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Samenwerking met privépartners verhoogt
kansen bij autismeleerlingen De Lift
met een diploma zicht op een job onze leerlingen legt begeleider
of een voorbereiding op verdere Leen Smekens uit Voor anderen
studies De kansen op een baan gaat de herhaling misschien ver
worden voor de jongeren ver velen Onze leerlingen zijn erg ge
groot door een samenwerking focust om hetzelfde te doen Deze

Dl EST

De Lift de secundaire in
formaticaschool voorjon
geren met een autisme
spectrumprofïel in Diest
bestaat vijfjaar Dankzij de met externe partners Zo is De stage geeft de leerlingen al het ge
pas gestarte samenwerking Lift dit schooljaar een samenwer voel wat het betekent uit werken
met privépartners vergroot king gestart met het Vlaams In te gaan Bovendien kan deze stage
stituut voor Technologisch On
de school de toekomstkan
een belangrijke stap naar tewerk
derzoek VITO in Mol Het VI
sen voor de jongeren
stelling betekenen Het contact
TO is een onafhankelijke
met een andere omgeving ver
De Lift werd 2014 opgericht organisatie die onderzoek doet sterkt ook de sociale vaardighe
door Bert Beelen en zijn dochter naar technieken voor een duur den van onze leerlingen We zien
Katrien beiden advocaat in Leu zame ontwikkeling Alexander ook een verbetering van het wel
ven De school richt zich tot jon Wijns 19 behoort tot de leerlin bevinden en hun zelfbeeld ïwh
geren met een normale begaafd gen in dat project We bekijken
heid maar die wegens hun beper op luchtfoto s op de computer
king
in
sociale
en welke gebouwen een dak van
hebben
vertelt
communicatieve vaardigheden golfplaten
Alexander Die zijn te herken
niet in het gewoon of buitenge
nen aan de blauwe kleur Wij
woon onderwijs terechtkunnen
moeten die daken op de compu
De school telt vijftien leerlingen
terfoto s omlijnen en ze dan een
die in leeftijd variëren van 14 tot
rode kleur geven zodat ze nog
20 jaar Zij krijgen hier een aan
bod op maat

zegt coördinator

Annemie Willekens

Na enkele

jaren bij De Lift studeren ze af

meer opvallen Een dag per week
gaan we naar het VITO
Dit is een opdracht op maat van

Wij gaan een dag in de week op
stage bij het VITO zegt leerling
Alexander Wijns
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