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                   Samen sterk voor studenten met autisme 

Een goede start op een nieuwe school is voor alle studenten belangrijk, maar voor studenten met 
autisme zelfs een voorwaarde. Hoe kun je jongeren (16 tot 24 jaar) met een Autisme Spectrum 
Stoornis (ASS) ondersteunen bij het succesvol doorlopen van een middelbare beroepsopleiding 
(MBO) zodat uitval wordt voorkomen en de kans op een baan wordt vergroot? 

Al vóór de eerste schooldag eind augustus is een groep eerstejaars Mbo-ers  van het Noorderpoort 
gestart met een voortraject bij het Autisme Team Noord-Nederland (ATN) ter voorbereiding op de 
opleiding. 

Een goede start op de nieuwe school is voor alle studenten belangrijk, maar voor studenten met 
autisme zelfs een voorwaarde. 

Hoe kun je jongeren (16 tot 24 jaar) met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) ondersteunen bij het 
succesvol doorlopen van een middelbare beroepsopleiding, zodat uitval wordt voorkomen en de 
kans op een baan wordt vergroot? 
  
KAIRO project  
KAIRO staat voor Kennisontwikkeling Autisme Integratie Regulier Onderwijs en biedt al jaren een 
structureel onderwijs-en-behandel-programma in de regio’s Arnhem en Dordrecht. Door intensieve 
samenwerking tussen Lentis-ATN en Mbo-opleidingen van het Noorderpoort in de stad Groningen is 
nu ook een KAIRO-aanbod in Noord-Nederland mogelijk gemaakt. 
  
Officiële ondertekening 
Op 1 oktober 2013 vond op feestelijke wijze de officiële ondertekening plaats van de 
samenwerkingsafspraken door de voorzitters van bestuur en wordt samen met de betrokken 
studenten, de ouders, begeleiders ATN en Noorderpoort en genodigden de start van KAIRO gevierd. 
 
Gerichte en eenduidige ondersteuning 
Beroepsopleidingen doen, om jongeren toe te leiden naar een diploma, steeds meer een beroep op 
competenties op het gebied van sociale vaardigheden, het vermogen tot reflectie, samenwerking en 
zelfstandig plannen. Deze vaardigheden zijn voor jongeren met ASS echter vaak niet vanzelfsprekend. 
Het kunnen begrijpen van de leerstof is niet het probleem, maar de moeite met het verwerken van 
informatie en sociale en communicatieve beperkingen, vragen om gerichte, eenduidige 
ondersteuning. 
  
Zorg- en onderwijsinstellingen blijken tot nu toe nog vaak op ad hoc basis met elkaar samen te 
werken, waardoor schoolbegeleiding en hulpverlening onvoldoende op elkaar wordt afgestemd.  
 
Integrale ondersteuning gedurende hele mbo opleiding 
Tot augustus 2014 kunnen een aantal studenten met ASS nog wel een beroep doen op extra 
ondersteuning van school in samenwerking met de ambulant begeleiders van Renn4- Sensor middels 
het z.g. “rugzakje”. Vanaf dan geldt dat ook het Mbo Passend Onderwijs gaat bieden. KAIRO wordt 
gezien als een van de mogelijke ondersteunings-arrangementen Passend Onderwijs om jongeren met 
een beperking integraal te kunnen blijven ondersteunen gedurende hun gehele middelbare 
beroepsopleiding tot en met de toeleiding naar werk. 
 
 



Om de kans op een succesvol KAIRO-aanbod te vergroten en de nodige ervaring met de 
samenwerking tussen onderwijs en zorg op te doen, is dit jaar begonnen met een relatief kleine 
groep van maximaal 10 Noorderpoortstudenten van Mbo niveau 3 /4.  
 
Gedurende het schooljaar zullen de studenten regelmatig in dezelfde groep bijeenkomen om samen 
op te trekken en de voor hen lastige dagelijkse sociale schoolsituaties te bespreken en daadwerkelijk 
te oefenen. Daarnaast wordt in samenwerking met de schoolbegeleiders individuele ondersteuning 
op de school geboden door ATN-begeleiders, wordt het docententeam voorgelicht over de specifieke 
kenmerken en omgang met de student en wordt contact onderhouden met de ouders/verzorgers. 
Indien nodig kan binnen Lentis eventueel snel extra hulpverlening  worden aangeboden. Ondanks de 
geringe publiciteit het afgelopen jaar in verband met het maximale aantal van 10 studenten, blijkt 
dat er nu al weer veel belangstelling is van toeleverende scholen en ouders van studenten met 
autisme om volgend jaar vanaf het 1e leerjaar Mbo ook te kunnen deelnemen.  
 
KAIRO 2014/2015 
Voorbereidingen voor een vervolg van KAIRO in 2014/2015 zijn inmiddels gestart.  
Voor informatie email naar: studieadvies@noorderpoort.nl of  atngroningen@lentis.nl  
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