
Jaarjournaal De Lift 2016 – 2017       
 

Het schoolteam, de initiatiefnemers en de stuurgroep   
In september 2016 zijn we ons derde schooljaar gestart met 10 teamleden.  Alle professionele IT-

ondersteuning kregen we ook dit schooljaar aangeboden door Cronos. Dave werd vanaf september 

bijgetreden door Gert en Mathias. Door het splitsen in twee groepen, konden we de leerlingen 

informatica op maat bieden. Ann, Leen en David stonden in voor de algemene vakken (Wiskunde, 

Engels, Nederlands, W.O. en Socio-communicatieve vaardigheden). Jens begeleidde de LO-lessen. 

Sabine gaf, via advocatenkantoor Beelen, les in verband met het diplomagericht aanbod voor de 

Examencommissie secundair onderwijs. Ze gaf de vakken Frans, economie, burgerlijk en handelsrecht 

en sociaal en fiscaal recht. Sandra gaf individuele logopedie aan een leerling. Annemie coördineerde 

de werking. Ten slotte mochten we blijven rekenen op Cindy en Kristine als ondersteunend oud-

leerkrachten voor praktische vragen en de organisatie van onze CoderDojo’s.  

Ons schoolteam: 
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Cindy Smits 

 

Kristine Smeekens 

  

    

Onze initiatiefnemers:  

   

                  
 

Bert Beelen 

 

Katrien Beelen 

 

Ted Kappetijn 

 

 

Onze stuurgroep: 

- Bert Beelen, advocaat, initiatiefnemer 

- Katrien Beelen, advocaat, initiatiefnemer 

- Ted Kappetijn, advocaat, initiatiefnemer 

- Philippe Cox, algemeen directeur Ten Desselaer 

- Sonja Nijs, ergotherapeut – GON-begeleidster 

- Dirk Rombaut, commercieel directeur Passwerk 

- Jürgen Meheus, B.U.-manager Cronos/ M2Q 

- Paul Goossens, afgevaardigd bestuurder Supplies Express NV 

- Annemie Willekens, orthopedagoge en coördinatrice. 



De leerlingen 
 

Ook het leerlingenaantal bleef niet ongewijzigd. Maarten en Gert studeerden af in juni 2016. Dit 

schooljaar waren Brent, Tim en Koen nieuw in onze school. Xander staat op het punt om af te 

studeren met een diploma van de Examencommissie secundair onderwijs. Slechts voor één vak moet 

hij nog een herexamen doen, waarbij we hem tot het eindpunt zullen begeleiden. Robrecht, Tim, 

Brent en Koen zullen we in september opnieuw mogen verwelkomen.  

Naar volgend schooljaar toe zijn er reeds 5 nieuwe inschrijvingen: Jesse, Emiel, Tyo, Liam en Max. 

Vier van deze nieuwe leerlingen namen reeds deel aan een ‘proefdag’ in De Lift waarbij ze een 

volledige dag de werking van de school leerden kennen.  

Dit belooft alvast een mooie uitbreiding van het leerlingenaantal en toont dat De Lift groeit. Het 

definitieve leerlingenaantal in september 2017 zullen we pas eind augustus kennen.  

 

Activiteiten  

 

CoderDojo’s 

 

Onder leiding van Cindy, oud-leerkracht van De Lift en werkzaam bij Digitale Wolven van Cronos, 

organiseerden we ook dit schooljaar weer twee gratis CoderDojo – sessies.  

CoderDojo organiseert evenementen, de zogenaamde "Dojo's". Op die Dojo's leren jongens en 

meisjes programmeren, websites maken, apps en spelletjes ontwikkelen enzovoort. CoderDojo 

maakt van ontwikkelen en programmeren een leuke leerervaring.  

De Lift organiseerde samen met de CoderDojo-vrijwilligers twee speciale pop-up Dojo’s specifiek 

voor jongeren van 10 tot 18 jaar met ASS. De Dojo’s waren toegankelijk voor het brede publiek en 

vonden plaats op 17 en 31 mei. Van zodra we de eerste sessie gepland hadden, kwamen de 

inschrijvingen binnen, waardoor op korte tijd beide sessies volzet waren. Deze Dojo’s werden 

ondersteund door het personeel van de school en vrijwilligers van CoderDojo om zo de auti-aanpak 

te kunnen bieden die deze jongeren nodig hebben. Zowel jongeren van het gewoon als het 

buitengewoon onderwijs waren welkom.  

