
A
lle kinderen zitten met het
dilemma eerlijkheid versus
sociale wenselijkheid, snapt
vader. “Maar bij kinderen
met autisme is het bijko-

mende probleem dat je heel duidelijk
moet uitleggen wat de regel is. Het zijn
allemaal dingen die hij niet door schade
en schande anders leert brengen. Wan-
neer is liegen gewenst en wanneer juist
onacceptabel? Want het is voor hem al-
lebei liegen.”

Voor kinderen met autisme is het
heel moeilijk om niet vanuit zichzelf te
redeneren, weet Carolien Rieffe. “Dat
is precies waarom ze die diagnose heb-
ben. Ze begrijpen niet makkelijk het
perspectief van de ander.”

De Leidse hoogleraar ontwikke-
lingspsychologie onderzocht het empa-
tisch vermogen van kinderen met au-
tisme. Het is een misverstand dat ze
niet geraakt kunnen worden door ge-
voelens van anderen. “Soms worden ze
er juist door overspoeld”, zegt Rieffe.
Verschil is dat kinderen met autisme
minder goed begrijpen waaróm de an-
der verdriet heeft, en daardoor ook niet
goed weten hoe ze moeten reageren.”
Als iemand huilt is het wel duidelijk,
maar hoe bedenk je van te voren dat
iets vervelend kan overkomen, dat iets

kwetsend kan zijn? Je bent er niet met
het aanleren van regels. Een ervaring
kunnen ze een volgend keer niet auto-
matisch weer toepassen, omdat de situ-
atie steeds anders is.”

Rieffe ontdekte dat er een verschil is
tussen jongens en meisjes met autisme.
Meisjes hebben relatief goede sociale
vaardigheden. “Waarschijnlijk hebben
ze de sociale regels beter geleerd, om-
dat daar van jongsaf een sterker beroep
op is gedaan.” Dat geeft aan dat ook
kinderen met autisme sociaal gewenst
gedrag kunnen aanleren. Maar het kost
ze veel energie, zegt Rieffe. “Waar de
meeste kinderen dat vanzelf kopiëren,
impliciet oppikken, zal deze vader het
vaker moeten benoemen. Dat kost tijd
en moeite.”

Biopsycholoog en therapeut Martine
Delfos publiceerde veel over autisme.
Ze ziet het niet als een stoornis, maar
meer als een atypische ontwikkeling.
“Deze kinderen starten met het cogni-
tieve in plaats van het sociale deel. Dus
wat een ouder normaal doet als de kin-
deren heel jong zijn, moet hij nu op la-
tere leeftijd doen: uitleggen, voordoen.
Als ze eenmaal acht zijn gaan we ervan
uit dat ze alles al snappen. Jij bent al zo
slim, dat moet je toch weten.”

Een cliënt van in de twintig vroeg

Hoe leg je
een 8-jarige
jongen met
autisme uit
dat liegen
soms handig
is? ‘Dikke
mensen
noemt hij
dik’, verzucht
een vader.

haar eens: ‘Hoe lang duurt douchen?’
Hij had altijd veel moeite ergens op tijd
te komen. Delfos: “Tja, tot je klaar
bent. Maar wat is klaar? Zoals je een
klein kind uitlegt: eerst je gezicht was-
sen, ook achter je oren, armen, benen,
de rest van je lijf. Klaar! Misschien heb-
ben zijn ouders het deze jongen ook
wel voorgedaan toen hij klein was,

maar misschien was hij toen met heel
andere dingen bezig. Misschien stond
hij wel naar de stralen te kijken: waar-
om vallen die niet allemaal recht naar
beneden?”

Volgens Carolien Rieffe kan een
kind met autisme bepaalde sociale
skills leren, als hij cognitief gewoon
kan meekomen. “Ook hij is gevoelig
voor complimenten. Ook hij vindt het
niet leuk om te horen dat iets stom is.
Een kind met autisme kan prima onder-
scheiden of iets positief is of negatief.”

Laat het kind zelf actief meedenken,
maak het heel concreet, zegt ze. Wat
zijn aardige dingen om te zeggen? Dat
hij van lego houdt bijvoorbeeld. Dan
hoeft hij niet te zeggen dat hij dat
bouwpakket al heeft. Als een kind een
cadeautje krijgt, zou deze vader de na-
druk kunnen leggen op het aardige ge-
baar, of dat het mooi is ingepakt. “Het
handigste is om negatieve dingen hele-
maal niet hardop te zeggen. Als hij iets
niet leuk vindt, zegt hij dat gewoon 
later tegen zijn vader, als ze alleen
zijn.”

