K AIRO

Let op, er zijn voor KAIRO
maar een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar.

Wat kost deelnemen?

Focus op het talent, niet de beperking

Contactgegevens

Financiering onder de 18 jaar is afhankelijk van de gemaakte
afspraken of te maken afspraken tussen de gemeente waar de
jongere woont en Jonx. Check altijd bij de gemeente of KAIRO
wordt vergoed.
Ben je 18 jaar of ouder dan wordt KAIRO vergoed door de
zorgverzekeraar, je moet wel rekening houden met het eigen
risico.
In beide situaties moet de diagnose ASS gesteld zijn en is een
inschrijving bij ATN Groningen nodig.

Autisme Team Noord-Nederland (ATN)
Groningen
Laan Corpus den Hoorn 102-2
9728 JR Groningen
Postbus 86
9700 AB Groningen
Telefoon 050 – 522 32 99
Fax 050 – 522 32 66
atngroningen@lentis.nl
Telefonisch spreekuur/consultatie:
dagelijks tussen 09.00 en 10.00 uur

Aanmelden

Aanmelden voor KAIRO kan door je in te schrijven als nieuwe
student voor één van de bij KAIRO betrokken opleidingen van
Noorderpoort.
Voor meer informatie over KAIRO kun je contact opnemen met de
desbetreffende opleiding. Op de website www.noorderpoort.nl
vind je meer informatie over de opleidingen. Je kunt je hiervoor
direct via de website aanmelden. Vermeld bij je aanmelding en
intake op school, dat je ook graag in aanmerking wilt komen voor
extra begeleiding van KAIRO.
Let op, er zijn voor KAIRO maar een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar.

Noorderpoort Laboratoriumtechniek
KAIRO op opleidingen BOL 3/4
Gebouw ‘Van Doorenveste’
Zernikeplein 11
9747 AS Groningen
Telefoon 050 – 595 40 54
Noorderpoort Business & Administratie
KAIRO op Administratieve, juridische en
interieurdesign opleidingen BOL 3/4
Hora Siccamasingel 177
9721 HE Groningen
Telefoon 050 – 36 56 500
Noorderpoort Campus Winschoten
KAIRO op ICT- opleidingen,
Mediavormgeving en Financieel
administratieve opleidingen BOL 3/4
P.C. Hooftlaan 1
9673 GS Winschoten
Telefoon: 0597 - 67 09 70

Meer informatie?

Heb je vragen over KAIRO? Neem dan contact op met het
secretariaat van ATN Groningen. Voor meer informatie over de
opleidingen en aanmelding bij de scholen Noorderpoort kun je
contact opnemen met Noorderpoort Hotspot, telefoon:
0800 – 667 78 85 (gratis) of hotspot@noorderpoort.nl.
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‘Met de lesstof heb ik geen probleem, dat lukt wel.
Maar samenwerken, plannen en alle andere situaties

Wat is K AIRO?

Opleidingen

op school, daar heb ik moeite mee’.

KAIRO helpt bij
het leggen van
een stevige basis,
gedurende het volgen
van een middelbare
beroepsopleiding.

Jongeren met een Autismespectrumstoornis (ASS) die een
middelbare beroepsopleiding (MBO) volgen hebben soms extra
ondersteuning en begeleiding nodig. Niet omdat ze de lesstof niet
begrijpen, maar door problemen in het verwerken van informatie
en sociale en communicatieve beperkingen. Het MBO doet in
toenemende mate een beroep op sociale vaardigheden, het
vermogen tot reflectie, samenwerking en zelfstandig plannen.
Deze vaardigheden zijn vooral voor jongeren met ASS vaak niet
vanzelfsprekend. Daarom is het percentage schoolverlaters een
stuk hoger onder jongeren met ASS.
Om deze jongeren te helpen een beroepsopleiding te volgen en af
te maken die bij hun mogelijkheden en beperkingen past, is KAIRO
gestart.
KAIRO staat voor Kennisontwikkeling Autisme Integratie Regulier
Onderwijs en is een samenwerkingsverband tussen Noorderpoort
en het Autisme Team Noord-Nederland (ATN) in Groningen,
onderdeel van Jonx.
KAIRO helpt bij het leggen van een stevige basis, gedurende het
volgen van een middelbare beroepsopleiding.
Dit doen we samen met de jongere door middel van individuele
begeleiding op school en groepstrainingen.

Het doel van K AIRO

Het doel van KAIRO is een jongere met ASS te helpen bij het
behalen van een diploma en het voorkomen van problemen op
school. De jongere wordt ondersteund met behulp van training
en begeleiding, maar vooral ook tijdens het doorlopen van de
middelbare beroepsopleiding.

Het is mogelijk op een aantal opleidingen Noorderpoort mbo
niveau 3 of 4 (BOL) te volgen met begeleiding van KAIRO vanaf de
start in het 1e jaar bij:
› Laboratoriumtechniek Groningen;
› Business & Administratie Groningen;
› Noorderpoort Campus Winschoten.

Doelgroep

KAIRO is geschikt voor jongeren en jongvolwassenen met ASS,
van 16 tot en met 24 jaar. Er moet sprake zijn van een gemiddeld
of hoger intelligentieniveau en de wens om één van de middelbare
beroepsopleidingen te volgen.

Indicaties

KAIRO past bij jou wanneer je:
› Eén van de genoemde voltijds beroepsopleidingen
Noorderpoort wil gaan volgen;
› ASS hebt;
› Bereid bent om in zorg te komen bij ATN Groningen;
› Voldoet aan de opleidingseisen;
› Bereid bent om naar jezelf te kijken en (nieuwe) vaardigheden
wil leren;
› Gemotiveerd bent voor één van de opleidingen in combinatie
met behandeling en begeleiding door ATN Groningen;
› Hierin gesteund wordt door ouders of belangrijke anderen;
› In een groep kan functioneren.

