
School Kasterlinden breidt uit met nieuwe campus 

 

 

Brussels minister Guy Vanhengel en Brigitte Grouwels hebben gisteren de eerste steen gelegd 

voor een nieuwe campus voor de school Kasterlinden in Sint-Agatha Berchem. Kasterlinden 

is één van de weinige instituten in België gespecialiseerd in kinderen met visuele en auditieve 

beperkingen, met autisme en met een spraak- of taalstoornis. 

Op 14.000 vierkante meter komt er nu een open, duurzame, aangepaste, en groene campus 

met vier nieuwe gebouwen, een zintuigentuin, sport- en speelruimten, een sporthal en een 

ondergrondse parking voor 80 auto's. Er is ook een 'kiss and ride'-zone ingeplant om de 

kinderen met een beperking bij aankomst een veilig en geborgen gevoel te kunnen 

garanderen, en ook om eventuele overlast van autoverkeer in de dichtbevolkte buurt te 

beperken. "Kasterlinden is niet zomaar een school", aldus minister Vanhengel. "De instelling 

behoorde al tot de top op vlak van zijn methode en zijn pedagogische aanpak voor leerlingen 

met een beperking. Nu wordt de school top op vlak van infrastructuur. Er wordt rekening 

gehouden met de eigen verzuchtingen en een aangepaste leeromgeving gecreëerd op maat van 

de diverse leerlingenpopulatie", besluit Vanhengel. De school telt 180 leerlingen in het 

buitengewoon basisonderwijs en 114 leerlingen in het buitengewoon secundair 

onderwijs. (AMG) 
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De Ploeg helpt jeugd aan werk 

Mechelen Vzw De Ploeg heeft een nieuwbouw opgetrokken achter haar kantoren aan de 

Tervuursesteenweg. Daar worden jongeren die school lopen in het deeltijds onderwijs intensief 

begeleid naar een stageplaats en later naar mogelijk vast werk. 

De Ploeg houdt al sinds 1999 kantoor in Mechelen. 'Mensen die het moeilijk hebben om 

zelfstandig werk te vinden op de arbeidsmarkt, begeleiden wij tot op de werkvloer', zegt 

projectmedewerkster Kristien Smet. 

'Bij volwassenen kijken we waar ze goed in zijn, waar eventueel aanpassingen nodig zijn op 

de werkvloer en overleggen we met de toekomstige werkgever. We hebben een ruim netwerk 

van bedrijven waarmee we samenwerken. Meestal is het zo dat zodra we kunnen aantonen dat 

een kandidaat-werknemer, ongeacht de handicap, geschikt is voor de job, de werkgever hem 

of haar graag een kans biedt.' 

'Onze volwassenen zijn niet alleen laaggeschoolden, we begeleiden er ook die een hogere 

opleiding hebben gekregen. Mensen met een vorm van autisme bijvoorbeeld of die een 

handicap hebben opgelopen na een ongeval.' Jaarlijks begeleidt De Ploeg ongeveer vijftig 

volwassenen. 

Behalve de begeleiding van volwassenen, focussen de medewerkers van De Ploeg zich op 

jongeren die school lopen in het deeltijds onderwijs. 'De combinatie van de begeleiding van 

volwassenen met de jongeren in één ruimte werd moeilijk. Daarom hebben we de nieuwbouw 

opgetrokken', vertelt Kristien Smet. 

Andere aanpak 

'De jongeren worden doorverwezen uit het deeltijds onderwijs. Voor hen hebben we een 

andere aanpak nodig. Het komt er vaak op aan om hen een werkattitude aan te leren, 

werkgevers te overtuigen hen een stageplaats aan te bieden en uit te zoeken hoe ze kunnen 

samenwerken. Daarvoor houden we bijvoorbeeld een stadsspel of een voetbalwedstrijd. Op 

die manier zie je wie gemakkelijk de leiding neemt en wie eerder volgzaam is.' 

De nieuwbouw is specifiek voor de jongeren. Ze krijgen er vorming en vinden er ontspanning. 

'Onze jongeren zijn een heel complexe groep', zegt Kristien Smet nog. 'Het gaat van jongeren 

die school- maar niet leermoe zijn, over jongeren die eigenlijk nog geen kansen hebben 

gekregen tot zij die soms te veel kansen hebben gekregen. Werken met hen is vaak preventief, 

een manier om er voor te zorgen dat ze niet in werkloosheid stranden maar voldoende sterk in 

hun schoenen staan om op de gewone arbeidsmarkt aan de slag te gaan.' 

