
Uitnodiging Photovoice interview Buitengewoon jezelf 2022

Wanneer ervaar jij dat je er helemaal bij mag horen? En wanneer ervaar je dat juist niet? Welke 
personen of omstandigheden dragen daaraan bij? Door middel van photovoice interviews willen 
we verkennen hoe jongvolwassenen met autisme en een gender- of andere identiteitsvraag 
inclusie en diversiteit ervaren. We willen daarmee tot input, aandachtspunten en ideeën komen 
voor het project Buitengewoon jezelf, dat tools en methodes ontwikkelt voor deze doelgroep.

We zoeken op dit moment 6 deelnemers en werken op volgorde van binnenkomst van de 
aanmeldingen. We gaan met iedere deelnemer tweemaal een (online) gesprek voeren op basis 
van foto’s die de deelnemer zelf heeft gemaakt over bovenstaand thema. De gesprekken worden 
uitgevoerd door en onder supervisie van het lectoraat Waarderen van diversiteit van Fontys OSO 
dat ook deel uitmaakt van het projectteam Buitengewoon jezelf.

Voor wie:  mensen (16-30jr) met autisme en een gender- en/of identiteitsvraag
Wat:   Gesprek 1: online interview van 45 minuten
   Gesprek 2: online groepsgesprek van 60 minuten
Wanneer:  Gesprek 1  op 23 juni (tussen 9-13 uur) of
     op 30 juni (tussen 13-17 uur)
   Gesprek 2 op 8 juli (tussen 9-13 uur) of
     op 13 juli (tussen 9-14 uur)
Voorbereiden:  5 foto’s maken
Tijdsinvestering: totaal ongeveer 4 uur
Vergoeding:  Bol.com bon

Interesse?
Vind je het leuk om foto’s te maken met je telefoon en voel je je betrokken bij dit onderwerp, dan 
ben je van harte welkom om deel te nemen. 
Aanmelden is mogelijk tot 15 juni via deze link: https://forms.office.com/r/0ZDn9MKbVj

Op de volgende pagina staat nog meer achtergrond en praktische informatie. 

Voor vragen over de photovoice interviews kun je mailen naar Ilonka van der Sommen: 
i.vandersommen@fontys.nl



Achtergrond en praktische informatie

Doel
Met de photovoice interviews willen we verkennen hoe jongvolwassenen (16-30jr) met autisme en een 
gender- of andere identiteitsvraag inclusie en diversiteit ervaren en welke factoren hierin een belangrijke 
rol spelen. We willen graag weten hoe we er nog beter voor kunnen zorgen dat iedere mens zich welkom 
en gewaardeerd voelt. We willen de beleving zichtbaar maken en komen tot input, aandachtspunten 
en ideeën voor het gebruik in de ontwerpfases van het project Buitengewoon Jezelf en een visuele 
representatie krijgen van de ervaringen van de deelnemers. 

Meer informatie over het project Buitengewoon jezelf kun je online vinden: 
https://morgenmakers.nl/Projecten/buitengewoon-jezelf/

Procedure
Het onderzoek bestaat uit twee gesprekken die we voeren via MS Teams. De planning van deze 
gesprekken stemmen we via de mail met je af op basis van de informatie die je hebt ingevuld in het 
aanmeldformulier. 
1. Voorafgaand aan het eerste gesprek ga je foto’s maken (of opzoeken) over het thema zoals 

beschreven in de inleiding en selecteer je over welke vijf foto’s je in gesprek wilt. Deze foto’s stuur je 
naar ons uiterlijk 1 dag van te voeren. 

2. Het eerste gesprek is een online interview waarin we jouw foto’s bespreken. (45 min)
3. Het tweede gesprek is een groepsgesprek met twee andere deelnemers waarin we de foto’s bespreken. 

(60 min)
4. Na afloop van beide gesprekken ontvang je jouw persoonlijke deel van het verslag met de vraag om 

goedkeuring voor verspreiding ervan. Ook ontvang je een bewijs van deelname dat je mogelijk in je 
opleiding kunt gebruiken om je actieve deelname aan dit onderzoek aan te tonen.

Mogelijke voor- en nadelen van deelname 
De verkenning draagt bij aan bewustwording binnen het project Buitengewoon jezelf over de mate waarin 
jongeren/ jong volwassenen met autisme en onderwijs- informele zorgprofessionals inclusie en/of 
exclusie ervaren met betrekking tot gender-/identiteitsvragen. Je draagt door je deelname bij aan input 
voor productontwerp en professionalisering vanuit het project. Het belangrijkste voordeel van deelname 
aan de interviews voor jouzelf is dat je jouw stem laat horen met betrekking tot inclusie en diversiteit op 
dit specifieke onderwerp. Je doet daarnaast ervaring op met de photovoice methode, wat een bruikbare 
onderzoeksmethodiek is in verschillende domeinen. Een mogelijk nadeel van deelname is dat je je extra 
bewust wordt van ervaringen, die gevoelig kunnen liggen. De gevraagde tijdsinvestering kan ook een 
nadeel zijn.  

Deelname is vrijwillig 
Je beslist zelf of je meedoet. Deelname is vrijwillig. Als je besluit toch niet (meer) mee te doen, kun je je 
zonder opgaaf van reden afmelden bij de onderzoekers. Alle deelnemers ontvangen een bol.com bon als 
dank voor deelname.

Jouw gegevens
Jouw persoonlijke gegevens uit het aanmeldformulier worden niet gedeeld. Er zal op de beschermde 
OneDrive account van de onderzoekers een map aangemaakt worden voor jouw foto’s en verhalen, waarbij 
gebruik gemaakt wordt van een code die zonder sleutel niet herleidbaar is naar jou als persoon. Het 
sleutelbestand wordt apart bewaard. We werken alleen met foto’s waarop geen personen staan, ook jijzelf 
niet. Het delen van de foto’s en je verhalen in de resultaten van het onderzoek gebeurt geheel anoniem. 
Indien een participant zelf nadrukkelijk anders beslist wordt dit schriftelijk vastgelegd.

 


