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Wie door de deur naar de jongvolwassenheid stapt, staat voor een boeiende 
uitdaging. Op deze leeftijd wordt men voor keuzes gesteld waarbij het belang-
rijk is om inzicht te hebben in eigen vaardigheden, interesses en ambities. 
Ook wordt een grotere mate van zelfstandigheid verwacht. Allerlei vaardig-
heden zoals communicatie, sociale vaardigheden en planningsvaardigheden 
spelen hierbij een rol. Voor jongvolwassenen met een autismespectrumstoor-
nis (ASS) zorgen moeilijkheden in deze vaardigheden, samen met een beperkt 
inzicht in eigen doelen en vaardigheden, vaak voor moeizamere transities, bij-
voorbeeld de overgang van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs 
of de arbeidsmarkt. Een goede voorbereiding van de transitie verhoogt hun 
kansen op succes aanzienlijk (Chiang, Cheung, Li, & Tsai, 2013; Wehman et 
al., 2013). Een eerste stap daarbij is het in kaart brengen van het individueel 
profiel	van	de	jongere,	zodat	de	vaardigheden	die	versterkt	kunnen	worden	of	
waarbij begeleiding kan helpen zichtbaar worden. 

ASS wordt gekenmerkt door moeilijkheden op vlak van sociale communi-
catie en beperkte, zich herhalende patronen van gedrag, interesses en acti-
viteiten (American Psychiatric Association [APA], 2013). Binnen deze twee 
domeinen zijn er echter grote individuele verschillen die een impact heb-
ben op het functioneren in verschillende domeinen. Gezien de grote inter-
individuele verscheidenheid is het aangewezen om voorbij een onderken-
nende diagnosestelling ook aan handelingsgerichte diagnostiek te doen. Het 
in kaart brengen van sterktes en zwaktes binnen een ruimere persoonlijke 
context biedt aanknopingspunten voor een afgestemde begeleiding in func-
tie van een beoogde transitie. 

Een belangrijk domein waar men zicht op dient te krijgen, zijn individuele 
sterktes en zwaktes binnen adaptieve vaardigheden. Bestaande instrumenten 
die adaptieve vaardigheden meten zijn echter vaak ontwikkeld voor andere 
doelgroepen. Zo werden de Vineland Screener 0-6 jaar (Scholte, van Duijn, 
Dijkxhoorn, Noens, & van Berckelaer-Onnes, 2008) en de Vineland-Z (Bildt 
& Kraijer, 2003) bijvoorbeeld ontwikkeld voor jonge kinderen of personen 
met een verstandelijke beperking. Er was nood aan een instrument dat vaar-
digheden in verschillende domeinen in kaart brengt en dat meer afgestemd 
is op jongvolwassenen met een (boven)gemiddelde intelligentie. Vanuit dit 
hiaat werd de ADAPTI ontwikkeld, een instrument dat vaardigheden in kaart 
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brengt op vlak van sociale interacties, inlevingsvermogen, communicatie, 
flexibiliteit,	 planning	 en	 organisatie,	 computervaardigheden,	 omgaan	 met	
interesses en zelfredzaamheid. De ADAPTI werd opgebouwd vanuit behoef-
ten aangegeven door jongvolwassenen met ASS en hun omgeving, en geeft 
aanknopingspunten voor een afgestemde begeleiding.

De ADAPTI werd ontwikkeld vanuit een onderzoeksproject op Code, experti-
secentrum	van	Thomas	More,	gefinancierd	met	PWO-middelen	(Projectmatig	
Wetenschappelijk Onderzoek). Het project getiteld ‘Trajectbegeleiding voor 
jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis: Aan de slag in het onder-
wijs en op de arbeidsmarkt’ vertrok vanuit een totaalbenadering en bracht in 
eerste	instantie	de	specifieke	behoeften	van	jongeren	met	ASS	in	kaart.	Vanuit	
het project werden vervolgens verschillende hulpmiddelen ontwikkeld die 
bijdragen aan een gerichte trajectbegeleiding. Het project werd uitgevoerd 
door dr. Wim Tops, dr. Inge Schietecatte en Caroline Bolckmans, en werd gesu-
perviseerd door Prof. Dr. Dieter Baeyens (KU Leuven & Thomas More) en Prof. 
Dr. Ilse Noens (KU Leuven).

Dank aan alle jongvolwassenen met ASS, studentenbegeleiders, ouders, hulp-
verleners, arbeidsbegeleidingsdiensten en werkgevers die deelnamen aan 
de interviews om de behoeften van jongvolwassenen in kaart te brengen en 
dank aan Dominique Walschaerts voor zijn hulp bij het verwerken van deze 
kwalitatieve data. Ook dank aan Marlies Tierens om zich mee te buigen over 
het normeringsonderzoek. Ook danken wij alle jongvolwassenen die de vra-
genlijst hebben ingevuld. Ten slotte betuigen wij dank aan alle studenten Toe-
gepaste Psychologie die in het kader van hun bachelorproef of stage hebben 
bijgedragen aan de dataverzameling: Karen Dirkx, Zenzel Houben, Sary Huy-
brechts, Emilie Renard, Jochem Sterckx en Eva Van der Schueren. 
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