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Het schoolteam, de initiatiefnemers en de stuurgroep 
Omdat ons leerlingenaantal het nieuwe schooljaar van 2017-2018 groeide van 5 leerlingen naar 13, 

werd ook het schoolteam uitgebreid. Het grootste deel van de professionele IT-ondersteuning kregen 

we ook dit schooljaar aangeboden door Cronos. In de loop van het schooljaar werden de lestaken van 

Dave en Gert verschoven naar ondersteunende taken. Hun lesopdrachten werden overgenomen door 

Jan en Pieter. Leen, Sandra, Ted en David stonden in voor de algemene vakken (Wiskunde, Engels, 

Nederlands, W.O. en Socio-communicatieve vaardigheden). Nathalie begeleidde de LO-lessen en Astrit 

was onze individuele sportcoach. Sabine gaf, via advocatenkantoor Beelen, les in verband met het 

diplomagericht aanbod voor de Examencommissie secundair onderwijs. Hierbij werd ze bijgestaan door 

Leen. 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 

stagebegeleiding en de organisatie van onze CoderDojo’s. 

Ons schoolteam: 
 

 

 

 

  

 

 
Annemie Willekens Leen Smekens Sandra Delbeek Mathias Lenaerts 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dave Vanbrabant Gert Van Assche Jan Rosseel Pieter Cooreman 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sabine Etienne David Reynaerts Nathalie Heylen Ted Kappetijn 



pagina 5 

 

 

 

 

 

  

Astrit Godanci 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, gewezen algemeen directeur Ten Desselaer 

- 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 
Xander behaalde dit schooljaar voor zijn laatste 2 vakken een voldoende, waardoor hij de eerste leerling 

is van De Lift die bij ons zijn diploma secundair onderwijs (3de graad BSO) behaalt. Proficiat! 

Ook Max en Tyo startten in september 2017 aan het traject van de Examencommissie. 
 

De andere nieuwe leerlingen (Jesse, Jahray, Emiel, Liam en Annabelle) kregen een uitgebreid 

informatica-aanbod. Jahray liep ook stage op 3 verschillende plaatsen. 

Brent en Koen volgden hun laatste schooljaar in De Lift. Brent kreeg intussen een GIBO-contract van één 

jaar aangeboden op zijn stageplaats 2sky! Koen zal in september starten met een opleiding hoger 

onderwijs biomedische laboratoriumtechnieken. Hij werd hierop voorbereid bij ons op school, zowel op 

het vlak van zelfredzaamheid als vakinhoudelijk. 

Tim en Robrecht zullen ook volgend schooljaar nog bij ons op school blijven. 
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Voor het nieuwe schooljaar hebben we alvast zes nieuwe inschrijvingen, waardoor we al zeker zijn dat 

we in september 2018 met het record van 15 leerlingen zullen starten. Vermoedelijk zullen er ook dit 

schooljaar nog nieuwe leerlingen aansluiten in de loop van het jaar. 

 

Activiteiten 

CoderDojo’s 

Ook dit schooljaar organiseerden we, in samenwerking met CoderDojo, weer een gratis 

programmeersessie, aangepast aan leerlingen met ASS. 

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 een speciale pop-up Dojo specifiek voor 

jongeren van 10 tot 18 jaar met ASS. Deze was toegankelijk voor het brede publiek en vond plaats op 9 

mei 2018. Dit werd 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 sessie verliep 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 werd deze Dojo voor alle 

jongeren een aangename ervaring. 
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Nieuwjaarsreceptie 

Naar jaarlijkse gewoonte hebben we het nieuwe jaar gepast ingezet met een feestelijke receptie. 

Talrijke sympathisanten vierden mee met ons. Met meer dan 175 inschrijvingen was dit de ideale 

gelegenheid om alle mensen die ons steunen, en in het bijzonder de sponsors, uitgebreid te bedanken. 

De vorige jaren nodigden we telkens professionele artiesten uit. Dit schooljaar sloegen enkele 

leerkrachten de handen in elkaar en bereidden zelf een optreden voor, samen met de leerlingen. Dit 

moest echter zeker niet onderdoen voor de professionelen, in tegendeel! We werden getrakteerd op 

een prachtige show met hartverwarmende optredens van uitstekende kwaliteit. 

Met de mooie bloemen van Belle Fleur als aankleding en de bijzondere aandacht voor Cronos als onze 

partner en hoofdsponsor konden we gebruik maken van een schitterend decor. 

Hierin kregen we ook ondersteuning van Bram Engelen uit Beringen, die zorgde voor gepaste 

verlichting. 

