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Summary

Chapter 1

The first chapter introduces the topic of this dissertation: the potential of robot
mediated interventions (RMI) in educational and therapy practices for children with
autism spectrum disorder (ASD). Autism is a complex pervasive developmental disorder
characterised by impairments in social interaction, communication and restricted,
repetitive patterns of behaviour, interests, or activities. Children with autism often
show difficulties with approaching people, social emotional reciprocity, non verbal
communication behaviours, and developing, maintaining and understanding
relationships. The use of robots for children with autism is suggested as a promising
direction to augment or complement autism therapy and (special) education. Robots
allow for playful action reaction interactions, can be controlled and applied in a
consistent and repetitive manner tailored to the needs and preferences of a specific
child, and can be neutral in their expressiveness which all together creates a certain
predictability and approachability for children. To date, only limited attention has been
devoted in the literature to hów robots can best be integrated in educational and
therapeutic protocols and settings.
The goal of the studies presented in this dissertation was to learn more about the
possibilities of robots for children with ASD in a systematic manner and to create a
basis of knowledge on how to apply RMI, by intensively involving practitioners such as
teachers and therapists. In order to identify the potential of robot mediated
interventions for this target group, it is important to understand what objectives
professionals work on with children with autism and to learn if and how robots could
contribute meaningfully to these objectives. Several studies have been conducted to
address these aspects and to increase the chances of creating meaningful innovations
and uptake in practice, professionals, parents of children with autism, adults and
children with autism were involved throughout the studies. Robot KASPAR was used as
the robot platform for which interventions were co designed and tested in the context
of (special) education. The questions guiding the research were:
1. What are objectives that professionals work on in practice with children with

autism and what is the state of the art of robotics targeting these objectives?
2. To which objectives for children with autism can robot KASPAR contribute

according to professionals?
3. What roles are possible for robots in interventions for children with autism, and

what are strengths and challenges to take into account?
4. How can robots be practically implemented into current practices? What are

important requirements to take into account?
5. What is the effect of a KASPAR mediated intervention on making contact with

children with autism?
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Chapter 2

In order to address the first research question focus group sessions were held and a
systematic literature study was conducted. Various professionals (e.g. special needs
teachers, occupational therapists, psychologists) participated in the focus group study,
which delivered an objectives overview that presents the goals that are important for
children with autism. It seems that professionals work on a broad variety of therapy or
educational goals for the children with this heterogeneous disorder. In total 74
objectives were identified in 9 different domains of the International Classification of
Functioning for Child and Youth (ICF CY). Professionals indicated that all objectives are
relevant for children on the spectrum, but that not all objectives are urgent to focus on
for a particular child at any given moment. The systematic review of the literature
provided the state of the art of robots for children with autism. The robots found in the
literature were mapped to the objectives overview from the focus groups. This gave
insight into what objectives were or may be targeted by (state of the art) robots. In
total 14 robots were found which together addressed 24 of the objectives, in 8
domains. Most of the identified robots were still in a prototype phase, addressed only a
few of the objectives for children with autism and were used in a tele operated
manner. One of the identified robots that was used for the largest number of
objectives and showed positive results in the literature was robot KASPAR.

Chapter 3

In order to gain understanding about the objectives KASPAR can contribute to
according to professionals, a questionnaire was completed by professionals (e.g.
therapists, special needs teachers, psychologists) working with children with autism in
The Netherlands. The results of this second study indicated that KASPAR is expected to
be able to contribute to many different objectives in a number of domains. The
majority of the professionals indicated to expect KASPAR to be useful for working on
imitation in play, making contact, turn taking, orientation to listen, social routines,
attention, developing interest in play, and learning a new form of communication.
These are objectives in the ICF CY domains of communication, social interaction and
relations, and play. Also in other domains, such as preschool skills and emotional
wellbeing, it is expected that KASPAR can contribute to objectives such as training or
practicing skills, following up instructions, asking for help or having fun and
experiencing pleasure. Professionals also identified objectives to which they think
KASPAR can probably not contribute, such as mobility. Professionals stressed the
importance of devoting attention to creating a pleasant and motivating environment
for the children so that they feel free and can develop.



