
DIEST 06/09/2014 - 00u00  

STEEDS MEER BEDRIJVEN SPECIFIEK OP ZOEK NAAR AUTISTEN 

Autismeschool leidt informatici op 

Anja Vandyck en haar zoon Maarten Vos zijn zeer tevreden van de nieuwe school. - Baert 
Marc 
De vier leerlingen van de nieuwe autismeschool De Lift op het citadeldomein in Diest hebben 
net hun eerste schoolweek achter de rug. Nu steeds meer bedrijven op zoek gaan naar autisten 
met een normale begaafdheid om specifieke jobfuncties in te vullen, ziet de toekomst van de 
leerlingen er rooskleurig uit. "Ze zien fouten die anderen niet zien en leveren nooit 
halfslachtig werk", zegt informaticaleerkracht Dave Vanbrabant. 

KRISTEL BERVOETS 



Bezieler Bert Beelen en kleinzoon 
Robrecht. - Baert Marc 
Het bedrijf Passwerk in Berchem wierf al veertig autisten met normale begaafdheid aan. Daar 
komen er binnenkort nog eens acht bij. Ze screenen de personen, tasten hun talenten af en 
zetten ze dan aan het werk in informaticajobs in verscheidene bedrijven en 
overheidsinstanties. Het software-testbedrijf Specialisterren in Utrecht gaat ook regelmatig op 
zoek naar autisten. "Personen met autisme hebben een intense focus op het werk en zien 
details die andere personen niet zien", zegt initiatiefnemer Bert Beelen. "In Silicon Valley, 
een Amerikaanse regio met veel technologiebedrijven, worden massaal autisten aangeworven 
voor computertaken. Passwerk en Specialisterren volgen onze school intussen nauw op." 
 
Er studeren momenteel vier leerlingen in De Lift in Diest: Robrecht (12), de kleinzoon van 
Bert Beelen, Maarten (16), Thomas (17) en Gert (17). Binnenkort komt er nog een vijfde 
leerling bij. Ze krijgen twaalf uur informatica en twaalf uur algemene vakken per week. 
"Onze eerste opdracht is om hun vertrouwen te winnen en in hun wereld door te dringen", 
zegt informaticaleerkracht Dave Vanbrabant van het bedrijf Cronos. "Als ze ergens interesse 
in hebben, zullen ze zich hier tweehonderd procent op focussen. Halfslachtig werk door 
tijdsdruk of afleiding kennen ze niet." 
 
Vijf leerkrachten en één pedagoge geven de vier leerlingen individuele begeleiding. "Tijdens 
de opstartfase is vijf leerlingen het ideale aantal", aldus Bert. "We streven naar een 
totaalaantal van twaalf leerlingen tussen twaalf en achttien jaar. Dertien leerlingen kwamen in 
aanmerking voor onze school. Maar spijtig genoeg konden maar vijf ouderparen het 
inschrijvingsgeld van 1.500 euro per maand betalen. Dat bedrag gaat volledig naar de 
aanwerving van de leerkrachten. Dat hierdoor minderbedeelde kinderen geen les kunnen 
volgen in De Lift, is mijn grootste frustratie. Mijn doel is om tegen het volgende schooljaar 
met structurele sponsoring het inschrijvingsgeld fors te verlagen." Leerling Maarten Vos (16) 
is vooral geïnteresseerd in programmeren. Later zou hij graag computerspelletjes ontwerpen. 
"Maarten noemde de dag dat hij toegelaten werd tot De Lift de gelukkigste dag van zijn 
leven", zegt mama Anja Vandyck. "Hij vindt het zelfs spijtig dat er woensdag geen les is. Na 
het lagere onderwijs kwam hij in het beroepsonderwijs terecht, waar hij werd gepest en 
studierichtingen moest volgen waar hij weinig interesse in had. De laatste twee jaar zijn er erg 
veel tranen gevloeid. Maar nu zien we onze zoon weer openbloeien en genieten van 
schoolwerk." 
 
"Alles is beter in De Lift", vult Maarten aan. "Ik kan nu eindelijk lessen volgen die me boeien. 
Op de andere scholen vond ik veel lessen toch vaak tijdverspilling." 
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