Verslag netwerkbijeenkomst ‘Begeleiding van studenten met autisme op het MBO’
Op 28 november 2019 organiseerde het Expertisenetwerk Autisme Amsterdam de derde en laatste
netwerkbijeenkomst van het jaar. Het thema van de bijeenkomst was dit keer ‘Begeleiding van
studenten met autisme op het MBO’. Met zo’n 40 deelnemers en waardevolle presentaties was het
een geslaagde middag! Klik hier om de presentaties te bekijken.
Welkom en introductie van het thema
Stuurgroep- en adviesteamlid Adriaan Verkade (Altra) introduceerde het thema. Uit verschillende
mediaberichten en rapporten blijkt dat de ondersteuning van studenten met autisme op het MBO
vaak niet voldoende is en dat schooluitval onder deze studenten toeneemt. Hoog tijd om hier een
bijeenkomst aan te wijden! Tijdens de bijeenkomst hebben Diantha Voskuijl (ervaringsdeskundige),
Dagmar Fiks (MBO Jeugdteam), Judith Jonker en Nytka van Nieuwkoop (Jados) verteld over hun
ervaringen, initiatieven en hulpaanbod met betrekking tot het thema.
Ervaringen, initiatieven en hulpaanbod – de presentaties
Diantha Voskuijl heeft verteld over haar
schoolervaringen tijdens het basisonderwijs,
de middelbare school en het MBO. Diantha
legde uit waar zij tijdens haar tijd op het MBO
tegen aan liep, en gaf verschillende
verbeterpunten voor de ondersteuning van
studenten met autisme op het MBO. De zaal
herkende veel in haar verhaal, en de
verbeterpunten worden meegenomen in de
praktijk. Op het moment volgt Diantha met
succes de opleiding psychologie aan de Open
Universiteit!
Dagmar Fiks is op het Mediacollege een pilot Sociale Vaardigheidstraining gestart voor studenten
met autisme. Deze training was al te volgen voor studenten bij het OKT, maar nu geeft Dagmar i.s.m.
collega’s deze training op het Mediacollege zelf. Tijdens de presentatie werden er tips uitgewisseld
om de pilot nog beter vorm te geven.
Judith Jonker en Nytka van Nieuwkoop presenteerden het hulpaanbod van Capito Wonen voor
studenten met autisme op het MBO. In Amsterdam bieden zij ambulante begeleiding, in andere
delen van het land ook woonbegeleiding. Uit de reacties van de deelnemers bleek dat er erg veel
behoefte is aan het werk van Capito Wonen, veel meer dan hun huidige capaciteit.
Conclusie en starten werkgroep
Een belangrijke conclusie is dat er wel degelijk goede begeleiding en een passend hulpaanbod is,
maar dat dit onvoldoende beschikbaar is kijkend naar de vraag. Er is besloten om een werkgroep te
starten om de knelpunten rondom dit onderwerp verder uit te werken en de nodige oplossingen te
ontwikkelen. Heb je interesse om deel te nemen aan deze werkgroep? Neem dan contact op met
Adriaan Verkade via a.verkade@altra.nl

