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Carine Bos

Paul Koninckx

Leen Smekens

Annemie Willekens

Sandra Delbeek

Ted Kappetijn

Mathias LenaertsTania Kestens

Leerkracht  
zelfredzaamheid

Master klinische  
psychologie

Master orthopedagogie 
en logopedie

Master orthopedagogie

Master logopedie en 
audiologie

Advocaat

Bachelor informaticaLeerkracht dactylo,  
toegepaste informatica, 
kantoortechnieken en 
stagebegeleidster

Coördinatie

Leerkrachten

Voor alle vragen kan je steeds bij Annemie 
terecht. Contacten met leerlingen, ouders, 
externen, … maar ook alle kleine en grote 
bezorgdheden neemt ze telkens weer ter 
harte. 

Zoals u kan zien is ons leerkrachtenteam zeer 
divers. Alle leerkrachten hebben een ruime 
ervaring in het omgaan met leerlingen met 
ASS. 

Het Team
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Jan Rosseel David Reynaerts

Bert NussbaumAn Vanderstraeten

Nathalie Heylen Astrit Godanci

Dr. Ir. elektronica Master kinésitherapie

Bachelor Architectuur en 
Master Stedenbouw

Master moderne 
geschiedenis en filosofie

Master LO Sportcoach

De IT-leerkrachten hebben elk hun eigen 
specialisatie, en bieden verschillende inhouden aan, 
met onder andere: 

 ● Computerhardware 
 ● Programmeren (HTML5, CSS3, JavaScript, Node. 

    JS, Java)  
 ● Toepassingssoftware (Excel, Word) 
 ● Database server (MySQL) 
 ● Grafisch: Illustrator, 3D (Blender + printing),                                                                     

    Wacom schetsen, game-design, Photoshop,       
    videomontage, animatie, …

 ● Database applicatie (Access) 
 ● Websites (WordPress) 
 ● ….

Het grootste deel van de professionele IT-
ondersteuning kregen we ook dit schooljaar 
aangeboden door Cronos.

Daarnaast wordt er een brede algemene 
vorming gegeven, met een sterke nadruk op 
het stimuleren van communicatie en sociale 
vaardigheden. Van in het begin proberen 
we ook de leerlingen voor te bereiden op 
een leven na onze school, waardoor er veel 
aandacht gaat naar stages, oefenen van 
sollicitaties, zelfredzaamheid, … . Ook voor 
sport en spel is er uiteraard voldoende ruimte. 

Leerlingen die dit wensen worden voorbereid 
op het behalen van een diploma via 
de Examencommissie van de Vlaamse 
Gemeenschap. Ook is er de mogelijkheid 
om via onze samenwerking met het CVO 
een diploma secundair onderwijs ‘ICT & 
administratie’ of ‘ICT programmeren’ te 
behalen.
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Vrijwilligers

Zonder onze enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers konden wij de leerlingen niet de gepaste 
ondersteuning bieden. Duizendmaal dank aan Guy, An, Brenda, Rik, Kim, Lina, Rita en nog zoveel 
anderen die met een klein of groot gebaar het verschil maken!
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Onze stuurgroep

Onze initiatiefnemers

Katrien BeelenBert Beelen

Ted Kappetijn

 ● 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
 ● Gert Van Assche, Managing Partner Datamundi BVBA + oud lesgever
 ● Dave Vanbrabant, Manager IW NV + oud lesgever
 ● Annemie Willekens, orthopedagoge en coördinatrice.
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Leerlingen: opleiding en resultaten

Samenwerking CVO Diest

Twee leerlingen behaalden in december 
het diploma ‘ICT en administratie’. Eén van 
hen startte in januari al met een verdere 
opleiding Grafisch Design bij CVO Heverlee.  
De andere maakte zijn schooljaar nog af, en 
zal in september starten met een opleiding 
‘computeroperator’. 

Alle onderdelen van de module ‘ICT & 
administratie’ werden door een derde leerling 
succesvol doorlopen. Hij zal zich het komende 
schooljaar vooral richten op de algemene 
vakken, om op die manier ook zijn diploma te 
behalen. 

