vinden, dan hoeven we niets
aan te passen. We kunnen de informatie uit het onderzoek delen met anderen die niet bij
ons op school zitten of werken. Zo kan het onderwijs voor leerlingen met autisme op
andere scholen misschien ook aangepast worden.
Met deze brief willen wij je graag uitleggen wat er in dit onderzoek gaat gebeuren. Die
informatie kun je gebruiken om te besluiten of je toestemming wilt geven om mee te
doen aan dit onderzoek.

Wat houdt het onderzoek in?
Als je toestemming geeft voor dit onderzoek, ontvangen jouw ouders vier keer een
vragenlijst met de vraag om die over jou in te vullen. In deze vragenlijst wordt algemene
informatie verzameld, bijvoorbeeld over je diagnose, met wie je een gezin bent, je vrije
tijdsbesteding, je school en je gezondheid. In de volgende vragenlijsten worden vragen
gesteld over hoe je het onderwijs bij ons op school ervaart. De eerste vragenlijst
ontvangen je ouders in april 2022. De tweede vragenlijst ontvangen je ouders in het
najaar van 2022. De derde en vierde vragenlijst ontvangen zij in 2023 en 2024.
De vragenlijsten worden verstuurd vanuit het Nederlands Autisme Register (NAR).
Deelname is vrijwillig
Deelname aan het Nederlands Autisme Register is vrijwillig en gratis. Inschrijving
betekent niet dat je voortaan verplicht bent om elk jaar mee te doen. Per keer beslis je
zelf of je toestemming geeft voor het invullen van de vragenlijst door je ouders. Je kunt
te allen tijde de deelname volledig stoppen. Dat heeft geen gevolgen voor jou. Je kunt je
dan ook uitschrijven, zodat er geen contact meer met je wordt gezocht.
Vertrouwelijkheid van de gegevens
Alle gegevens worden gecodeerd verwerkt en opgeslagen in een beveiligd systeem van
de Vrije Universiteit Amsterdam. De onderzoekers komen niet te weten wie jij bent.
Resultaten van het onderzoek
Na deelname aan de jaarlijkse vragenlijst ontvangen je ouders en jij vanuit het NAR een
unieke individuele terugkoppeling. Hierin kun je zien hoe jij functioneert in vergelijking
met andere deelnemende jongeren met autisme bij jou op school maar ook in Nederland.

Meer informatie over de terugkoppeling vind je op de site van het NAR
www.nederlandsautismeregister.nl. Over het verloop van het onderzoeksproces zullen we
je ook jaarlijks op de hoogte houden via de nieuwsbrief van de school.
Vragen over het onderzoek
Heb je nog vragen? Stel ze gerust! Neem dan contact op met de onderzoekers:

Chantal van den Helder, MSc.
071-5150599
LKO-NAR@leokanner.nl
c.vandenhelder@leokanner.nl

Prof. dr. Sander Begeer
020- 5989698
LKO-NAR@leokanner.nl
s.begeer@vu.nl

Met vriendelijke groet,
Naam locatiedirecteur.

