Praktische info

Typisch leerprogramma

Weekrooster

· 12 uur Informatica

24 uur les op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag
(woensdag geen les)

· 2 uur Nederlands
· 2 uur wiskunde
· 2 uur Engels
· 3 uur socio-communicatieve
vaardigheden
· 1 uur wereldoriëntatie
· 2 uur lichamelijke opvoeding

· 9 uur tot 17 uur
· 2 uur pauze per dag (verspreid)
· Voor- en naschoolse opvang:
8 uur - 18 uur
· Overnachtingsaanbod mogelijk

Binnen alle vakken stemmen we speciﬁek af op
ICT, autisme, persoonlijke mogelijkheden en interesses.
Naast de reguliere lessen organiseren we workshops,
werkbezoeken en stages. We coachen de leerlingen
die een diploma secundair onderwijs willen behalen
via de Examencommissie of het CVO.
Alle benodigde vakken bieden we aan.

Lesgeld
Het lesgeld bedraagt €1.500 per maand.
Een schooljaar loopt van september tot en met juni.

Meer weten?

Kijk op www.delifteducation.be of bel 0494 48 21 25

Waar?



Bereikbaarheid
De school is gemakkelijk
te bereiken met de wagen.
Aan de rotonde van de
Leuvensepoort, met ruiterstandbeeld,
rijdt u links van het politiebureau de Leuvensestraat in.
Wanneer u niet verder mag, rijdt u links omhoog de
Citadelsite op.

Diest

Informatiebrochure

De school ligt na 300 meter recht voor u.
Geef in de GPS Leuvensestraat 84 in.
Met het openbaar vervoer (bus) stapt u aan Halte
Leuvensepoort af en vervolgt u te voet dezelfde weg.

Hoe helpt u DE LIFT?
U kan ons ﬁnancieel steunen op twee manieren:

Werkingsmiddelen DE LIFT
Met het inschrijvingsgeld en steun van de
Cronos Groep betalen wij onze lesgevers.
Voor onze werking hebben wij
sponsoringsgeld nodig. Voor bedrijven
en vrije beroepen kunnen wij
sponsoringsovereenkomsten aﬂeveren.
Het rekeningnummer van DE LIFT is:
BE65 0688 9977 8996

Fonds “Vrienden van De Lift
Education vzw” binnen de
Koning Boudewijnstichting
Dit fonds wordt enkel en alleen aangewend
voor de jongeren die anders niet de ﬁnanciële
mogelijkheid hebben toegang te krijgen tot
de opleiding.
Zowel particulieren als bedrijven kunnen
stortingen doen waarvoor een ﬁscaal attest
wordt afgeleverd. U kan storten op het
rekeningnummer van de stichting met
vermelding van de gestructureerde
mededeling: 019/0320/00083

BE10 0000 0000 0404

IT-SCHOOL
Talenten bevrijden
www.delifteducation.be

De Lift brengt leerlingen met
autisme via aangepast secundair
onderwijs naar een hoger niveau.

Wat?
DE LIFT is een secundaire school tot stand

gekomen op privé initiatief voor leerlingen
met autismespectrumproﬁel.
De school biedt een gespecialiseerde
informaticaopleiding aan, op maat van de
individuele leerling, gericht op de
arbeidsmarkt.

Voor Wie?
Doelgroep
De Lift biedt onderwijs aan
leerlingen vanaf 12 jaar met
een (rand)normale of hoogbegaafdheid én met een
doorgedreven interesse voor
informatica.
Jongeren met een
autismespectrumproﬁel
hebben speciﬁeke (maar
vaak zeer discrepante)
mogelijkheden. Door een
geïndividualiseerde aanpak
kunnen ze hun talenten beter
ontdekken en ontwikkelen.

Aanpak
Concrete, praktisch bruikbare doelen
· Individuele begeleiding en lesaanbod
· Pauzes op maat
· Visuele ondersteuning
· Prikkelarme omgeving
· Stimulering sociaal communicatieve
vaardigheden
· Vertrekkend vanuit hun interesses

Schoolteam
Het team bestaat uit gediplomeerde
lesgevers met ervaring in autisme.
Professionele informatici, gesponsord
door Cronos, geven de IT-lessen.
Zij kunnen rekenen op ondersteuning
van betrokken vrijwilligers.
Tijdens een wekelijks overleg
bespreken de lesgevers samen
met de orthopedagoge het
lesaanbod en theoretisch kader.

Leerprogramma informatica
De Lift vertrekt vanuit de interesse van de jongere.
We spelen in op de sterktes en prikkelen de intrinsieke motivatie
om zich te bekwamen in speciﬁeke computervaardigheden.
Onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod:
· voorbereiding op een IT-certiﬁcaat
· graﬁsche tools leren
· programmeren met verschillende programmeertalen
· ontwikkeling, ontwerp en beheer van websites
· apps ontwikkelen
· audio- en videoproducties maken
· samenstellen en herstellen van computersystemen en netwerken
· testen van software
· conﬁgureren van toepassingen
· behandelen van gegevens
· ...
Via stages en opdrachten vanuit de bedrijfswereld
doen de jongeren praktijkervaring op.

 www.delifteducation.be
 info@delifteducation.be
 facebook.com/delifteducation

· Kleine klasgroepen

 linkedin.com/company/de-lift-education

· Gericht op de arbeidsmarkt

*** BE65 0688 9977 8996
 +32 (0) 494 48 21 25
 Citadel, 3290 Diest