Deze sessies verliepen anders dan andere Dojo’s. Als informaticaschool voor jongeren met ASS was 

het evident dat we onze autismevriendelijke aanpak doortrokken. De CoderDojo-vrijwilligers kregen 

uitleg over autisme en werden ondersteund door het leerkrachtenteam van De Lift.  

We verzamelden op voorhand informatie per leerling, verdeelden hen in kleine groepjes (of indien 

nodig individueel) over de lokalen en voorzagen 1 begeleider per jongere. Hulpmiddelen (time-timer, 

koptelefoon,… ) werden ingeschakeld waar nodig. Ook boden we per opdracht stappenplannen aan, 

zodat de oefeningen duidelijk werden gestructureerd. Op deze manier werden deze Dojo’s voor alle 

jongeren een aangename ervaring.  



     

 

 

Lift up Robotica 

 

Dit schooljaar hebben Britt en Brenda, twee studentes Bachelor 

Secundair Onderwijs met specialisatie Informatica, hun bachelorproef 

voor de school De Lift geschreven. Ze onderzochten het verbeteren van 

sociale vaardigheden van jongeren met ASS met behulp van de Ono-

robot. Om onze leerlingen beter te leren kennen, zijn ze gestart met een 

zorgstage aan het begin van hun academiejaar. Vervolgens hebben ze een 

aantal lessen uitgewerkt rond het verbeteren van twee specifieke sociale 

vaardigheden bij Robrecht en Tim. Dit met behulp van de Ono-robot. Op 

6 juni hebben zij aan het team van De Lift hun onderzoek en de behaalde 

resultaten gepresenteerd. We waren aangenaam verrast over het 

positieve effect op de leerlingen en zullen dit ook naar de toekomst toe 

verder gebruiken als instructietechniek.  

 

 

Nieuwjaarsreceptie 

 

Ook dit jaar bood De Lift een receptie aan om alle sympathisanten van de school te bedanken. De 

leerlingen maakten de uitnodiging en de opkomst was opnieuw een succes. Op die manier konden 

we aangeven hoeveel de steun van onze sponsors voor ons betekent en onze oprechte dankbaarheid 

naar hen uiten.  

De Lift kreeg dit jaar een prachtige concertavond aangeboden door de topartiesten van Tripod. Onze  

speciale dank hiervoor gaat naar Peter Luypaers.  

Tripod is de nieuwe band van Frank Vaganée, Hendrick Braeckman en Jos Machtel: drie stevige 

namen uit de jazz die elkaar kennen van bij het Brussels Jazz Orchestra en ook buiten die formatie 

geregeld samen spelen in kleinere bezetting. Met Tripod tillen zij kamermuziekjazz een niveautje 

hoger, onder andere door een uitgebreidere instrumentatie.  

Tripod selecteerde de mooiste liedjes die Vlaanderen en Nederland verenigen: van Raymond tot 

Ramses, van De Craene tot De Groot en ook minder bekende pareltjes van o.a. Jules De Corte en 



Walter De Buck. Tripod maakt er instrumentale juweeltjes van met veel aandacht voor improvisatie 

en onvoorspelbare harmonisatie. En verrassend herkenbaar.  

Uiterst toepasselijk was de afsluiter over autisme: ‘Breek De Stilte’ van Stef Bos, waarbij ook de tekst 

getoond werd.  

Met de mooie bloemen van Le Sentiment als aankleding en de bijzondere aandacht voor Cronos als 

onze partner en hoofdsponsor was de nostalgische filmzaal helemaal compleet.  

 

Nadien kregen we een gezellige receptie aangeboden, waarbij Lassaux zorgde voor heerlijke hapjes 

en Van Geyseghem voor verfijnde wijnen. 

 

   
 

 

    

     

 

 

 

 

 



Opendeurdag 

 

Op zaterdag 20 mei hielden we onze jaarlijkse opendeurdag in de school. De leerlingen van de school 

hebben ook voor dit evenement de uitnodiging gemaakt. 

Op deze datum zette onze school haar deuren open voor het publiek. We mochten geïnteresseerde 

bezoekers verwelkomen die de school van binnenuit konden zien. De talrijke opkomst dit jaar deed 

ons plezier: niet alleen nieuwe geïnteresseerde ouders, maar ook hulpverleners, geïnteresseerden in 

de vakantiewerking en de pers kwamen een kijkje nemen. Men hoefde echter niet te wachten tot de 

opendeurdag om kennis te maken met De Lift. Doorheen het schooljaar werden er ook tal van 

schoolrondleidingen gegeven aan ouders, scholen, hulpverleners en zelfs bedrijven. 