De leerkrachten Sandra en Pieter (Pete Corman) bleken over een uitstekende zangstem te beschikken. 

Hierin werden ze bijgestaan door Rob Jeuris en enkele professionele muzikanten die door Pieter 

opgetrommeld werden. Onze leerlingen Emiel Dn Liam toonden ook hun muzikaal talent. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Alle andere leerlingen stonden mee in voor de praktische organisatie, van het maken van de 

uitnodigingen, tot het vullen van de frigo’s, het klaarzetten van de vestiaire, het versieren van de ingang 

met kaarsen, … . 
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Nadien kregen we een gezellige receptie aangeboden met heerlijke hapjes, gesponsord door de familie 

Lassaut (Salons Lassaut – Disciples Escoffier). Jean-Pierre Van Geyseghem (Wijnhandel Van Geyseghem 

NV) zorgde voor de verfijnde wijnen. 

 

 
 

Samenwerking met Ganspoel 

Dit schooljaar gingen we de uitdaging aan om een blinde jongen met ASS te begeleiden. Hiervoor 

konden we rekenen op het ondersteuningsteam van Ganspoel. Veerle introduceerde ons in het begin 

van het schooljaar in de wereld van de blinden. Zij gaf zowel de leerkrachten als de leerlingen tips in het 

begeleiden van Liam. Op regelmatige basis kwamen Veerle of Nathalie langs op school om Liam zelf 

bijkomende tools aan te leren in het werken met de computer. 

Met het gebruik van zijn Voice Over en brailleregel, kan Liam meestal zelfstandig aan de lessen 

deelnemen. Ook werden in onze lokalen enkele aanpassingen aangebracht om het voor hem makkelijker 

te maken. Zo werd op alle deuren de naam van het lokaal in braille gekleefd. Ook de stoel van Liam 

kreeg een label in braille, zodat hij die gemakkelijk kan terugvinden. 

Eén van de leerkrachten volgde ook een studiedag in Ganspoel. 
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Opendeurdag 

Op zaterdag 26 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. Verschillende geïnteresseerde ouders 

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 en hulpverleners. 

 

 

 
 

Plaatsbezoek politie 

Begin december stelden we helaas vast dat er tijdens het weekend ongewenst bezoek was langs 

geweest. De schade bleef gelukkig beperkt; enkele deuren waren geforceerd, en één laptop verdwenen. 

Naar aanleiding hiervan kwam de politie langs. Zij stelden een volledig verslag op met zinvolle tips en 

aanwijzingen. 
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Ontspannende activiteiten leerlingen 

Cupcakes 

Op maandag 6 november trakteerde Sara (www.debakboetiek.be), de mama van Tyo, ons op een 

workshop cupcakes maken. Dit was voor ons de ideale gelegenheid om een andere kant van onze 

leerlingen te ontdekken. Er werden nieuwe talenten blootgelegd! 

http://www.debakboetiek.be/
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Bezoek Superjump 

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. Op vrijdag 27 oktober gingen we 

trampolinespringen in Geel. 

Zowel de leerlingen als de leerkrachten konden zich hier goed uitleven! 
 

 

 
 
 
 

Bowlen + BBQ 

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 bowlen bij Sportagon. 

Nadien werden ook de ouders en het volledige team van leerkrachten en vrijwilligers uitgenodigd op 

een heerlijke barbecue. 
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Stages 
Dit schooljaar liepen verschillende van onze leerlingen stage: 

 

- Brent werd in ‘het echte leven’ gegooid bij 2sky. Hij was duidelijk verrast door de inspanningen 

die geleverd moeten worden als werknemer, en de vele werkuren die van je verwacht worden in 

tegenstelling tot het scholierenleven. We hebben hem echter een mooi leertraject zien  

afleggen, wat resulteerde in de aanbieding van een GIBO-contract. Proficiat! 

 
- Ook Jahray kreeg 3 stageplaatsen toegewezen, namelijk 3D-printen bij ComputerArts, eWINGS 

en Computer Center Geleen. Deze heeft hij alle drie goed afgerond. 

 
- Koen had een stageopdracht omtrent 3D printing bij ComputerArts in juni 2018. 

 

- Max liep stage bij advocatenkantoor Beelen in Leuven, als onderdeel van zijn traject 

Examencommissie. Hier moest hij voornamelijk allerhande administratieve kantoortaken 

uitvoeren. Als bewijs van zijn inspanning maakte hij reeds een uitgebreide portfolio. In de loop 

van het komende schooljaar zal dit afgerond worden met een assessment kantoortechnieken en 

onthaal. 

