Structuurklas ICT
Onderwijs- en behandelaanbod voor jongeren
en jongvolwassenen met autisme

De Structuurklas ICT is bedoeld voor jongeren en
jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis die een reguliere ICT-opleiding op mboniveau 2 of 3 willen volgen en aan de juiste
vooropleidingseisen voldoen. Yulius Autisme biedt
ondersteuning en begeleiding om deze opleiding
succesvol te doorlopen en met een diploma af te
ronden. Het onderwijs wordt geboden door het
Albeda College in Rotterdam.
Nadat je door school bent aangemeld voor de
structuurklas sturen wij jou en je ouders/verzorgers
een aanmeldingsformulier met het verzoek deze
ingevuld aan ons terug te sturen, samen met de
meest recente onderzoeksverslagen en een
verwijzing van de huisarts. Vervolgens nodigt de
behandelaar die aan de structuurklas is verbonden,
jou en je ouders/verzorgers uit voor een
intakegesprek. Bij dit gesprek is ook iemand van
school aanwezig.
De behandelaar vraagt naar je motivatie voor de
structuurklas en stelt samen met jou de leerdoelen
vast. Daarnaast geeft de behandelaar duidelijke
informatie over de frequentie en inhoud van de
trainingen en de begeleiding die geboden wordt.

Wat leer je?
Er zijn twee klassen van elk 12 jongeren die de hele
week samen lessen of trainingen volgen. Het
belangrijkste doel van de Structuurklas ICT is dat je
succesvol d het onderwijs en de stage doorloopt en
uiteindelijk een erkend MBO diploma haalt.
Om dit te bereiken werk je aan:
•
het verbeteren van je communicatieve- en
sociale vaardigheden;
•
kennis, inzicht en acceptatie van autisme;
•
praktische schoolse en beroepsvaardigheden
zoals huiswerk plannen en maken, vergaderen,
samenwerken en het organiseren en uitvoeren
van verschillende projecten.
Aanbod
Het trainingsaanbod bestaat uit twee dagdelen en
wordt geboden door sociotherapeuten van Yulius
Autisme. Het onderwijsaanbod bestaat uit zes
dagdelen en wordt geboden door leerkrachten van
het Albeda College.
Naast de docenten, sociotherapeuten en behandelaar
is ook een ambulant begeleider vanuit Yulius
Onderwijs betrokken bij de Structuurklas ICT.
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Ouders/verzorgers
Met enige regelmaat worden op school ouderavonden
georganiseerd waarbij alle betrokkenen aanwezig
zijn. Op die avonden bespreken we met je
ouders/verzorgers hoe het ervoor staat met jou.
Daarnaast kunnen individuele oudergesprekken
gepland worden, bijvoorbeeld wanneer je moeite
hebt met de opleiding.