Summary

175

S

Chapter 4

The third study focused on the question how robots can be integrated into current
autism practices. A focus group study was conducted in which various stakeholders and
professionals participated to answer the third and fourth research question. Chapter 4
presents the findings on possible roles, strengths and challenges of using robots for
children with autism. Professionals and other stakeholders identified six roles for
KASPAR: provoker, reinforcer, trainer, mediator, prompter and diagnostic information
provider. Participating adults with autism mentioned an additional role of a buddy.
Expected strengths of KASPAR are related to personalisation possibilities, its
playfulness, the action reaction principle, its neutrality, consistent and repetitive
application of action, possibilities to vary behaviour in a controlled manner and having
an extra support for the professionals. Next to strengths, also challenges or aspects to
be taken into account were identified. These are: KASPAR currently has rather limited
reaction possibilities, some children might be scared of KASPAR, questions related to
the generalisation or transfer of learned skills with KASPAR and a potential dependence
on KASPAR might develop if children become attached to the robot.

Chapter 5

The focus group study mentioned in chapter 4 also addressed the question how can
robots be practically implemented into current practices and what important
requirements should be taken into account. This resulted in an overview of
requirements concerning the robot, the children, environment and conditions related
to practical implementation, and a template to systematically describe robot
interventions in general and for KASPAR in particular was created. These are presented
in chapter 5. Additionally, professionals, parents of children with ASD and adults with
ASD generated ideas for new KASPAR interventions in a number of co creation
sessions. This delivered more insights into the question how robots can be practically
implemented into current practices and what important requirements are to take into
account.

Chapter 6

In order to learn more about what the effect would be of a KASPAR intervention on
children with autism, a study was conducted in practice. This was an ABAB designed
study aimed at making contact conducted in a special school in The Netherlands. The
study aimed at getting more insights into the interaction of children in sessions with
KASPAR (phase A) compared to sessions with only the teacher (phase B). Micro
behaviours of the children were analysed based on video recorded sessions with
KASPAR. Additionally, video recall interviews were held with professionals. Children
reacted positively and freely to KASPAR, they made contact both verbally and non
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verbally, showed initiative, had more and longer focused attention with KASPAR than
with the teacher and seemed to be at ease with and enjoying the interactions with the
robot. Involved teachers were positively surprised by the interactions between the
children and KASPAR and the continued focused attention that they had with the
robot. Significant differences were found between the KASPAR and teacher condition:
children touched the robot more often, showed more non verbal imitation with the
robot and had longer and more focused attention with the robot. The children made
more positive verbal utterances as a reaction to the teacher than they did to KASPAR.
Clinically relevant was also the finding that the children made more positive verbal
utterances on their own initiative to the robot than to the teachers. This study showed
that KASPAR can contribute to the objective of making contact for children with autism.

Chapter 7

This dissertation concludes with a general discussion presenting the main findings, a
number of additional insights that were gained during these studies, critical reflections
on the conducted studies and methodological reflections. Furthermore, a number of
implications are given: implications for children with autism, for practitioners in
education and therapy for children with autism and for robot developers. Finally,
chapter 7 gives a number of recommendations for further research and policy. It
concludes that the application of robot mediated interventions can be considered a
promising direction to augment or complement autism therapy and (special)
education. This is mainly due to the way in which they seem to support professionals
and engage children, attract their attention, and increase their responsiveness and
motivation to take part in (reciprocal) interaction. However, needless to say, robots are
not the solution for all needs, and not for all children, as any other intervention in this
domain. Robots might be one of tomorrow’s tools of ASD professionals helping children
with autism learn, develop, cope and also importantly, to have fun. In order to make
this happen, there is still some work to be done for people with various disciplines,
backgrounds and experiences, to actually utilize this potential in practice.
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Hoofdstuk 1