Examens en diploma’s

Examencommissie

De leerling die zich richt op het behalen 
van het diploma ‘kantoor en administratie’, 
is geslaagd op alle theoretische vakken, 
en heeft het laatste half jaar vooral stage 
gedaan. Dit kon bij advocatenkantoor Beelen, 
en bij dierenkliniek Equitom. Verdere stage en 
de praktische examens staan voor volgend 
schooljaar op de planning.  

Een andere leerling legde in een 
sneltreinvaart alle vakken van de richting 
‘Lichamelijke opvoeding en sport’ af. Hij 
start in september op 16-jarige leeftijd de 
opleiding Business Management optie 
Marketing aan de UCLL. Voor het aanbieden 
van de praktijkvakken sport konden we 
een beroep doen op de bereidwillige 
medewerking van de sportleerkrachten 
van school De Prins in Diest. Dankjewel aan 
de directie, Marie Vanaudenhove, die deze 
samenwerking mogelijk gemaakt heeft, en 
de sportleerkrachten Yannick Vanderstukken 
en Kenny Vermeulen voor de goede 
begeleiding. 
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k.ENTERWERK wil jongeren die kampen met ernstige vormen van schoolmoeheid en dus risico 
vertonen op uitval activeren in een werksetting waar ze al doende leren. Meer info via https://
blenders.be/innovaties/k-enterwerk. Dankzij de motiverende steun en het netwerk van Hans 
Jochems, hebben we dit schooljaar verschillende nieuwe bedrijven leren kennen. Deze staan 
open voor het aanbieden van stages aan onze leerlingen, wat hen unieke leerkansen geeft. 

Zo werden er onder meer stages mogelijk gemaakt bij Kunlabora, dierenkliniek Equitom en de 
Woodfactory.

k.ENTERWERK
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VITO

Labelen van foto’s, waardoor er input beschikbaar is voor het ontwikkelen van software. Ook 
andere leerlingen leerden dit kennen, en ontdekten hierdoor dat ze heel sterk zijn in het 
nauwkeurig visueel analyseren van verschillende soorten beeldmateriaal. https://vito.be/nl

Stages

KU Leuven

Op vraag van een doctoraatsstudent van de KULeuven, zorgde één van onze leerlingen voor 
het volledig uittypen van geluidsfragmenten van interviews.

Advocatenkantoor Beelen

Verschillende administratieve taken werden aangeleerd op school, en verder ingeoefend op 
het kantoor. https://beelen-advocaten.be/ 

 ● Inkomende post sorteren, registreren, kopiëren en klasseren. 
 ● Uitgaande post klaarmaken voor verzending. 
 ● Brieven sorteren en klasseren.
 ● Klaarmaken en opruimen vergaderruimte.
 ● …

Enkele stages die reeds vorig schooljaar startten, werden verder gezet:

Uiteraard was het als gevolg van de Corona-pandemie niet evident om gepaste stages te 
vinden. Toch hebben onze leerlingen ook het voorbije schooljaar mooie kansen gekregen op 
dit vlak. Onder andere bij de volgende bedrijven konden zij terecht:
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Adesa

We konden dit schooljaar samenwerken met een nieuwe partner voor labelingtaken. Grote 
hoeveelheden foto’s van het bedrijf Adesa werden door onze leerlingen geanalyseerd en 
correct gelabeld. 
https://www.adesa.eu/nl-be/home 

Kunlabora

Er werd een webpagina ontwikkeld waarmee taken opgevolgd kunnen worden. Op die 
manier krijgen de verschillende werknemers van een bedrijf een overzicht van het stadium 
waarin de taken en subtaken zitten.
https://www.kunlabora.be/ 

Antenor

Als alternatief voor het betalen met bonnetjes op een evenement, ontwikkelde een 
leerling een elektronisch systeem. De verschillende consumpties werden aangeduid met 
kleurencodes. Het te betalen bedrag wordt op die manier automatisch afgehouden van je 
saldo. De leerling die dit ontwikkelde, kreeg na het beëindigen van zijn stage een contract 
aangeboden! https://antenor.eu/