 

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

overnachtingsmogelijkheden. Hiervoor werken we voor sommige 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. 

Voor het eerst konden we ook rekenen op de ondersteuning van gastgezinnen. Twee van onze eigen 

gezinnen namen een leerling mee naar huis een nacht per week. Ook was logeervader Bart bereid om 

één van onze leerlingen op te vangen op maandag- en donderdagavond. Dit bespaarde hem wekelijks 

enkele ritten naar Gent. 
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Workshops en studie uitstappen 

Project sensorische integratie 

Vier studenten van de opleiding Sociale readaptatiewetenschappen kwamen op 14 december 2017 

langs om de leerlingen meer informatie te geven over sensorische overprikkeling. Ze zorgden voor 

eenvoudige oefeningen die hen kunnen helpen om hier beter mee om te gaan. Hierbij haalden ze 

inspiratie uit yoga en mindfulness. Sommige leerlingen gaven aan dat dit niet aan hen besteed was, 

maar enkele anderen hebben hier veel uit geleerd! Ze kregen praktische tips mee die ze in hun verdere 

leven zeker kunnen gebruiken. Ook werden materialen aangeschaft en geknutseld, zoals een 

tennisballenstoel, hangmat, stressballen,… 

Dankjewel! 
 

 

Workshop 3D 

In de maand januari konden onze leerlingen elke dinsdag een workshop volgen in 3D-printen. Deze 

reeks werd afgesloten door een bezoek aan het thuisadres van Erwin, onze 3D-specialist 

(www.computerarts.be). Hij heeft een 3D-printer, en de leerlingen konden met eigen ogen het resultaat 

zien van hun werk van de voorbije weken. 
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Bedrijfsbezoek 

Op donderdag 1 maart brachten we in de voormiddag een bezoek aan de dienst informatica van de 

Provincie Vlaams-Brabant te Leuven. Hierbij werden alle leerlingen betrokken in het kader van onze 

gerichtheid op de arbeidsmarkt. De leerlingen kregen er inhoudelijk een beeld van een mogelijke IT- 

jobinhoud, maar ook van arbeidsattitudes, vormgeving van de werkplek, arbeidsomstandigheden,... 

Op de planning: 

- Luc Jaspers (diensthoofd): schets van de interne organisatie en werking 

- Sam Morren (systeembeheerder): uitleg gebruikte systemen 

- Steve Elyn: toelichting werking en takenpakket van de helpdesk 

- Wim Van Gelder: uitleg over het luik ontwikkelingen 

 
We vonden het erg leerrijk, en willen de betrokken personen hierbij nogmaals hartelijk danken! 

 
 

 

Vrije radio Diest 

Emiel toont veel interesse in muziek en het werk als disc-jockey. Hij nam dit schooljaar zelf contact op 

met Radio Diest, wat resulteerde in een bezoek aan de studio voor alle geïnteresseerde leerlingen. Dat 

was zeker voor herhaling vatbaar! 

Intussen heeft Emiel met behulp van de stagiair Michiel hier verder werk van gemaakt. Hij mag zelf elke 

woensdagnamiddag muziek draaien op http://www.musicbox4friends.be/ ! 
 

http://www.musicbox4friends.be/
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Promotie 

Nieuw logo 

Yves Braeckman van Cronus Consultancy hielp ons dit jaar met fondswerving en publiciteit. Hierbij werd 

niet alleen onze folder in een nieuw jasje gestoken, maar ook de huisstijl en het logo werden aangepast. 
 

Bezoek minister Jo Vandeurzen 

Op 19 oktober 2017 kregen Bert Beelen en Annemie Willekens de kans om De Lift voor te stellen op het 

kabinet. Jo Vandeurzen, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin was hierbij in eigen persoon 

aanwezig met zijn kabinetschef, Klaartje Theunis. Daarnaast sloten ook Leen Van Heurck, adjunct- 

kabinetschef van minister Hilde Crevits, en een medewerkster van de onderzoeksgroep ASS bij het 

overleg aan. 

De minister toonde veel interesse in onze werking en erkende de noden van deze doelgroep. We 

vroegen ondersteuning voor onze ouders en gaven op vraag van de minister een lijst door met de 

huidige tegemoetkomingen van onze leerlingen. We waren erg tevreden over de warme steun en de 

openheid. We hopen van harte dat er binnenkort meer nieuws komt van het kabinet! 

