Een lift naar de toekomst
Terwijl we bovenop de citadel van Diest genieten van het prachtig uitzicht op de stad, hebben we
een gesprek met Annemie Willekens. Zij is coördinator en pedagoog bij De Lift, een secundaire
privéschool voor jongeren met autisme die een grote interesse hebben in informatica. “Op onze
school bereiden wij de leerlingen zo gericht mogelijk voor op de arbeidsmarkt. We geven ze een lift
naar de toekomst,” zegt een trotse Annemie.
Onderwijs op maat
De school staat nog in haar kinderschoenen, want pas begin september in 2014 werden er de eerste
lessen gegeven. Het initiatief kwam van Bert Beelen, wiens kleinzoon een autismespectrumstoornis
(ASS) heeft. Hij vond dat er onvoldoende aangepast onderwijs was voor kinderen met ASS in het
secundair onderwijs en kwam daarom met het idee om zelf een school op te richten waar er steeds
les op maat gegeven wordt.
Computer als beste vriend
De Lift is geen school zoals een andere: er zitten in totaal vijf jongeren op school en ze hebben
allemaal autisme en een grote liefde voor ICT. “De keuze voor informatica als specialisatie was snel
gemaakt,” zegt Annemie. “We weten namelijk van veel jongeren met autisme dat ze gefascineerd
zijn door computers. Voor hen is flexibel denken erg moeilijk en daardoor spreekt de logica van een
computer hen aan.”
Gevarieerd aanbod
Het vak informatica neemt dan ook het grootste deel van het lessenrooster in, maar natuurlijk krijgen
de leerlingen nog andere algemene vakken voorgeschoteld. Bij Nederlands en Engels ligt vooral de
focus op zakelijk communiceren. De lessen WO (Wereldoriëntatie) zijn daarentegen steeds
toegespitst op de interesses van de leerlingen, maar tijdens de lessen LO probeert de school de
leerlingen toch aan te moedigen tot bewegen. Ook krijgen de leerlingen een vak ‘sociale
vaardigheden’, waarbij ze leren hoe ze moeten omgaan met andere mensen.
Prijzige keerzijde
Jammer genoeg is het kostenplaatje van dit project tamelijk hoog, aangezien De Lift als privéschool
geen subsidies van de overheid krijgt toegekend. De school is erg blij dat ze steun krijgt van enkele
sponsors. “Via onze hoofdsponsor Cronos hebben we namelijk al twee IT-leerkrachten gekregen,”
zegt een enthousiaste Annemie. Toch is het voor De Lift moeilijk om de inschrijvingskosten
structureel te verminderen aangezien er steeds minimum 2 begeleiders (vaak nog meer, afhankelijk
van het vak) voor 5 leerlingen zijn voorzien, wat niet de standaard is in een normale school.
Rooskleurige toekomst
“Natuurlijk hopen we de komende jaren de kostprijs wat te drukken, maar dat zal niet makkelijk
zijn,” zegt Annemie. De toekomst van de school ziet er echter positief uit. “Ik merk dat onze school
alsmaar bekender wordt en voor volgend schooljaar hebben we al nieuwe inschrijvingen.”

Ondertussen is De Lift bezig om nieuwe samenwerkingen aan te knopen met fondsen en
verenigingen over heel België. “Wij zijn ontzettend blij dat er fondsen zoals ICT Community for ASD
bestaan, want hierdoor kunnen wij onze ideeën financieel realiseren.” Daarom zullen we zeker en
vast onze kandidatuur voor volgend jaar indienen,” zegt een glunderende Annemie.

Quotes
“De logica van een computer spreekt onze leerlingen enorm aan.”
“Wij zijn ontzettend blij dat er fondsen zoals ICT Community for ASD bestaan.”