Kringwinkel Tienen

 ● Computers en elektronica die binnengebracht worden nakijken en eventueel herstellen.
 ● Sorteren en nakijken van speelgoed. 
 ● www.dekringwinkel.be 

Woodfactory

In dit professionele houtatelier maakten enkele van onze leerlingen kennis met schrijnwerkerij 
en handwerk. https://www.woodfactory.be/
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Out of Use

Ondersteuning in recycling, datavernieling en demontage van IT-materiaal. 
https://www.outofuse.com/ 

Rodea

Dit bedrijf zorgt voor het uitvoeren van manuele handelingen die niet machinaal uitgevoerd 
kunnen worden. Via dit bedrijf kwam onze leerling in contact met Dreamland, waar hij na een 
vervolgstage vermoedelijk een vast contract aangeboden zal krijgen. 
https://rodea.be/nl/maatwerkbedrijf-rodea-onbeperkt-in-service/ 

Sfeervol Barneveld

Ontwerpen van een infoboekje over de middenstandsvereniging van de Nederlandse 
gemeente Barneveld.

Equitom

In deze paardenkliniek kreeg één van onze leerlingen de kans om werkervaring op te doen. 
Zowel helpen bij de dagelijkse activiteiten, als ondersteuning van de administratie stonden 
op het programma. 

Autorijden.be

Dankzij Flor Koninckx kregen we de kans om de aanzet te geven om de bekende website 
www.autorijden.be in een nieuw jasje te steken. 
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Sfeerbeelden lessen

Deze foto’s werden gemaakt door An Vanderstraeten.  

Sportlessen

IT-lessen



14

Andere lessen
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Buitenschoolse activiteiten 

Spelletjesnamiddag
23 oktober 2020

De vrijdag voor een vakantie zorgen we steeds voor een ontspannende activiteit. Omdat we 
niet op verplaatsing konden, deden we op school leuke spelletjes!

Helaas werd ook dit schooljaar weer getekend door Corona, waardoor we zeer weinig 
uitstappen konden maken…
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De Sint
7 december 2020

Bezoek Fabrique Fantastique
20 mei 2021

Uiteraard komt ook bij ons elk jaar de Sint op 
bezoek, omdat wij heel ‘brave kinderen’ hebben 
op onze school! 😉 Dit jaar bracht hij zelfs een extra
grote chocolade figuur in restaurant Arenberg 
(www.restaurantarenberg.be ). Eerst dachten we 
dat we die nooit zouden op krijgen, maar dat was 
buiten de smulpapen van leerlingen gerekend…

Fabrique Fantastique is een jong team, 
samengesteld uit verschillende 2D en 3D 
artiesten, zoals onder andere tekenaars, grafisch 
designers, … . Onze leerlingen mochten gedurende 
een halve dag een kijkje komen nemen, en waren 
zeer enthousiast! Voor sommigen is er misschien 
een toekomst weggelegd in deze sector. Meer 
info https://fabriquefantastique.be/ 

Tweedaagse Kampidoe
10 en 11 juni 2021

Na een noodzakelijke onderbreking vorig 
schooljaar, mochten we dit schooljaar 
eindelijk weer op tweedaagse! Onze editie 
van 2019 was immers een groot succes. 
Daarom kozen we voor dezelfde locatie. 
We verbleven twee dagen en één nacht in 
jeugdverblijf Kampidoe in Leopoldsburg.
https://www.kampidoe.be/

Door de leerkrachten (dankjewel Sandra!) 
werd op voorhand een nauwkeurige 
planning opgemaakt. Iedereen droeg 
zijn steentje bij met het opzetten en 
afbreken van de tenten, koken, opruimen, 
afwassen, … . We maakten wandelingen, 
speelden discgolf, gingen muurklimmen of 
zwemmen, speelden spelletjes en voetbal, 
… Op vrijdag bezochten we ook be-MINE in 
Beringen. 

Kortom, de sfeer en het weer zaten goed!
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BBQ
29 juni 2021

Ook dit jaar konden we op gepaste manier 
afscheid nemen van onze afstuderende 
leerlingen. Vijf leerlingen ontvingen een 
diploma en/of certificaat, en gaan een 
mooie toekomst tegemoet! 