Vorig jaar werden 37 jongeren begeleid, elf van hen hebben intussen vast werk. Sommigen 

kiezen ervoor om toch nog een diploma te halen. (rbm) 
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Barbecue ten voordele van kinderen met Autisme Spectrum 

Stoornissen 

 maandag 09 september 2013 
  
 Auteur: Raymond Billen  

HOEGAARDEN - Op zondag 22 september organiseert de vriendenkring Danny Puyneers en 

Annemie Minten een barbecue ten voordele van SLO Mariadal, waar kinderen met Autisme 

Spectrum Stoornissen (ASS) school lopen. 

'ASS is een ontwikkelingsstoornis die de gehele mens diepgaand raakt', vertelt het Tiense 

gemeenteraadslid Annemie Minten (onafh.). 'Het is een stoornis die heel doordringend is en 

ze heeft een permanent karakter en heel veel invloed op alle domeinen van het leven'. 

'Onze recent in het leven geroepen organisatie wil, via sociaal-culturele activiteiten, jaarlijks 

een of meerdere maatschappelijke projecten in de regio steunen', vertelt de Tiense 

ondernemer Danny Puyneers. 

De barbecue vindt plaats op 22 september, in zaal De Schakel (Withuisstraat, Tienen) in twee 

beurten (vanaf 11u30 en vanaf 17u). Kaarten, zowel voor volwassenen als voor kinderen, zijn 

te koop via Annemie Minten (tel: 0496-23 62 16 ) of Danny Puyneers (tel: 0495-20 56 10) 

 

Bron: het laatste nieuws.( 9 september.2013). Raymond billen. 
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Oudere vaders hebben meer kans op kind met autisme 

Oudere vaders hebben meer kans om een kind te krijgen met autisme of schizofrenie. Dat meldt het 

gezondheidsmagazine Bodytalk, op basis van een onderzoek van het gerenommeerde Zweedse 

Karolinska Instituut. 

De onderzoekers baseren zich op de resultaten van uitgebreid bloedonderzoek op 

veranderingen in de genen die spontaan ontstaan tijdens of vlak na de conceptie. De meeste 

van die zogenoemde 'novo-mutaties' zijn onschadelijk, maar sommigen kunnen de kans op 

autisme en mogelijk ook schizofrenie fors doen stijgen. 

Een kind van een 20-jarige vader heeft 25 dergelijke mutaties die terug te brengen zijn tot het 

genetisch materiaal van de vader. Het aantal stijgt met twee per jaar tot 65 bij een 40-jarige 

vader. Het gemiddeld aantal mutaties bij de moeder blijft los van de leeftijd op 15. 

De risico's blijven echter beperkt. Zo heeft een man van boven de 40 jaar hoogstens 2 procent 

kans op een kind met autisme als gevolg van deze mutaties. 

Volgens het magazine Bodytalk kan dit gegeven een verklaring bieden voor de toename van 

het aantal diagnoses van autisme de afgelopen decennia. 

De effecten blijven ook bij de daaropvolgende generatie aanwezig. De kleinkinderen van een 

man die na zijn 50ste vader werd, zijn volgens de Zweedse onderzoekers eveneens vaker 

autistisch. (belga) 
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Herkeuring rijbewijs om autisme vervalt 
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Mensen met autisme hoeven zich niet meer te laten keuren als ze hun rijbewijs willen 

verlengen. Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) kondigde donderdag 

aan dat zij het advies van de Gezondheidsraad volgt om voor deze groep de standaard 

periodieke herkeuring te laten vervallen.  

Schultz streeft ernaar de wijziging per 1 oktober te laten ingaan, zo schrijft ze de Tweede 

Kamer. De bewindsvrouw wil het systeem van medische keuringen voor het rijbewijs minder 

ingewikkeld maken en schafte eerder al de herkeuring van mensen met ADHD af. Het laten 

vervallen van de herkeuring van mensen met autisme, heeft volgens de Gezondheidsraad geen 

gevolgen voor de verkeersveiligheid, aangezien autisme niet erger wordt in de loop der tijd. 

 

Wanneer het eerste rijbewijs wordt aangevraagd, moet er nog wel een medische keuring 

plaatsvinden. En een onafhankelijk deskundige kan het CBR in uitzonderlijke gevallen wel 

adviseren om na enkele jaren nog een herkeuring te doen.  
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