
KAIRO 
kairo staat voor Kennisontwikkeling Autisme Integratie Regulier Onderwijs.
kairo is een samenwerkingsverband tussen het roc Rijn IJssel in Arnhem en het 
Dr. Leo Kannerhuis in Doorwerth.

Doel van KAIRO
Jongeren met een autisme-spectrumstoornis (ass) die een middelbare beroeps-
opleiding (mbo) (gaan) volgen, hebben soms extra ondersteuning en begeleiding 
nodig. Niet zozeer vanwege het niet begrijpen van de lesstof, maar door proble-
men in het verwerken van informatie en sociale en communicatieve beperkingen. 
Het mbo-onderwijs doet in toenemende mate een beroep op sociale vaardig-
heden, het vermogen tot samenwerken en reflectie, zelfstandigheid in plannen 
en organiseren en probleemoplossend vermogen. Deze vaardigheden zijn voor 
jongeren met ass vaak niet vanzelfsprekend. 
kairo helpt bij het leggen van een stevige basis voorafgaand aan de middelbare 
beroepsopleiding door deeltijdbehandeling en begeleidt hen gedurende het ver-
volg van de opleiding. Dit wordt gedaan door het aanleren van vaardig heden en 
eventuele aanpassingen in de thuissituatie en leeromgeving. Hierdoor wordt de 
kans op betekenisvol werk/participatie op de arbeidsmarkt vergroot. Doel van 
kairo is het voorkomen van schoolproblemen, ontwikkelen naar zelfstandiger 
functioneren en halen van een diploma.

Visie en missie Dr. Leo Kannerhuis
Het Dr. Leo Kannerhuis is het landelijk behandel- en expertisecentrum dat geheel 
gespecialiseerd is in autisme. Het behandelaanbod richt zich op mensen met autisme 
van alle leeftijden met veelal complexe autismeproblematiek al dan niet in combinatie 
met andere stoornissen. De organisatie is werkzaam in de specialistische en hoog-
specialistische GGz en heeft voor de behandelafdelingen het TOPGGz keurmerk. 
Naast een gespecialiseerd aanbod wordt diagnostiek, advies en consultatie geboden. 

Doel van de behandeling is de gestagneerde ontwikkeling van de patiënt weer op 
gang te helpen en maatschappelijke participatie passend bij mogelijkheden en 
beperkingen opnieuw mogelijk te maken. Specialisten uit verschillende vakgebieden 
werken vanuit hun eigen deskundigheid  nauw samen in multidisciplinaire  teams. 
Er wordt een behandelaanbod  op maat geboden in drie leeftijdgebonden centra 
(kinderen, jongeren en volwassenen) afgestemd op de behoefte van dat moment. 
De directe omgeving van de patiënt wordt actief betrokken bij de behandeling en zo 
nodig ondersteund. 

Het expertisecentrum richt zich op (wetenschappelijk) onderzoek,  innovatie en 
ontwikkeling van nieuwe methoden. De ervaringsdeskundigheid van mensen met 
autisme  wordt nadrukkelijk ingezet  bij deze activiteiten. Het Dr. Leo Kannerhuis is 
samen met de UvA initiatiefnemer van Reach-Aut, de academische werkplaats voor 
autisme.
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Voor wie
kairo is een passend aanbod voor jongeren met ass: 

• van 16 tot en met 24 jaar.
• die voldoen aan de vooropleidingseisen van het roc of aan kunnen tonen over een 

vergelijkbaar niveau te beschikken.
• die bereid zijn naar zichzelf te kijken en vaardigheden willen leren.
• die gemotiveerd zijn voor deelname aan regulier onderwijs in combinatie met behan-

deling en begeleiding.
• die steun ontvangen van hun ouders of belangrijke anderen in hun directe omgeving.

Het aanbod richt zich op twee groepen:
• Jongeren die uitvallen in het middelbare beroepsonderwijs als gevolg van het kiezen 

van een opleiding die niet past bij hun mogelijkheden en/of onvoldoende voorberei-
ding en begeleiding biedt.

