
Wij hopen dat het autismepaspoort u afgelopen jaar heeft mogen helpen in het duidelijk krijgen van de onder-

steuningsbehoefte van ieder individueel kind met autisme. De slogan van de autisme week 2015 was niet voor 

niets 'Autisme is niet te genezen...onbegrip wel!' 

Wij hopen ook dat u, samen met de andere mensen uit de omgeving van uw kind met autisme, een weg heeft 

gevonden om de inhoud van het paspoort te 'vertalen' naar een passende en effectieve ondersteuning, zodat 

uw kind, mét zijn of haar autisme, zich kan ontwikkelen binnen de mogelijkheden, en zich hierin gesteund en be-

grepen voelt. Een van de belangrijkste doelstellingen van het Autismepaspoort! Ik wens u veel leesplezier met 

deze nieuwsbrief.  

Suzanne Agterberg  

Nieuwsbrief 01-2016 

Van 2015 naar 2016 

In september kwam het boek ‘Autisme anders bekijken–omdat geen kind hetzelfde is’ 

uit. In dit boek worden de onderdelen van het autismepaspoort  in aparte hoofdstukken 

toegelicht en uitgelegd vanuit de laatste theorieën over autisme. Er staan veel praktijk-

voorbeelden in, waardoor het boek veel herkenning zal opleveren bij mensen uit de om-

geving van een kind met autisme. De NvA schreef onder andere in het voorwoord: “De 

tips die bij de verschillende hoofdstukken worden gegeven kunnen bijdragen aan het 

verbeteren van het begrip voor het kind dat u in gedachten heeft als u dit boek gaat 

lezen.” Klik hier om het boek te bestellen via Bol.com.  

Het boek ‘Autisme anders bekijken’ is volop verkrijgbaar! 

Op de website van het autismepaspoort vindt u verschillende (gratis) downloads, waar u 

misschien iets aan heeft in de begeleiding en/of ondersteuning van kinderen met autis-

me. Zo vindt u er bijvoorbeeld een ‘stop-denk-doe’ afbeelding, en een spanningsmeter 

die uw kind kan gebruiken om aan te (leren) geven hoe het op dat moment met hem of 

haar is. Klik hier om naar de downloadpagina te gaan.  

Downloads op de website www.autismepaspoort.nl 

TWITTER 

Het autismepaspoort in 2015 

Het autismepaspoort…. 

 werd in januari 2015 gelanceerd als resultaat van een masteronderzoek naar beeld-

vorming bij leerlingen met autisme werd beloond met de HanneMieke prijs van de 

Nederlandse Vereniging voor Autisme (NvA) 

 werd in 2015 door ruim 200 gebruikers ingevuld 

 is op een aantal scholen als standaard start van handelingsplanning ingevoerd 

 werd door de NvA omschreven als ‘een beknopt maar overzichtelijk format, dat 

voor elke begeleider eenvoudig toegankelijk is en waarvan de NvA hoopt dat het 

ruim zal worden ingezet’. 

 kreeg landelijke aandacht onder andere in de Telegraaf en tijdens het NvA autisme-

congres in de Jaarbeurs in Utrecht.  

 kreeg ook een plek op de internationale autisme-conferentie ‘Inservice’ in Malle 

(België) 

Voor een overzicht van dit, en nog meer, nieuws rondom het autismepaspoort (zoals een 

filmpje van Suzanne’s lezing op het NvAcongres) klik hier 

Lees verder op de tweede pagina 

http://www.bol.com/nl/p/autisme-anders-bekijken/9200000049085105/
http://www.autismepaspoort.nl/index.php/informatie/downloads/
http://www.autismepaspoort.nl/index.php/informatie/downloads/
https://twitter.com/Suzanne8erberg?lang=nl
http://www.autismepaspoort.nl/index.php/informatie/in-het-nieuws/


Als u een autismepaspoort heeft ingevuld, weet u precies wat alle onderdelen inhouden. 

In de praktijk bleek echter dat een aantal begrippen voor de lezers van het paspoort vra-

gen opriepen. Daarom hebben wij een bijsluiter geschreven, die een korte uitleg geeft bij 

alle onderdelen. Deze bijsluiter kan bijvoorbeeld (geplastificeerd) in iedere klas komen te 

hangen. Door deze extra informatie kunnen de lezers van het paspoort nóg meer voor-

deel doen met de inhoud van het autismepaspoort en nog beter bij uw kind aansluiten!  

Klik hier om de bijsluiter te lezen en downloaden. 

Handige bijsluiter bij het Autismepaspoort 

Een kind heeft vaak zelf óók veel te zeggen over wat hij of zij belangrijk vindt. Daarom is er nu 

(als kosteloze optie) in de tool ook de mogelijkheid een leeg ’mijn eigen autismepaspoort’ te 

printen. Hierop kan uw kind schrijven wat hij of zij wil dat de omgeving van hem of haar weet. 

Naast het feit dat wij hiermee uw kind een stem willen geven, is het ook een mooie gelegen-

heid om met uw kind in gesprek te gaan, te leren over zijn of haar autisme (psycho-educatie), 

en te laten zien wat u over hem of haar hebt opgeschreven in het ‘grote-mensen-paspoort’. 

Klik om het kindpaspoort te downloaden (u dient in te loggen om te kunnen downloaden) 

Nieuw: ‘Mijn eigen autismepaspoort’ 

Wij zijn voortdurend bezig het paspoort nóg gebruiksvriendelijker en effectiever te ma-

ken. Bovenstaande toevoegingen aan het autismepaspoort zijn ingegeven door de 

feedback van gebruikers van het paspoort. Uw mening is voor ons dus ontzettend 

belangrijk! Wij hopen dat u ons vijf minuten van uw tijd wilt geven om uw mening aan 

ons kenbaar te maken. Via deze link komt u bij een online in te vullen enquête.   

Alvast heel erg bedankt! 

Wij willen graag weten wat u van het Autismepaspoort vindt 

Suzanne geeft lezingen en trainingen op locatie. Afgelopen jaar heeft zij dit 

bijvoorbeeld op de politieacademie mogen doen, maar zij is ook op diverse 

scholen met teams aan de slag gegaan rondom de thema’s van het autisme-

paspoort. Ook verzorgt zij trainingsdagen voor leerkrachten en ouders, speci-

fiek gericht op het invullen en ‘vertalen’ van het autismepaspoort naar een 

passende ondersteuning. Klik hier voor het aanvragen van meer informatie 

omtrent een lezing of training. 

Autisme anders bekijken op uw school of instelling? 

Er is op het moment veel te doen rondom autisme, passend onderwijs, zorg en hoe dit allemaal beter kan. 

Het autismepaspoort volgt deze ontwikkelingen op de voet, en wil u hier graag van op de hoogte houden. 

Volg ons daarom via Twitter of Facebook, dan blijft u ook ‘up to date’ van het laatste nieuws rondom het 

autismepaspoort.  

Klik hier om naar onze Facebookpagina te gaan.                   Klik hier om naar onze Twitterpagina te gaan.      

Klik hier om naar onze YouTube pagina te gaan.                     Klik hier om naar ons te mailen.  

Blijf op de hoogte... 

Wij hopen dat wij u van dienst hebben kunnen zijn met deze nieuwsbrief. Als u liever 

geen nieuws meer van ons ontvangt, klik dan hier en druk vervolgens op verzenden, 

Dan zorgen wij er voor dat u de volgende nieuwsbrief niet meer krijgt. 
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