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DE LIFT BIEDT TIJDENS ZOMERMAANDEN VAKANTIEWERKING AAN OM
LEERLINGEN UIT ISOLEMENT TE HALEN

School wil gameverslaving bij jongeren
voorkomen

Coördinator Annemie Willekens, leerkracht Ann Adriaensen, Koen Van Rompaey en Brent
Krygelmans. - Foto Bollen
Privéschool De Lift gaat tijdens de zomermaanden vakantiewerking aanbieden aan haar
leerlingen. "Ze vervelen zich steendood tijdens de vakantie en op 1 september keren ze naar
school terug met een gameverslaving", zegt coördinator Annemie Willekens. "Met extra
activiteiten in de zomer gaan we hen uit hun isolement halen."
TOM VAN DE WEYER
De Lift is een privéschool voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar met ASS,
autismespectrumstoornissen. De school startte in 2014 met welgeteld vijf leerlingen. "Deze
jongeren kunnen nauwelijks mee in algemene vakken op het lagere schoolniveau, maar ze zijn

cognitief zeer sterk, en vaardig met de computer. Hun kwaliteiten zijn erg gegeerd op de
arbeidsmarkt. Wij leiden hen op voor een baan in de informatica."

Zwart gat
De vijf leerlingen worden individueel begeleiding door negen leerkrachten. De aanpak werkt,
want sinds de school opstartte is er één leerling afgestudeerd en heeft intussen werk gevonden
bij het technologiebedrijf Cronos, dat de school sponsort.
Toch vallen de leerlingen in een zwart gat na het schooljaar. "We merkten dat ze tijdens de
grote vakantie hun houvast kwijtraakten. De ouders zeiden dat hun kind thuis tegen de muren
oploopt van verveling", zegt Willekens. "De structuur en de routine die ze op school krijgen
valt weg. De jongeren komen nauwelijks buiten. Ze hervallen in repetitief gedrag en doen
niets anders dan computerspelletjes spelen. Op 1 september als ze terugkomen, is het heel
lastig om de draad weer op te pikken. Om de vakantie te overbruggen organiseren we extra
activiteiten."

Van bowling tot toneel
Zes weken lang in juli en augustus gaan enkele van de leraren met de jongeren op pad. "We
hebben activiteiten gepland als schaatsen, paardrijden, bowling spelen, maar dat kan
verschillen naargelang de interesses van de leerlingen apart. We proberen hen te stimuleren
om zo veel mogelijk in groep te doen. Daarnaast werken we aan hun sociale vaardigheden,
met sessies toneel spelen en emoties uiten. Hiervoor hebben we gastdocenten uitgenodigd.
Omdat onze jongeren computerfanaten zijn die nu pc niet kunnen missen, hebben we ook
workshops 3D-printing en robotica ingelast." Leerling Brent Krygelmans (17) kijkt alvast uit
naar het 3D-printen. Ook voor Koen Van Rompaey (18) zal de zomer een afwisseling
brengen. "Thuis zit ik wel erg vaak achter de computer."

Geen gewone job
Voor Willekens is heet geen opoffering van haar vakantie. "Wij hebben geen gewone job als
leerkracht. We zijn zelfstandigen en hebben verschillende achtergronden als pedagoog en
logopedist. Met autistische jongeren omgaan is onze specialisatie die veel toewijding vereist."
Jongeren met ASS die niet aangesloten zijn bij De Lift mogen ook inschrijven voor de
activiteiten. Zij betalen 250 euro per week.
Les volgen bij De Lift kost 1.500 euro per maand, waarmee het loon van de leerkrachten
wordt betaald. Voorts moet de school rekenen op privésponsors, waaronder Cronos. Van de
gemeente krijgt de school een gebouw op de citadel ter beschikking. "We zouden nog kunnen
verdubbelen in capaciteit, maar door onze manier van werken is het niet de bedoeling dat we
tientallen leerlingen onder onze hoede nemen", zegt Willekens. "We hopen natuurlijk dat door
de vakantiewerking onze school meer bekend raakt en er een aangroei van leerlingen komt. Er
is alvast één nieuwe aanmelding."