Dankzij stad Diest én de Rode Duivels, 
mochten we gebruik maken van de 
accommodatie van ‘Diest Duivelt’ op het 
Paradeplein. Ook de weergoden waren 
ons gunstig gezind: onder een stralende 
zon genoten we van lekkere BBQ en een 
drankje. Ouders, leerlingen, oud-leerlingen 
en leerkrachten hadden tijd voor een 
gezellige babbel en konden zo met een 
gerust hart de vakantie ingaan. 

Superjump
29 juni 2021

De laatste dag van het schooljaar lukte het dan 
toch om een leuke uitstap te organiseren. We 
gingen met z’n allen naar Superjump in Geel. De 
‘main jump’, ‘halfpipe’ en ‘foam pit’ hebben voor 
ons geen geheimen meer. En eerlijk gezegd, 
wellicht hebben de leerkrachten zich nog het 
hardst uitgeleefd!
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Vakantiewerking juli en augustus

Zelfs in tijden van Corona, blijven we de vakantiewerking 
organiseren!
Verschillende leerlingen met ASS maakten gebruik van ons 
gevarieerd aanbod. 
In de voormiddag werd telkens een workshop aangeboden 
rond verscheidene IT-onderwerpen:

• Scratch
• Pharo
• Programmeren met Minecraft
• Visual Studio
• Grafisch design + 3D-printen
• …

De namiddagen werden ingevuld met spelletjes en 
ontspanning:

• Bezoek Halve Maan 
• Knutselen en houtbewerking
• Gezelschapsspelletjes
• Speurtocht 
• …

In kleine groepjes kon er voldoende rekening gehouden 
worden met de individuele noden van elke leerling. Indien 
nodig werd er op maat gewerkt. 

Net als vorig schooljaar, vond ook nu weer een heel aantal 
externe leerlingen de weg naar deze vrijetijdsbesteding. 
Enkelen schreven zelfs in voor meerdere weken!
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Presentatie Winge Golf & Country Club 

Met dank aan Josette Vandevenne mochten we op 10 juni 2021 De Lift voorstellen bij de 
‘Ladies’ van de Winge Golf & Country Club. Toevallig botsten we hier op de moeder van een 
leerling, die spontaan haar hulp aanbood. Haar pakkende getuigenis en lovende woorden 
over De Lift lieten niemand onberoerd. De opbrengst van de wedstrijd werd geschonken 
aan De Lift. 
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Steun

Vrijwilligers

Sponsors

De vele vrijwilligers maken elk 
schooljaar weer een enorm verschil! Hun 
ondersteuning in kleine en grote taken is 
onmisbaar om onze werking draaiende 
te houden. Dit gaat van het vervoer van 
leerlingen, individueel begeleiden van de 
leerlingen, een babbeltje in de gang, een 
knutselwerk, tot het uitwerken van hele 
lessen.

De steun van onze sponsors in onmisbaar 
voor de school. 

Dankzij Cronos kunnen wij professionele 
IT’ers inzetten om de nodige vaardigheden 
aan te leren aan onze leerlingen. Twee 
leerkrachten worden volledig gesponsord 
door hen. Op die manier zorgen we 
ervoor dat de skills die de leerlingen 
aangeleerd krijgen compatibel zijn met de 
verwachtingen van de arbeidsmarkt. 

Meer specifiek willen we hier ook Dave 
Vanbrabant van IW Cronos bedanken. Hij 
was sterk betrokken bij de opstart van de 
school, en staat ons nog steeds met raad en 
daad bij. 
Ook andere medewerkers van Cronos 
dragen ons een warm hart toe. Zo maakte 
Ann Van Turnhout, die rekruteert bij Cronos, 
graag tijd vrij dit schooljaar om onze 
leerlingen te laten oefenen in een echt 
sollicitatiegesprek. 

Het gebouw waar onze school gevestigd is, 
wordt nog steeds ter beschikking gesteld 
door de stad Diest. Een prachtig gebouw op 
een mooie locatie! 

