Bijlage 9 – Aanbevolen literatuur/websites en nuttige
adressen
Aanbevolen literatuur
Attwood, T. (2001). Het syndroom van Asperger. Lisse: Swets & Zeilinger
Clijsen, A .& Y. Leenders (2005). Leerlingen met autisme in het voortgezet onderwijs.
Een praktische gids voor docenten, mentoren en zorgcoördinatoren. ’s-Hertogenbosch: KPC Groep
Bestellen: www.landelijknetwerkautisme.nl
Delfos, M.F. (2002). Een vreemde wereld. Over autisme, het syndroom van Asperger en
PDD-NOS. Amsterdam: Uitgeverij SPW
Expertisecentrum Handicap en Studie. Autisme en studeren in het hoger onderwijs
Zie www.handicap-studie.nl
Gerland. G. (1998). Een echt mens. Ervaringen van een autist. Antwerpen-Baarn: Houtekiet
Peeters, T. (1994). Autisme: van begrijpen naar begeleiden. Antwerpen-Baarn: Hadewijch
Vermeulen, P. (1999). Brein bedriegt. Als autisme niet op autisme lijkt. Culemborg: Centraal
Boekhuis bv
Vermeulen, P. (2002). Voor alle duidelijkheid. Leerlingen met autisme in het gewoon onderwijs.
Culemborg: Centraal Boekhuis bv
Aanbevolen websites
Websites met informatie over autisme
www.landelijknetwerkautisme.nl (met informatie over regionale steunpunten autisme)
www.autisme-nva.nl
www.autisme-vl.be
www.autisme.startkabel.nl
www.autisme.pagina.nl
www.autisme-resources.nl
Websites met informatie over onderwijs, regelingen, voorzieningen en zorg
www.landelijknetwerkautisme.nl
www.wecraad.nl
www.pgb.nl
www.icares.com
www.beroepenbeeldbank.kennisnet.nl
www.ggznederland.nl
www.mee.nl
www.onderwijsenhandicap.nl
www.rugzakinmbo.nl
www.cgb.nl
www.ib-groep.nl
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www.choi.nl
www.centrumautisme.nl
Vrijwel alle onderwijsinstellingen in mbo, hbo en universiteit hebben een eigen website waar
informatie over een opleiding gevonden kan worden.
Websites voor studenten met autisme
www.autsider.nl
www.jopla.nl
www.leefwijzer.nl

Nuttige adressen
WEC-Raad / Landelijk Netwerk Autisme
Postbus 222
3500 AE Utrecht
E-mail: info@landelijknetwerkautisme.nl
Website: www.landelijknetwerkautisme.nl
Op deze website staan de adressen van de regionale steunpunten autisme.
Handicap + Studie
Christriaan Krammlaan 2
3571 AX Utrecht
Postbus 222
3500 AE Utrecht
Helpdesk: elke dag van 9.00 – 12.30 uur (030 – 275 33 00) of algemeen@handicap-studie.nl
Website: www.onderwijsenhandicap.nl
Per Saldo
Belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget (PGB)
Churchillaan 11
Postbus 19161
3501 DD Utrecht
E-mail: info@pgb.nl
Website: www.pgb.nl
Commissie Gelijke Behandeling (CGB)
Kleine Singel 1-3
Postbus 16001
3500 DA Utrecht
E-mail: info@cgb.nl
Website: www.cgb.nl
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