 

 

Lions Club 

Onze voorzitter, Bert Beelen, mocht bij de Lions Club in Sint-Joris-Winge een uiteenzetting houden over 

De Lift. Er was veel interesse en er kwamen verschillende vragen vanuit de leden. Ze vonden De Lift een 

prachtig initiatief. Er volgde ook een mooie gift voor de werking van de school, waarvoor we hen van 

harte danken. 

 

 

Wijn- en kunstveiling 

In oktober werd opnieuw een wijn- en kunstveiling gehouden ten voordele van De Lift. Hierbij mochten 

we alweer de prachtige locatie van het wijnhuis Van Geyseghem gebruiken. De geveilde topwijnen 

werden geschonken door leden en sympathisanten van de wijnclub Haut Marbuzet, de kunstwerken 

door bevriende kunstliefhebbers. De volledige opbrengst van deze veiling, zijnde 15000 euro, ging 

integraal naar De Lift. 
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Diplomagericht aanbod 
Sinds schooljaar 2016-2017 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 in het schooljaar 2017-2018 werd dit verder gezet. Xander rondde alle examens succesvol af, en 

werd zo de eerste leerling van De Lift die zijn diploma behaalde via de Examencommissie! 

Ook Max en Tyo startten in september 2017 aan het traject van de Examencommissie. Max slaagde 

reeds voor alle theorievakken (3de graad BSO), en moet volgend schooljaar enkel zijn stage afwerken en 

2 praktische examens afleggen. Tyo slaagde reeds voor 2 vakken binnen de 2de graad ASO. 

Volgend schooljaar zullen ook Jasper en Annabelle hierbij aansluiten. 
 

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 tweede keer bood De Lift in augustus 2018 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 een gevarieerd programma aan, gericht op ontspanning en speels leren: 

- informaticaworkshops 

- sportactiviteiten 

- creatieve activiteiten en toneel 

- 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. 
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Net als vorig schooljaar, vonden ook nu weer 19 externe leerlingen de weg naar deze vrijetijdsbesteding. 

Verschillenden schreven zelfs in voor meerdere weken! 
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Steun: 

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. 

 

 

Sponsors 

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 ervaren en gespecialiseerde 

IT’ers waar onze leerlingen les van krijgen. Twee van onze drie IT-leerkrachten worden volledig 

gesponsord door Cronos. Deze IT’ers nemen de helft van het lessenpakket voor hun rekening, namelijk 

12 uur informatica per week per groep. De hoge kwaliteit van deze begeleiding met voorbereiding op de 

arbeidsmarkt is essentieel voor de werking van De Lift. 

 

 

 

 
Dave Vanbrabant van IW Cronos schakelde over van lesgeven naar ondersteuning en bleef sterk 

betrokken bij de school. Hij nam niet alleen deel aan de wekelijkse teamvergaderingen, maar zette 

tevens ons nieuwe Microsoft Office365 platform op, hielp bij het zoeken naar stageplaatsen, 

ondersteunde de sollicitatiegesprekken, … . 

De Stad Diest bleef ons het prachtig gebouw van de Citadel ter beschikking stellen, waarvan we sinds dit 

schooljaar alle lokalen in gebruik hebben genomen wegens de grote uitbreiding van ons 

leerlingenaantal. 
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Dirk Rombaut van Passwerk bracht ons dit schooljaar in contact met VITO en bood onze leerlingen een 

testing aan rond visuele herkenning zodat we volgend schooljaar gericht kunnen starten met stages bij 

VITO voor leerlingen die op dit domein sterke vaardigheden hebben. Ook kregen we de kans om op het 

10-jarig jubileum van Passwerk met een mooie stand van De Lift te staan die we nadien geschonken 

kregen en nog herhaaldelijk konden gebruiken voor onze evenementen. 
 

 

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

expertise rond het diplomagerichte aanbod, die hij graag met ons deelt. Zo konden we weer met 

verschillende leerlingen bij hem terecht voor een professionele screening rond diplomamogelijkheden 

en prognoses hieromtrent. Ook dacht hij steeds aan De Lift voor doorverwijzingen van leerlingen die 

binnen onze doelgroep vallen. 

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

evenementen. 

QbD schonk ons dit schooljaar opnieuw verschillende degelijke laptops en rugzakken, die ondertussen 

goed gebruikt worden door onze leerlingen. 

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

voor praktische ondersteuning en benodigdheden zoals secretariaatswerk, computers, 

bureaumaterialen,… kunnen we bij hen steeds terecht. 
 

We danken enorm onze trouwe sympathisanten die ons jaarlijks financieel, door hun particuliere giften, 

blijven ondersteunen. Hun namen worden vermeld op onze website. 
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