Inhoudelijke ondersteuning betreffende de 
aanpak van de leerlingen en het zoeken 
naar hun talenten, kregen we ook dit 
schooljaar opnieuw van Koen Ringoot. 
Onze stuurgroep, dit jaar in het bijzonder 
Dirk Rombaut en Jürgen Meheus, hielp 
ons verder te navigeren binnen de IT-

arbeidsmarkt. Gust Vriens sprak opnieuw 
spontaan zijn contacten aan om ons op de kaart 
te zetten bij belangrijke partners en sponsors.

Administratieve en praktische ondersteuning 
was er ook dit jaar weer van Advocatenkantoor 
Beelen. 

Een IT-school kan niet verder zonder degelijke 
computers en andere materialen:

• Een nieuwe printer kregen we cadeau van 
voetbalploeg Easy Company F.C.

• Verschillende Apple computers werden 
geschonken door PSK Architecten

• Ook nieuwe laptops kregen we ter 
beschikking van Microsoft, dankzij de 
tussenkomst van Ladies Circle Leuven.

• KPOT schonk ons een nieuw beeldscherm
• We maken ook nog steeds dagelijks gebruik 

van de IT-materialen die we konden aankopen 
dankzij de steun van De Nationale Loterij. De 
krachtige computers, 3D-printers, drones, …. 
gebruiken we zeer regelmatig tijdens de 



24

lessen en de vakantiewerking. Op die manier 
kunnen we bijblijven in een snel veranderende 
IT-wereld. 

Ook ontvingen we dit jaar opnieuw verschillende 
geldbedragen en particuliere giften. Hun namen 
worden vermeld op onze website. 

Speciaal willen we toch de volgende weldoeners 
bedanken:

• Datamundi, en met name Gert Van Assche als 
bedrijfsleider

• Laurent Dhont en zijn bedrijf LDIT
• Lebon Marc
• Restaurant Arenberg
• Verbinnen-Bessemans VOF
• Notarissen Marc en Cedric Honorez
• Elbefar NV
• Notaris Bernard Indekeu
• De Geeter & Cy
• Geenens Danny
• Bogaert Peter
• Meca Corina
• Rotary Club Leuven
• Arnauts Herman
• Kerkhofs Hugo
• De Saegher Tom
• Vanmechelen Bert
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Hoe helpt u De Lift?

U kan ons op twee manieren financieel steunen: 

Werkingsmiddelen De Lift

We willen jullie op een transparante manier inzicht geven in het gebruik en de oorsprong van 
onze werkingsmiddelen:

• Het inschrijvingsgeld wordt integraal gebruikt om de medewerkers te betalen. 
• De Cronos-groep sponsort twee IT-leerkrachten.
• Voor de dagelijkse werking, aanschaf van materiaal, nutsvoorzieningen, … doen 

we beroep op sponsoringsgeld. Voor bedrijven en vrije beroepen kunnen wij 
sponsoringsovereenkomsten afleveren. Het rekeningnummer van “De Lift” is BE65 0688 
9977 8996. 

Fonds “Vrienden van De Lift Education vzw” binnen de Koning 
Boudewijnstichting

Wij zijn verheugd dat sinds mei 2019 dit fonds kon worden opgericht binnen de KBS. Zowel 
particulieren als bedrijven kunnen stortingen doen waarvoor een fiscaal attest wordt afgeleverd. 
Ook biedt de stichting de mogelijkheid om voor specifieke fondsenwervingen, vb. verjaardagen, 
huwelijken, een specifieke gestructureerde mededeling aan te vragen. Dit fonds wordt enkel 
en alleen aangewend voor de jongeren die anders niet de financiële mogelijkheid hebben 
toegang te krijgen tot onze opleiding. Een onafhankelijke commissie stelt objectieve criteria 
vast teneinde na te gaan wie in aanmerking komt. U kan storten op het rekeningnummer 
BE10 0000 0000 0404 van de stichting, met vermelding van de gestructureerde mededeling 
019/0320/00083.
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Verschenen persartikelen

Het Laatste Nieuws - dinsdag 2 maart 2021

“Er komen altijd maar ver-
keersborden bij”
 