Het eerste hoofdstuk introduceert het onderwerp van dit proefschrift: het potentieel
van robot gebaseerde interventies in het speciaal onderwijs en bij therapie voor
kinderen met autisme spectrum stoornis (ASS). Autisme is een complexe
ontwikkelingsstoornis die gekarakteriseerd wordt door beperkingen op het gebied van
sociale interactie en communicatie en een beperkt interesse en gedragsrepertoire.
Kinderen met autisme hebben vaak moeite om mensen te benaderen. Non verbale
communicatie, sociaal emotionele wederkerigheid, en het ontwikkelen, onderhouden
en begrijpen van relaties is vaak een uitdaging voor hen of zelfs onmogelijk. Het gebruik
van robots voor kinderen met autisme wordt gezien als een veelbelovende wijze om
begeleiding van kinderen binnen het (speciaal) onderwijs en therapie te ondersteunen
of stimuleren. Het sterke ‘actie reactie’ karakter van robots lokt op een spelenderwijze
interacties uit bij de kinderen. Bovendien kan robotgedrag exact voorgeprogrammeerd
worden. Robots kunnen op een consistente wijze toegepast worden, gebruikmakend
van eindeloze herhalingen, toegespitst op de behoeften en voorkeuren van een
specifiek kind en kunnen uiterst neutraal zijn in hun non verbale expressies. Hierdoor is
het mogelijk een bepaalde mate van voorspelbaarheid en laagdrempeligheid voor de
kinderen te creëren. Tot op heden is er echter nog weinig bekend over hoé robots
geïntegreerd kunnen worden in het onderwijs en de therapie voor kinderen met
autisme.
Het doel van de studies beschreven in dit proefschrift was om op een systematische
wijze meer te leren over de mogelijkheden van robots voor kinderen met ASS en om
door middel van intensieve samenwerking met professionals (basis)kennis op te doen
over hoe robot gebaseerde interventies toegepast kunnen worden in de praktijk. Om
het potentieel van robots in interventies voor deze doelgroep te kunnen identificeren
is het allereerst van belang om te begrijpen aan welke doelen voor kinderen met
autisme professionals werken en om vervolgens te leren of en hoe robots daar een
betekenisvolle bijdrage aan kunnen leveren. Verschillende studies zijn uitgevoerd
gericht om inzicht te krijgen in deze aspecten. Om de kans op het maken van
betekenisvolle innovaties die daadwerkelijk door de praktijk omarmd worden te
vergroten, zijn professionals intensief betrokken in het proces, maar ook ouders van
kinderen met autisme, volwassenen met autisme en kinderen met autisme. Robot
KASPAR is gebruikt als platform waarvoor door middel van multidisciplinaire
samenwerking interventies zijn ontworpen en getest in de context van speciaal
onderwijs. De onderzoeksvragen waren als volgt:
1. Aan welke doelen werken professionals in de praktijk met kinderen met autisme

en wat is de state of the art met betrekking tot robotica gericht op deze doelen?
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2. Aan welke doelen voor kinderen met autisme kan robot KASPAR volgens
professionals een bijdrage leveren?

3. Welke rollen zijn mogelijk voor robots in interventies voor kinderen met autisme
en met welke sterke punten en aandachtsgebieden met betrekking tot het gebruik
van robotica moeten we rekening houden?

4. Hoe kunnen robots toegepast worden in de praktijk? Wat zijn belangrijke
randvoorwaarden waaraan voldaan dient te worden?

5. Wat is het effect van een KASPAR interventie op het maken van contact met
kinderen met autisme?

Hoofdstuk 2

Om de eerste onderzoeksvraag te beantwoorden zijn in de eerste studie focusgroep
sessies georganiseerd en is een systematische literatuurstudie uitgevoerd.
Verschillende professionals (zoals leerkrachten uit het speciaal onderwijs,
ergotherapeuten, psychologen) hebben deelgenomen aan deze studie. Het resultaat
was een overzicht van doelen waaraan professionals werken die relevant zijn voor
kinderen met autisme. Het blijkt dat professionals aan een grote variatie aan therapie
en onderwijsdoelen werken voor kinderen met deze heterogene stoornis. In totaal
werden 74 doelen geïdentificeerd passend binnen 9 verschillende domeinen van de
“International Classification of Functioning for Child and Youth” (ICF CY). Professionals
gaven aan dat al deze doelen relevant zijn voor kinderen op het spectrum, maar dat
niet alle doelen urgent zijn voor alle kinderen op elk tijdstip. De systematische
literatuurstudie leverde de “state of the art” robots op voor kinderen met autisme. De
gevonden robots uit de literatuur werden gekoppeld aan het doelenoverzicht uit de
focusgroep studie. Dit heeft geleid tot inzicht in de doelen waarop “state of the art”
robots zich richten. Er werden 14 robots gevonden in de literatuur welke samen 24 van
de doelen adresseerden, die passen binnen 8 domeinen. De meeste robots verkeerden
in een prototype fase, en adresseerden slechts een paar van de doelen voor kinderen
met autisme en werden gebruikt middels bediening op afstand. Robot KASPAR was één
van deze robots die werd ingezet voor het grootste aantal doelen en waarvan positieve
resultaten in de literatuur werden beschreven.