• Jongeren die op het (speciaal) voortgezet onderwijs eindexamen doen en van daaruit 
willen doorstromen naar het middelbare beroepsonderwijs.
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De trainingen
Voorafgaand aan de start van de opleiding bestaat het aanbod uit deeltijd-

behandeling in de vorm van trainingen en regelmatig een individueel 

gesprek. De trainingen vallen in de categorieën sociale vaardigheden, studie-

vaardigheden, psycho-educatie, zelfbeeld- en weerbaarheidstrainingen. 

Allen met als doel om de jongere bewust voor te bereiden op de start van 

het mbo. Vanaf de start van de opleiding wordt er nog een beperkt aantal 

 trainingen aangeboden op school. 

 Aanmelden
Aanmelden kan alleen schriftelijk met het aanmeldformulier. U kunt dit 
aanmeldformulier downloaden op de website www.leokannerhuis.nl/  

aanmeldformulieren. Op het aanmeldformulier staat vermeld welke 
 informatie de verwijzer dient mee te sturen.

Wie kan er naar ons verwijzen?
Bevoegde verwijzers kunnen een patiënt bij ons aanmelden. Voor vol-
wassenen (18 jaar en ouder) zijn dit alleen artsen die een specialisatie 
afgerond hebben, zoals een vrijgevestigde psychiater of een psychiater 
verbonden aan een GGz-instelling of Psychiatrische Afdeling van een 
Algemeen Ziekenhuis (paaz). Maar ook andere artsen zoals de huisarts, 
bedrijfsarts, arts voor verstandelijk gehandicapten (avg) kunnen aan-
melden. Bij kinderen en jongeren onder de 18 jaar mogen ook wijk- en 
jeugdteams en zorgloketten van de gemeente aanmelden.

Het aanmeldformulier en de bijlagen kunnen gestuurd worden naar:
Aanmeldbureau Dr. Leo Kannerhuis
Postbus 62
6865 ZH Doorwerth
onder vermelding van: nieuwe aanmelding kairo

Ambulante begeleiding op de opleiding
kairo richt zich enerzijds op het versterken van de jongere en het aanleren van vaar-
digheden en anderzijds op het waar nodig aanpassen van de leef- en leeromgeving. 
Dit staat of valt met een goede onderlinge samenwerking tussen school en kairo. 
De ambulante begeleiding wordt samen met de leercoach van de opleiding vormge-
geven. De leercoach heeft kennis van het onderwijs en behartigt de belangen van de 
jongere binnen het docententeam. De begeleider vanuit kairo heeft de ass expertise 
en heeft regelmatig een gesprek met de jongere met betrekking tot algemeen welbe-
vinden en functioneren op school. Gezamenlijk hebben zij het doel om samen met 
de jongere te bieden wat er nodig is voor de opleiding. De ambulante begeleiding 
vindt plaats op het roc. Onderdeel van de ambulante begeleiding is ook het onder-
steunen van het team docenten en hen informeren over ass en de gevolgen voor het 
functioneren in de onderwijssituatie. Ook het aanbieden van concrete en uitvoerbare 
handvatten voor wenselijke aanpassingen in de leeromgeving is een onderdeel van 
kairo. 

Meer informatie?
U kunt contact met ons opnemen via het telefonisch spreekuur van het aan-
meldbureau: 026 33 97 436. 
De tijden van het telefonisch spreekuur vindt u terug op  
www.leokannerhuis.nl/contact-aanmeldbureau. 
U kunt uw vraag ook per e-mail stellen: aanmeldbureau@leokannerhuis.nl
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vindt plaats op het roc. Onderdeel van de ambulante begeleiding is ook het onder-
steunen van het team docenten en hen informeren over ass en de gevolgen voor het 
functioneren in de onderwijssituatie. Ook het aanbieden van concrete en uitvoerbare 
handvatten voor wenselijke aanpassingen in de leeromgeving is een onderdeel van 
kairo. 

Meer informatie?
U kunt contact met ons opnemen via het telefonisch spreekuur van het aan-
meldbureau: 026 33 97 436. 
De tijden van het telefonisch spreekuur vindt u terug op  
www.leokannerhuis.nl/contact-aanmeldbureau. 
U kunt uw vraag ook per e-mail stellen: aanmeldbureau@leokannerhuis.nl



KAIRO 
kairo staat voor Kennisontwikkeling Autisme Integratie Regulier Onderwijs.
kairo is een samenwerkingsverband tussen het roc Rijn IJssel in Arnhem en het 
Dr. Leo Kannerhuis in Doorwerth.