Zoals alle vorige dagen is Flor Koninckx 
ook vandaag om zeven uur opgestaan. En 
zoals alle vorige dagen heeft hij enkele uren 
gewerkt aan de vernieuwde uitgave van 
‘Autorijden van A tot Z’, die volgende zomer 
in de winkel ligt. “Dat handboek, waarmee 
heel veel mensen hun theoretisch rijbewijs 
hebben gehaald, is al meer dan twintig jaar 
oud. Het wordt wel om de vier maanden 
aangepast, maar de tijd was rijp om alles wat 
erin staat nog eens grondig tegen het licht te 
houden.”
In zekere zin is Koninckx corona dankbaar, 
zo kon hij eindelijk realiseren wat hij al een 
hele tijd van plan was. “Het blijft natuurlijk 
een boek over verkeersregels, maar qua 
taalgebruik en indeling was het blijven steken 
in de vorige eeuw.” Wat hem echter nog het 
meest verheugt, is dat de bijhorende website 
autorijden.be onder handen is genomen 
door leerlingen van De Lift, een middelbare 
school voor jongeren met autismestoornissen 
in Diest. “Die fleuren op als ze weten dat het 
project waar ze aan werken daadwerkelijk 
een vervolg krijgt in het dagelijks leven. Ze 
zijn er helemaal voor gegaan.”
Straks wacht Koninckx nog een rit naar de 
kust, dan kan hij de leerstof die hij volop 
aan het updaten is nog eens aan de praktijk 
toetsen. Als er iets hem dwarszit, dan wel 
de wirwar in de verkeerssignalisatie. “Er 
komen alleen maar verkeersborden bij en 
zelden worden overbodige exemplaren 
weggehaald. Ik heb in het boek nu ook 
een apart hoofdstuk gewijd aan speciale 
plaatsen, omdat de verwarring daar soms 
compleet is. Mag ik bijvoorbeeld met een 
auto een woonerf oprijden als ik bij iemand 
op bezoek ga die daar woont? Zo ja, waar 
mag ik dan parkeren? Zulke kwesties.”
Hij zegt dat hij nog steeds relaxed met de 
auto kan rijden, al wordt het hem weleens 
zwaar te moede wanneer hij in Brussel 
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verwacht wordt. “Ze hebben daar op 1 
januari beslist dat de maximumsnelheid in 
de bebouwde kom in het hele Brusselse 
Gewest 30 km/u is. Op zich is daar niks mis 
mee, maar probeer maar eens uit te vissen 
wanneer je precies het gewest binnenrijdt. 
Dat staat bijlange niet overal duidelijk 
aangegeven. En omdat ze 30 km/u op veel 
plaatsen toch te weinig vinden, luidt de regel 
eigenlijk: 30 km/u, behalve op de plaatsen 
waar het anders is. Daar komt nog eens 
bij dat op de gewestwegen in Brussel de 
maximumsnelheid, net zoals in Vlaanderen, 
70 km/u is. En in Wallonië houden ze dan 
weer vast aan 90 km/u. Autorijden is op zich 
al een complexe handeling, maar met dit 
soort beslissingen wordt de concentratie wel 
heel erg op de proef gesteld.”
Het vaste knuffelcontact van Koninckx en zijn 
vrouw is hun jongste zoon Paul. Hij is dertig 
en psycholoog. Zijn oudere broers Luc (40) 
en Filip (42) zijn wel in de voetsporen van 
hun vader getreden. Ze werken beiden in 
het Communicatie- en Informatiecentrum 
(CIC) van de federale politie, waar de 
noodoproepen naar alarmnummer 101 
samenkomen. Niets wijst erop dat ze dat 
milieu zullen inruilen voor de politiek, zoals 
hun vader deed op zijn 52ste. “Ik ben blij 
dat ik de werking van de democratie van 
binnenuit heb kunnen bekijken, maar daar is 
alles mee gezegd. Kon je bij de rijkswacht op 
je collega’s rekenen als je in de problemen 
zat, dan keken ze in de nationale politiek 
gewoon toe als je aan het spartelen was. 
Ik prijs me gelukkig dat ik later ook zes jaar 
OCMW-voorzitter in Diest ben geweest. 
Toen heeft de bitterheid plaatsgemaakt voor 
voldoening.”

LUC KEMPEN