 

 

 

Wereldautismedag Hasselt 

 

Sinds 10 jaar werd 2 april uitgeroepen tot wereldautismedag. Jaarlijks vinden op die dag wereldwijd 

allerlei  evenementen en initiatieven plaats die de samenleving verder willen sensibiliseren rond 

autisme zodat mensen met autisme en hun directe omgeving op meer begrip kunnen rekenen.  

Autisme Limburg organiseerde een wereldautismedag in Hasselt met een Walking Brunch, een 

standenmarkt en een vlaggenactie. Onze school nam deel aan de standenmarkt.  

 

 

 



Cycling for autism 

 

Steven Van den Heuvel uit Noorderwijk is gestart met een niet commerciële project ‘cycling for 

autism’. Hij heeft hiermee als doel informatie over autisme te verspreiden. Dit kan informatie 

van verenigingen, vzw's of algemene info zijn.  

 

17 september 2016 was de start van de actie Cycling for autism in het Centraal Station van 

Antwerpen. Het evenement groeide meteen uit tot een succes. 

Een tent stond opgesteld in de hal van het Centraal-Station. Verschillende verenigingen die rond 

autisme werken, gaven er info. Heel wat bezoekers namen de infofolders mee.  EaZe  zorgde voor de 

perfecte muzikale stemming. 

 

Uiteraard waren ook wij vanuit De Lift hierbij aanwezig om de school te vertegenwoordigen.  

          

 

Autismebeurs Leuven 

 

Op 11 maart stond onze school met een stand op de Infobeurs Autisme in Leuven. Hier kwamen 

bezoekers in contact met verschillende organisaties die werkzaam zijn in de ondersteuning van 

personen met ASS. Men vond er informatie over vrije tijd, sociaal netwerk, relaties, wonen, werk, ...  

Niet alleen onze schoolwerking, maar ook de vakantiewerking en de CoderDojo’s kregen extra 

aandacht op deze infobeurs.  

 

 
 

 

 

 

 



Ontspannende activiteiten leerlingen 
 

Omdat we beweging voor onze jonge IT’ers belangrijk vinden, hebben we ook het voorbije schooljaar 

tal van leuke en ontspannende activiteiten gedaan met de leerlingen. Denken we maar aan bowlen, 

zwemmen, skiën, schaatsen, balspelen, trampoline springen,…  

Ook de laatste schooldag plannen we steeds een ontspannende activiteit, waarbij we de leerlingen 

betrekken in het kiezen en organiseren ervan. Dit jaar gingen we op uitstap naar de Halve Maan, met 

zwemmen en minigolf op het programma. Nadien werden ook de ouders en het volledige team van 

leerkrachten en vrijwilligers uitgenodigd op een heerlijke barbecue.  

       

                           

     

 

                          

 

 



Stages  
 

Dit schooljaar liepen twee van onze leerlingen stage: 

- Brent leerde de werkomgeving kennen bij computerwinkel Bells te Diest van januari tot april 

2017. Zijn taak bestond vooral uit hardware toepassingen, (her)installeren van computers en 

virusscans. 

 

- Koen had een stageopdracht omtrent 3D printing bij ComputerArts van januari tot april 2017 

waar hij een schaalmodel van een gebouw ontwierp.  

                     

 

Andere praktijkervaring die onze leerlingen reeds opdeden: 

- We kregen een workshop 3D printing aangeboden door Erwin. Tijdens deze workshop 

toonde hij ons hoe 3D printen in zijn werk gaat. Vervolgens kregen de leerlingen les in het 

werken met tekenprogramma’s.  

 

- Op vrijdag 10 februari ‘17 mochten onze leerlingen een dagje meelopen bij Telenet. Hier 

hebben we de afdelingen Testing en Website-development bezocht. 

 

- INTEC BRUSSEL biedt een gevarieerd opleidingsaanbod aan alle werkzoekenden die 

geïnteresseerd zijn in IT. Zowel beginners als gevorderden kunnen er in klasverband een 

arbeidsmarktgerichte informaticaopleiding op A1–niveau volgen. Zij kwamen op 19 februari 

’17 hun aanbod met ons delen. 

 

- Op dinsdag 13 juni ’17 hebben twee van onze leerlingen, Koen en Brent, een bedrijfsbezoek 

gebracht aan Cronos en aan onze oudleerling Maarten bij 2Sky.  

 

 

 

 

 



Overnachtingsaanbod  
 

Voor leerlingen die van ver moeten komen, zijn we op zoek gegaan naar geschikte 

overnachtingsmogelijkheden. Hiervoor werken we voor een leerling samen met internaat 

Zwaluwnest in Diest en voor een andere leerling met MPI Sint-Ferdinand in Lummen. Op beide 

plaatsen hadden we geregeld contact met de begeleiding. Zo werden ook werkpunten vanuit het 

internaat opgenomen tijdens de lessen socio-communicatieve vaardigheden, en was er een goede 

informatie-uitwisseling. Volgend schooljaar zullen ook nieuwe leerlingen van deze 

overnachtingsmogelijkheden gebruik maken.  

