.

wil graag met je meekijken
als studeren of naar school gaan je dit gevoel geeft;
samen gaan we voor beter!

Wanneer je een vorm van autisme hebt, gaat het op school of
opleiding niet altijd vanzelf goed. Resultaten vallen tegen,
je haalt onvoldoendes terwijl je wel geleerd hebt.
Communicatie loopt niet soepel. soms mis je wat gezegd is.
Mind the Gap helpt je grip te krijgen op je schoolwerk of studie,
waardoor je beter tot je recht komt en resultaten boekt
op (jouw) niveau! Dan kun je je doelen bereiken,
en leer en studeer je met meer plezier.

Succesvol leren
op je eigen manier

met een
diagnose in het Autisme Spectrum (ASS)

Mind the Gap biedt jouw school of opleiding
én jou zelf een handreiking om de Gap tussen
je studie en jou te overbruggen.
“Dat zoeken we uit”. . .
Mind the Gap helpt je ontdekken op welke manier
JIJ het beste leert. Dit wordt vastgelegd in een
advies aan de mentor c.q. het docententeam.

www.mindthe-gap.nl

OPLOSSINGSGERICHT MAATWERK
Bij

gaat het bijvoorbeeld over

- wat zie jij als probleem?
- bewustwording van je kwaliteiten
- positieve kracht van autisme
- je eigen keuzes maken en oplossingen bedenken
- motivatie, doelen, prioriteiten; klopt je niveau?
- overzicht & grip krijgen, hoofdzaak of bijzaak?
- wat gebeurt er bij een opdracht?

ACHTER
Mind the Gap is opgericht door
Delia Kloekke. Ze is getrouwd en
moeder van vijf volwassen kinderen.
Twee studies die afgerond zijn met
een eerste graads bevoegdheid:
theologie en beeldende kunst en
vormgeving. Dertien jaar leservaring aan vooral Havo/VWO.
Twee jaar bezig met het doen van
onderzoekswerk en het begeleiden
van leerlingen.
Ervaringsdeskundige op gebied van autisme.
De combinatie onderwijservaring en kennis van autisme laat
haar heel gemakkelijk met een jongere meedenken.

- lees je wat er staat? de vraag of tekst begrijpen
- huiswerk zoals het bij jou past
- waarom uitstellen: je planning een ramp?
- concentratie t.o. tijd vermorsen + belang van rust!
- wat zeggen ouders/docenten?
- coaching wonen - werk - studie - vrije tijd
- zelfbeeld ~ zelfstandigheid, faalangst ~ hulp nodig

VOOR SCHOOL EN JONGERE BEIDE
Voor de jongere is het positief om zich begrepen te voelen;
school of opleiding heeft er baat bij om een leerling/student
zelfstandig dan wel voorzien van duidelijk advies, snel en goed
op weg te hebben.
AANBOD
Het basispakket van Mind the Gap bestaat uit een intake
plus drie á vier gesprekken met de leerling of student,
waarna een (voorlopig) adviesverslag volgt voor mentor of
studiebegeleider. Een reactie van hen wordt teruggekoppeld
naar de leerling of student. Indien nodig wordt hierna het
adviesverslag aangepast.
Een vervolgpakket van twee gesprekken is mogelijk ná het
basispakket, als evaluatie of als extra ondersteuning voor
een nieuwe situatie (overgang, examen, vervolgstudie). Een
verslag koppelt het weer terug naar betrokkenen.
Ook voorlichting aan een docententeam is mogelijk. Denk
bijvoorbeeld aan uitleg over intelligentie profiel, en het
overbruggen van de discrepantie in IQ.

De kracht van Mind the Gap is het samen met
de leerling of student analyseren van de
situatie, met kennis van binnenuit van zowel
autisme als onderwijs.
Voor jou als jongere is vaak duidelijker dát er iets is dan
dat je weet wát er is. En of/hoe het misschien anders kan.
Dat is niet erg en al helemaal niet vreemd!
Goed luisteren levert suggesties op die je via trial and
error kunt uitproberen. Zo is elke stap, een stap van jou
zélf! Succes is echt jouw eigen succes. Iets wat niet lukt
is niet fout, maar reden om verder te zoeken. En een
nieuwe oplossing te proberen.

EEN LEERLING OF STUDENT MET EEN VORM VAN
AUTISME (ASS) werkt en communiceert anders. Vaak
heb je te maken met onbegrip en zijn er negatieve
ervaringen. Het kost meer moeite om een doel te
bereiken. Of de weg er naar toe is langer.
Studenten die op het voortgezet onderwijs begeleiding
hadden, raken overspoeld door alles wat nieuw is op een
hogeschool of universiteit. Je bent niet dom, als je dan
iemand vraagt mee te kijken om je studie op de rit te
krijgen.
BRUG NAAR MENTOR / STUDIEBEGELEIDER
Terugkoppeling naar het team is belangrijk, zodat zij een
beter beeld krijgen en weten hoe je het best kunt leren.
Uiteraard is jouw toestemming bepalend voor wat gedeeld
wordt.
EYE OPENER?
Wil je weten wat deze streepjescode te betekenen heeft?
Kijk dan eens op de website van Mind the Gap. Je vindt
hem terug bij over autisme.

VOOR ALS JE - MET OF ZONDER AUTISME WIL UITZOEKEN HOE HET BETER KAN:
je bent van harte welkom!
Mind the Gap wil je helpen succes
te ervaren op school of bij je studie,
en bijdragen aan
een positief zelfbeeld.

WERKWIJZE
JIJ DOET HET ZELF !!

AANMELDEN OF MEER INFORMATIE

www.mindthe-gap.nl
info@mindthe-gap.nl

