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Vakantiewerking informaticaschool De Lift 
 

 
School De Lift 

De Lift is een secundaire school voor jongeren met een autismespectrumprofiel (ASS).  
Ze biedt een gespecialiseerde informatica-opleiding aan met een focus op de 
arbeidsmarkt. Mede dankzij Cronos, partner en hoofdsponsor van De Lift, krijgen de 
leerlingen les van een professioneel IT-team. Daarnaast bieden deskundige lesgevers 
algemene vakken aan op maat van de leerling.  
Meer info over de werking van De Lift kan u vinden op www.delifteducation.be.  
 

  
 
Doelgroep 
 
Aangezien veel jongeren met ASS moeite hebben met het invullen van de lange 
zomervakantie maar wel graag tijd achter de computer doorbrengen, doet De Lift een 
gevarieerd vakantie-aanbod naar deze doelgroep. Hierbij verwelkomen 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 

 

  

http://www.delifteducation.be/
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Aanbod 

 
We bieden een gevarieerd programma aan, gericht op ontspanning en speels IT-leren:  

- 10u-13u: diverse informaticaworkshops op maat: programmeren, grafisch design, 
3D-printing,…  

- 13u-14u: middagpauze 
- 14u-17u: ontspannende activiteiten: uitstapjes, sport, muziek, creatieve activiteiten, 

gezelschapsspelen,…  
 

 
Begeleiding 
 
De begeleiding van de jongeren gebeurt door een professioneel team met ervaring met 
ASS. De lesgevers van De Lift begeleiden de vakantiewerking. Daarnaast zullen 
vrijwilligers de vakantiewerking ondersteunen.  
We voorzien 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, zal vooraf een grondige 
bevraging gebeuren.  
Allerhande hulpmiddelen (visuele ondersteuning, time-timers, stappenplannen, 
koptelefoons, prikkelarme ruimtes,…) kunnen uiteraard ingeschakeld worden indien 
gewenst.  
 

   
 
Kostprijs 
 
De prijs voor een week vakantiewerking bedraagt 300 euro per jongere. Inschrijven voor 
meerdere weken is mogelijk.  
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Wanneer 
 
Inschrijvingen per week:  

- 1 - 5 augustus: Programmeren (Mathias Lenaerts) 
- 8 – 12 augustus: Grafisch design (Bert Nussbaum) 
- 22 – 26 augustus: Programmeren (Jan Rosseel) 

 
De activiteiten gaan door van 10u tot 17u, ook op woensdag.  
Opvang kan indien gewenst voorzien worden vanaf 9u tot 18u.  
 

  
 
Vragen en inschrijving 
Voor vragen en inschrijvingen kan u terecht bij info@delifteducation.be of telefonisch op 
0494 48 21 25 (Annemie Willekens).  
 
Indien de maximale capaciteit overschreden wordt, worden de inschrijvingen stopgezet.
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