 

Workshops 
 

In het najaar gaf mevrouw Miriam Perrone de lezing ‘glASShelder’ op De Lift, gevolgd door een 

workshopreeks ‘POMA’ (Praktisch Omgaan Met Autisme). Op deze glASShelderlezing was iedereen 

welkom voor de prijs van 5 euro, die volledig aan vzw De Lift geschonken werd. De talrijke opkomst 

maakte de boeiende lezing tot een succes. Met twee personeelsleden mochten we nadien ook 

deelnemen aan de volledige workshopreeks, samen met andere hulpverleners en ouders. Een zeer 

leerrijke ervaring!  

 

  



Diplomagericht aanbod 
 

Sinds dit schooljaar zijn we gestart met een diplomagericht aanbod via de Examencommissie van de 

Vlaamse Gemeenschap.  Koen Ringoot, directeur van De Leerwijzer, hielp ons niet alleen op weg met 

dit diplomagericht aanbod, maar deed ook de screening van leerlingen die hierin interesse hebben. 

Ook naar volgend schooljaar toe werden reeds 4 van onze nieuwe leerlingen getest door Koen. Dit 

schooljaar nam Xander deel aan onze opleiding om een diploma te behalen via de Examencommissie. 

Volgend schooljaar zullen 3 nieuwe leerlingen ook hiervoor kiezen. De Lift vertrekt hierbij vanuit een 

individueel aanbod op maat, met auti-vriendelijke lesmethodes. Daarbij blijft De Lift, naast de 

diplomagerichte vakken, ook steeds informatica aanbieden. Gezien de ver doorgedreven informatica-

interesse van onze doelgroep, werkt dit gevarieerd aanbod zeer motiverend voor de leerlingen.  

 

Vakantiewerking 
 

Voor de eerste keer boodt De Lift in juli en augustus 2017 een vakantiewerking aan. 

Aangezien veel jongeren met ASS moeite hebben met het invullen van de lange 

zomervakantie maar wel graag tijd achter de computer doorbrengen, deed De Lift een 

gevarieerd vakantie-aanbod naar deze doelgroep. Hierbij verwelkomden we ook jongeren 

met ASS die geen les volgen bij De Lift, maar wel tot de doelgroep behoren:  

- 11 tot 18 jaar zijn 

- minimum een (rand)normale begaafdheid hebben 

- interesse hebben in informatica 

 

Dagelijks boden we gevarieerd programma aan, gericht op ontspanning en speels leren:   

- informaticaworkshops 

- sportactiviteiten 

- creatieve activiteiten en muziek 

- uitstapjes 

- gezelschapsspelen en andere spelen (water, zoektocht, ...) 

- .... 

 

De begeleiding van de jongeren gebeurde door een professioneel team met ervaring met 

ASS. Een aantal lesgevers van De Lift maar ook externe lesgevers en vrijwilligers waren 

aanwezig. We boden per jongere voldoende individuele begeleidingstijd, zoals we ook in 

onze dagelijkse werking gewoon zijn.  

Om de specifieke noden van de jongere in kaart te brengen, gebeurde vooraf een grondige 

bevraging. Allerhande hulpmiddelen (visuele ondersteuning, time-timers, stappenplannen, 

koptelefoons, prikkelarme ruimtes, …) werden ingeschakeld indien gewenst.  



De vakantiewerking bleek al snel een groot succes. Niet alleen onze eigen leerlingen toonden 

interesse in de vakantiewerking, maar ook externe jongeren schreven zich in. In totaal 

mochten we deze vakantie 27 leerlingen verwelkomen. Een aantal schreven zich zelfs in voor 

meerdere weken. We waren erg tevreden over de positieve reacties die we kregen van de 

jongeren en hun ouders!  

De superweek werd mogelijk gemaakt door begeleiders die de kinderen in het hart 
droegen en die de perfecte aanpak wisten te vinden voor elk van hen. 
Dit gecombineerd met de nodige prikkels die de hersenmassa tot prachtige resultaten 
kon brengen, zorgde ervoor dat Arno fluitend thuis kwam. 
Hij komt zeker terug! 