Hoofdstuk 3

Om inzicht te krijgen in de doelen waaraan KASPAR volgens professionals wellicht een
bijdrage zou kunnen leveren, is er een online vragenlijst ingevuld door professionals in
Nederland die met kinderen met autisme werken (zoals therapeuten, speciaal
onderwijs leerkrachten, psychologen). De resultaten van deze tweede studie toonden
aan dat verwacht wordt dat KASPAR een waardevolle bijdrage zou kunnen leveren aan
veel verschillende doelen binnen een aantal domeinen. De meerderheid van de
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professionals gaf aan te verwachten dat KASPAR geschikt zou kunnen zijn voor doelen
als imitatie in spel, contact maken, beurtgedrag, luistergerichtheid, sociale routines,
aandacht, interesse in spel ontwikkelen en het aanleren van een nieuwe
communicatievorm. Dit zijn doelen die vallen binnen de ICF CY domeinen
communicatie, sociale interactie en relaties en spel. Bovendien dacht men dat KASPAR
een bijdrage zou kunnen leveren in domeinen zoals voorschoolse vaardigheden en
emotioneel welbevinden. KASPAR zou in hun ogen kunnen bijdragen aan het behalen
van doelen zoals het trainen of oefenen van vaardigheden, opvolgen van instructies,
hulp vragen of lol maken en plezier ervaren. Professionals identificeerden ook doelen
waarvan ze dachten dat KASPAR daar waarschijnlijk geen bijdrage aan zou kunnen
leveren, zoals mobiliteit. Ze benadrukten het belang van het hebben van aandacht voor
het creëren van een plezierige motiverende omgeving voor de kinderen waarin ze zich
vrij voelen en zich kunnen ontwikkelen.

Hoofdstuk 4

De derde studie richtte zich op de vraag hoe robots geïmplementeerd kunnen worden
in huidige autisme onderwijs en therapie settings. Een focusgroep studie met
verschillende stakeholders en professionals is uitgevoerd om de derde en vierde
onderzoeksvraag te beantwoorden. Hoofdstuk 4 beschrijft verschillende rollen die
KASPAR zou kunnen vervullen, sterke punten die benut kunnen worden en
aandachtsgebieden rondom het gebruik van robots voor kinderen met autisme.
Professionals en andere stakeholders identificeerden zes mogelijke rollen voor KASPAR:
stimulator, beloner, trainer, mediator, aanspoorder en diagnostisch hulpmiddel. Een
zevende rol, een maatje, werd genoemd door volwassenen met autisme die
deelnamen. Verwachte sterke punten van KASPAR hebben te maken met
mogelijkheden voor: personalisatie, speelsheid, actie reactie principe, neutraliteit,
consistente en herhaaldelijke handelingen, mogelijkheden om gedrag op een
gecontroleerde wijze te variëren en het hebben van extra ondersteuning voor
professionals. Naast deze sterke punten, werden ook aandachtsgebieden benoemd.
KASPAR heeft op dit moment relatief beperkte actie reactie mogelijkheden, kinderen
kunnen bang zijn voor KASPAR, vragen rondom generalisatie of transfer van geleerde
vaardigheden met KASPAR en er zou een mogelijke afhankelijkheid van KASPAR kunnen
optreden wanneer kinderen te zeer gehecht zouden raken aan de robot.