Doel van KAIRO
Jongeren met een autisme-spectrumstoornis (ass) die een middelbare beroeps-
opleiding (mbo) (gaan) volgen, hebben soms extra ondersteuning en begeleiding 
nodig. Niet zozeer vanwege het niet begrijpen van de lesstof, maar door proble-
men in het verwerken van informatie en sociale en communicatieve beperkingen. 
Het mbo-onderwijs doet in toenemende mate een beroep op sociale vaardig-
heden, het vermogen tot samenwerken en reflectie, zelfstandigheid in plannen 
en organiseren en probleemoplossend vermogen. Deze vaardigheden zijn voor 
jongeren met ass vaak niet vanzelfsprekend. 
kairo helpt bij het leggen van een stevige basis voorafgaand aan de middelbare 
beroepsopleiding door deeltijdbehandeling en begeleidt hen gedurende het ver-
volg van de opleiding. Dit wordt gedaan door het aanleren van vaardig heden en 
eventuele aanpassingen in de thuissituatie en leeromgeving. Hierdoor wordt de 
kans op betekenisvol werk/participatie op de arbeidsmarkt vergroot. Doel van 
kairo is het voorkomen van schoolproblemen, ontwikkelen naar zelfstandiger 
functioneren en halen van een diploma.

Visie en missie Dr. Leo Kannerhuis
Het Dr. Leo Kannerhuis is het landelijk behandel- en expertisecentrum dat geheel 
gespecialiseerd is in autisme. Het behandelaanbod richt zich op mensen met autisme 
van alle leeftijden met veelal complexe autismeproblematiek al dan niet in combinatie 
met andere stoornissen. De organisatie is werkzaam in de specialistische en hoog-
specialistische GGz en heeft voor de behandelafdelingen het TOPGGz keurmerk. 
Naast een gespecialiseerd aanbod wordt diagnostiek, advies en consultatie geboden. 

Doel van de behandeling is de gestagneerde ontwikkeling van de patiënt weer op 
gang te helpen en maatschappelijke participatie passend bij mogelijkheden en 
beperkingen opnieuw mogelijk te maken. Specialisten uit verschillende vakgebieden 
werken vanuit hun eigen deskundigheid  nauw samen in multidisciplinaire  teams. 
Er wordt een behandelaanbod  op maat geboden in drie leeftijdgebonden centra 
(kinderen, jongeren en volwassenen) afgestemd op de behoefte van dat moment. 
De directe omgeving van de patiënt wordt actief betrokken bij de behandeling en zo 
nodig ondersteund. 

Het expertisecentrum richt zich op (wetenschappelijk) onderzoek,  innovatie en 
ontwikkeling van nieuwe methoden. De ervaringsdeskundigheid van mensen met 
autisme  wordt nadrukkelijk ingezet  bij deze activiteiten. Het Dr. Leo Kannerhuis is 
samen met de UvA initiatiefnemer van Reach-Aut, de academische werkplaats voor 
autisme.
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Voor wie
kairo is een passend aanbod voor jongeren met ass: 

• van 16 tot en met 24 jaar.
• die voldoen aan de vooropleidingseisen van het roc of aan kunnen tonen over een 

vergelijkbaar niveau te beschikken.
• die bereid zijn naar zichzelf te kijken en vaardigheden willen leren.
• die gemotiveerd zijn voor deelname aan regulier onderwijs in combinatie met behan-

deling en begeleiding.
• die steun ontvangen van hun ouders of belangrijke anderen in hun directe omgeving.

Het aanbod richt zich op twee groepen:
• Jongeren die uitvallen in het middelbare beroepsonderwijs als gevolg van het kiezen 

van een opleiding die niet past bij hun mogelijkheden en/of onvoldoende voorberei-
ding en begeleiding biedt.

• Jongeren die op het (speciaal) voortgezet onderwijs eindexamen doen en van daaruit 
willen doorstromen naar het middelbare beroepsonderwijs.

een onderwijs-behandelprogramma 

voor jongeren met een 

autisme-spectrumstoornis (ASS)

arnhem 

dr. leo kannerhuis
centrum voor autisme

verder met autisme

kairo