Katja, moeder van Arno 

  

    

      

  



Steun: 
 

Uiteraard kan onze school niet zijn wat ze is zonder de steun van onze sponsors: 

Zonder Cronos zou De Lift niet kunnen bestaan. Via dit IT-bedrijf hebben we 3 ervaren en 

gespecialiseerde IT’ers waar onze leerlingen les van krijgen. Dave is werkzaam binnen Cronos, en 

Gert en Mathias zijn externen die gesponsord worden door Cronos. Deze IT’ers nemen de helft van 

het lessenpakket voor hun rekening, namelijk 12 uur informatica per week. De hoge kwaliteit van 

deze begeleiding met voorbereiding op de arbeidsmarkt is essentieel voor de werking van De Lift.  

Dirk Rombaut van Passwerk heeft ons dit schooljaar concrete ondersteuning geboden in het 

aanvragen van fondsen, tips rond stagebegeleiding en info over het brede hulpverleningsaanbod.  

Koen Ringoot beschikt, als directeur van De Leerwijzer, Oostduinkerke, over een zeer uitgebreide 

expertise rond het diplomagerichte aanbod, die hij graag met ons deelt. Onze school kon ook dit jaar 

rekenen op zijn professionele screening rond diplomamogelijkheden en het stellen van prognoses 

hieromtrent.  

Advocatenkantoor Beelen zorgt voor een permanente ondersteuning. Niet alleen voor advies, maar 

ook voor praktische ondersteuning en benodigdheden zoals computers, bureaumaterialen, drinken,… 

kunnen we bij hen steeds terecht.  

Van Geyseghem en Lassaut zorgden ook dit schooljaar weer voor de culinaire omkadering van onze 

evenementen.  

QBD schonk ons dit schooljaar laptops en rugzakken.  

          

Dank aan alle sponsors! 

 

 

 

 



Vrijwilligers 
Ook dit schooljaar kon De Lift weer rekenen op de onmisbare hulp van vrijwilligers. Niet alleen 

tijdens de lessen, maar ook voor praktische ondersteuning en begeleiding tijdens de vakantiewerking 

en de CoderDojo’s mochten we beroep doen op hun hulp. Hun inzet, enthousiasme, betrokkenheid 

en warmte waren een absolute meerwaarde in het begeleidingsaanbod van De Lift.  

Het bedrijf Monkeyshot heeft als vrijwilligersactiviteit met hun team een zelfontworpen 

snoezelruimte gemaakt voor De Lift, waar leerlingen tot rust kunnen komen tijdens de pauzes en er 

voor de verschillende zintuigen prikkels aangeboden worden.  

 

 

 

 

 

  



Artikels pers 
 

Vooral met ons project ‘Vakantiewerking’ konden we dit jaar weer interesse wekken bij de Pers. 

Daarnaast kwamen we ook in het nieuws met onze algemene werking en onze CoderDojo’s. We 

waren zeer tevreden met de mooie reclame die we ook dit schooljaar aangeboden kregen! 

 

HET NIEUWSBLAD: 17 februari 2017 

 



 

HET LAATSTE NIEUWS: 18 februari 2017

 
 



 

CoderDojo Belgium: 31 mei 2017 

 https://coderdojobelgium.be/nl/pop-dojo-4-ass-de-lift 

 

Pop-up Dojo 4 ASS @ De Lift  

 

We sloegen de handen in elkaar met medewerkers van De Lift Education om de pop-up Dojo 

4 ASS te Diest, die vorig jaar zoveel succes had, te herhalen op woensdag 17 en 31 mei. De 

Lift staat sinds 3 jaar voor aangepast secundair onderwijs voor jongeren met Autisme en een 

liefde voor informatica. Aangepast wil zeggen een methode van lesgeven op maat van de 

leerling, een lijn die doorgetrokken wordt in de Pop-Up Dojo: 2 uur lekker coderen, in kleine 

groepjes en zonder show & tell. Tijdens de laatste sessie gaan 13 jongeren onder begeleiding 

van 5 coaches in 5 kleine lokalen aan de slag met Scratch. Voor wie dat wenst ontwierp Cindy 

Smits, de trekker van deze pop-up, een stappenplan om makkelijker aan het werk te kunnen. 

Omwille van de specifieke eigenschappen van de Dojo, komt het gezin meestal van ver en 

wachten mama en papa in de onthaalruimte, waar ze kennis maken met de school en haar 

bevlogen lesgevers. Dit initiatief verschilt van andere Dojo’s, maar de opdracht om jonge 

mensen warm te maken voor coderen en mensen te verbinden is ook hier weer geslaagd! 

https://coderdojobelgium.be/nl/pop-dojo-4-ass-de-lift


DE MORGEN: 27 september 2017 

 

 

 

 


