
Het Europese netwerk in 
wording

Een overzicht van de autistische zelfvertegenwoordiging in Europa



De aanleiding vanuit mijn oogpunt

• Eigen ervaringen in het (hoger) onderwijs

• Gebrek aan informatie voor eigen onderwijsonderzoek onder PAS
• Wat is er al bekend over de relatie tussen autisme en onderwijs?
• Hoe doet men het in andere landen? Welke kennis is daar?

• De verbinding leggen tussen wetenschappelijke kennis en 
onderlinge uitwisseling



Het begin

• Nadenken over de vorming van een internationaal netwerk onder 
een nieuw initiatief voor neurodiversiteit

• Contacten leggen met het buitenland via e-mail

• Liftend naar Berlijn, Duitsland! Contact leggen met Aspies e.V.

• Helaas geen geld meer voor andere reizen



De zegen van het internet

• E-mail van Aspies e.V.

• Veel is tóch op te zoeken via het internet

• Faciliterend aan dit Europese netwerk: Facebook en Google 
(Translate)

• Waarom is dit niet eerder gebeurd?



European Autistic Network



Verenigingen, groepen en individuen

• De verschillen tussen de landen zijn erg groot:
• Het ene land heeft één vereniging, het andere land heeft meerdere

• Niet elke groep is geformaliseerd

• De ene vereniging is groot, de andere heel erg klein – soms zelfs inactief of 
twijfelachtig

• Hoe zit het met individuele zelfvertegenwoordigers?



Noemenswaardige voorbeelden

• Estland: Eesti Aspergeride Ühing

• Tsjechië: Adventor o.s.

• Noorwegen: Spekteret

• Zwitserland: Worldwide Autism Association



Uitdagingen

• Niet elk (aangegeven) land is 
participant in de EAN: België, 
Oekraïne

• Er spelen bepaalde problemen in 
sommige landen: Frankrijk (als 
voorbeeld)

• Er wordt een ontmoedigingsbeleid 
gevoerd door sommige nationale 
ouderverenigingen: Hongarije(?)

• Financiële crisis heeft voor de 
Griekse vereniging het einde 
betekend

• Taalbarrières en onbekendheid met 
autisme



Hoe ver is de EAN?

• Er is een forum

• Er zijn drie online-vergaderingen geweest

• We praten over de structuur en toekomstige formalisatie

• We geven hier een presentatie!



Hartelijk dank voor jullie aandacht

Stel je vraag aan ons!