Dat is geen liegen, vindt Rieffe. “In
Nederland staan we ons erop voor dat
we alles gewoon tegen elkaar kunnen
zeggen, maar hoe zinvol is dat? In ande-
re werelddelen ligt de nadruk meer op
een goede relatie of respect voor ou-
ders. Daar gaat het collectief voor het
persoonlijk belang. Het is maar net hoe
je een kind wilt opvoeden. Een negatief
oordeel hoef je niet te geven.”

Eerlijk zijn is goed, zegt Martine 
Delfos. “Ik zou niet graag zien dat men-
sen met autisme die zuiverheid verlie-
zen. Maar soms is het niet nodig iets te
zeggen, omdat mensen vaak zelf al wel
weten dat ze iets te dik zijn. Een opmer-
king moet ook fijn zijn om naar te luis-
teren.”

DE OPVOEDVRAAG Maaike Bezemer

‘Ik zou niet graag zien dat
mensen met autisme die
zuiverheid verliezen’

V
anwege aanhoudende
klachten over de lage kwali-
teit van onderwijs besloot
de politiek in 2007 tot een
parlementaire enquête. De

conclusies waren hard, de politiek had
jaren fout gezeten, geen oog gehad
voor wat er op de werkvloer speelde,
onvoldoende onderbouwing van be-
leid, en een te grote gerichtheid op po-
litieke consensus.

Het tienjarig jubileum van dit rap-
port-Dijsselbloem passeerde half fe-
bruari stilletjes. Onterecht natuurlijk,
want het was een historisch moment
in de onderwijspolitiek. In de leraren-
kamer had op die dag iedereen het er-
over. Er was een gevoel van opluch-
ting, en van erkenning. Misschien
kwam het toch nog goed daar in ‘Den
Haag’.

Maar het herstel van vertrouwen
was van korte duur. Hoewel grootse

topdownhervormingen achterwege
bleven kwamen er nieuwe vormen
van ellende voor in de plaats: de uren-
norm, de rekentoets, passend onder-
wijs, de maatschappelijke stage, en zo
verder. 

De politiek had het rapport spreek-
woordelijk dan wel omarmd, maar
weigerde zichzelf de beperkingen van
het ‘Dijsselbloem-spook’ – zoals het in
de Kamer ook wel werd genoemd – se-
rieus op te leggen.

Met de kwaliteit van onderwijs is
het vandaag de dag dan ook nog zorg-
wekkender gesteld dan toen. Zo ble-
ven vorige week 4500 kinderen nood-
gedwongen thuis omdat er geen leer-
kracht voor ze te vinden was. In 2022
is er zelfs een tekort voorspeld van
4100 fulltimebanen in het basisonder-
wijs, oftewel meer dan honderddui-
zend kinderen waarvoor geen leraar te
vinden is. En dit tekort loopt op naar

10.000 fulltimebanen in 2027.
Het gevoel van urgentie dat hier-

over op basisscholen heerst, leek niet
te spelen in de Tweede Kamer afgelo-
pen woensdag tijdens het algemeen
overleg ‘Leraren’. Minister Slob mop-
perde dat er zo negatief werd gerea-
geerd op zo’n werkdrukprojectje van
een paar weken geleden. GroenLinks
en SP kwamen niet verder dan sym-
boolpolitiek met hun pleidooi om ra-
den van toezicht af te schaffen. 

De coalitiepartijen klopten zich-
zelf fanatiek op de borst vanwege de

enorme investeringen die ze wel niet
deden.

Natuurlijk spraken ze ook over 
tal van ideetjes om bijvoorbeeld zij-
 instromers de klas in te lokken, maar
de Kamerleden hadden het hier over
kweekvijvers voor leraren, terwijl ze
het inmiddels zouden moeten hebben
over productiehallen.

Het politieke, de korte termijn, het
kansloze; tien jaar na ‘Dijsselbloem’ is
dat nog steeds focus van onderwijspo-
litiek. Alleen Harm Beertema van de
PVV steeg vorige week boven de waan
van de dag uit. Het lerarentekort was
symptoom van een ‘systeemcrisis’,
vond hij.

Over nog eens tien jaar, als er van
het basisonderwijs niks meer over is,
gewoon omdat er geen leraren meer
zijn, krijgt hij zijn gelijk. Maar daar
kopen die 300.000 kinderen zonder
leraar dan niks voor.

Als er geen leraar meer te vinden is

Kweekvijvers voor
leraren? Ze zouden het
over productiehallen
moeten hebben.

VOOR DE KLAS Rene Kneyber

Hoe breng ik 
mijn autistische 
zoon een 
leugentje om 
bestwil bij?
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