Hoofdstuk 5

De focusgroep studie adresseerde ook de vraag hoe robots geïmplementeerd kunnen
worden in praktijk situaties en aan welke belangrijke randvoorwaarden dan voldaan
moet worden volgens professionals. Dit resulteerde in een overzicht van
randvoorwaarden gerelateerd aan de robot, de kinderen, de omgeving en aspecten
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rondom praktische implementatie. Bovendien is er een interventiesjabloon ontwikkeld
dat handvatten biedt om op een systematische wijze robot interventies (en specifiek
voor KASPAR) te beschrijven. Dit is beschreven in hoofdstuk 5. Bovendien zijn er tijdens
een aantal co creatie sessies met professionals, ouders van kinderen met autisme en
volwassenen met autisme een aantal nieuwe ideeën bedacht en uitgewerkt voor
KASPAR interventies. Dit leverde meer inzicht op over hoe robots praktisch ingebed
kunnen worden in huidige praktijken en waar rekening mee dient te worden gehouden.

Hoofdstuk 6

Om het effect van een KASPAR interventie op kinderen met autisme te onderzoeken is
een effect studie uitgevoerd in de praktijk. Deze studie bestond uit een ABAB design
waarin het effect van KASPAR op contact maken werd onderzocht en is uitgevoerd bij
een school voor speciaal onderwijs in Nederland. In de studie werd meer inzicht
verkregen in de interactie van kinderen tijdens de sessies met KASPAR (fase A)
vergeleken met de sessies met een begeleider (fase B). Micro gedragingen van de
kinderen werden geanalyseerd aan de hand van opgenomen video beelden. Bovendien
werden achteraf interviews aan de hand van de opgenomen video’s gehouden met de
begeleiders. Kinderen reageerden overwegend positief en open op KASPAR, ze
maakten op non verbale maar ook op verbale manier contact met KASPAR, namen
initiatief en hadden langere gerichte aandacht tijdens de KAPSAR sessies dan met de
begeleider, waren op hun gemak met KASPAR en hadden plezier tijdens de interacties
met de robot. Betrokken begeleiders waren positief verrast over de interacties tussen
de kinderen en KASPAR en de aanhoudende gerichte aandacht die kinderen toonden
voor de robot. Significante verschillen werden gevonden tussen de KASPAR en
begeleider conditie: kinderen raakten de robot vaker aan, lieten meer non verbale
imitatie zien met de robot en toonden langere en meer gerichte aandacht voor de
robot vergeleken met de begeleider. De kinderen deden meer positieve verbale
uitspraken als reactie op de begeleider dan ze deden als reactie op KASPAR. Klinisch
relevant is het resultaat dat de kinderen meer positieve verbale uitspraken deden naar
de robot vanuit hun eigen initiatief dan dat ze deden naar de begeleider. Deze studie
toonde aan dat KASPAR een significante en relevante bijdrage kan leveren aan het
maken van contact met kinderen met autisme.

Hoofdstuk 7

Het laatste hoofdstuk van dit proefschrift beschrijft een algemene discussie die de
belangrijkste resultaten presenteert en een aantal additionele inzichten weergeeft die
verworven zijn tijdens de studies. Verder worden een aantal kritische en
methodologische reflecties beschreven en een aantal implicaties benoemd. Dit zijn
implicaties voor kinderen met autisme, voor professionals in de onderwijs en
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therapiepraktijk en voor ontwikkelaars van robots. Tenslotte worden in hoofdstuk 7
een aantal aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek en beleid. Het sluit af met de
conclusie dat de toepassing van robot gebaseerde interventies beschouwd kan worden
als een veelbelovende richting om therapie en speciaal onderwijs voor kinderen met
autisme aan te vullen of verrijken. Dit heeft met name te maken met de manier waarop
professionals ondersteund kunnen worden door de inzet van robots en de manier
waarop kinderen geboeid worden, aandacht hebben, reageren en gemotiveerd raken
om (wederzijdse) interactie aan te gaan. Echter, vanzelfsprekend zijn robots niet de
oplossing voor alle behoeften en niet voor alle kinderen, zoals alle interventies in dit
vakgebied. Robots kunnen één van de tools worden in de handen van autisme
professionals om kinderen te helpen ontwikkelen, om te gaan met ‘hun’ autisme, en
niet onbelangrijk, plezier te hebben. Om dit te kunnen bereiken en het potentieel van
robots te kunnen benutten, is er nog wat (samen)werk aan de winkel voor mensen met
verschillende achtergronden en ervaringen.




