
  
 
Aan leerlingen, hun ouders en/of verzorgers 

en eventueel andere betrokkenen 

 

Doetinchem, 20 januari 2020 

 

Onderwerp: voorlichtingsbijeenkomst KAIRO-programma 

 

Een groot aantal leerlingen die hun vmbo of havo diploma (of overgangsbewijs) gaat behalen, 

gaat een opleiding op ROC het Graafschap College volgen. De praktijk leert dat de overgang van 

het V(S)O naar het ROC vooral door leerlingen met een vorm van autisme als zeer groot ervaren 

wordt.  

Studeren aan het ROC betekent dat de relatief veilige, kleinschalige onderwijsomgeving plaats 

maakt voor een grootschaliger opleiding, waarin studenten zelf hun weg zullen moeten weten te 

vinden. Er wordt een groter beroep gedaan op verschillende vaardigheden, zoals de 

zelfstandigheid en de communicatieve en planningsvaardigheden van de student. 

 

Het Dr. Leo Kannerhuis en het Graafschap College hebben dan ook de handen ineen geslagen om 

voor leerlingen met autisme een programma aan te bieden dat hen helpt deze overstap 

makkelijker te maken. Er is vanuit het Dr. Leo Kannerhuis een speciaal onderwijs 

behandelprogramma ontwikkeld dat leerlingen met autisme gedegen voorbereidt op de nieuwe 

eisen die een opleiding bij het ROC aan studenten stelt. Dit programma heet KAIRO, wat staat voor 

Kennisontwikkeling Autisme Integratie Regulier Onderwijs.  

 

Het KAIRO-programma wordt aangeboden aan leerlingen met een vorm van autisme die in mei-

juli 2020 eindexamen vmbo en havo doen en die doorstromen naar één van de mbo-opleidingen 

van het Graafschap College. Dit onderwijs-behandelprogramma dat de naam KAIRO draagt, heeft 

zijn waarde sinds enkele jaren bij het Graafschap College bewezen. 

 

Globaal ziet het programma er als volgt uit: 

 

Eind mei 2020:    start KAIRO programma, deel 1  

   2 dagdelen trainingen (Graafschap College) 

Half juli 2020:    afsluiting deel 1 KAIRO-programma 

Eind augustus 2020:   terugkom bijeenkomst 

Begin september 2020:  start vervolg-programma (Graafschap College), deel 2 

   trainingen 1 uur per week 

December 2020:    afsluiting programma 

 

Om eind mei 2020 met het programma te kunnen starten, moeten voor 1 april a.s. de 

aanmeldingen binnen zijn. Dan kunnen in de periode 1 t/m 26 april (voor de meivakantie en voor 

de Centraal Schriftelijke Examens) de intakes bij het Dr. Leo Kannerhuis plaatsvinden.  

 

Voor vragen over de aanmelding voor KAIRO bij het dr. Leo Kannerhuis kunt u contact opnemen 
met de aanmeldfunctionarissen van het Aanmeldbureau. Het Aanmeldbureau is binnen 
kantoortijden telefonisch bereikbaar via nummer 088- 3574580. Het aanpreekpunt voor Kairo is 
Judith Jansen. 
 

 
 

http://www.graafschaporthopedagogie.nl/


  
 
Voor meer informatie over KAIRO verwijzen we u naar de website van het dr. Leo Kannerhuis: 
http://www.leokannerhuis.nl/kairo-arnhem.  
  
Ongetwijfeld wilt u meer weten over het KAIRO-programma. Om die reden hebben we op 
dinsdag 18 februari 2020 een voorlichtingsbijeenkomst gepland. Daar wordt uitgelegd wat het 
KAIRO-programma inhoudt en wat de vereisten zijn om er aan te kunnen deelnemen. 
 
U ben dan ook van harte uitgenodigd voor de Voorlichtingsbijeenkomst van het KAIRO-onderwijs 

behandelprogramma. 

 

Datum : 18 februari 2020 

Plaats : Graafschap College 

Adres : J.F. Kennedylaan 49 

   7001 EA Doetinchem 

Ruimte : De Slinge (begane grond)  

Tijd : 19.30 uur-20.30 uur 

 
Uiteraard hopen wij u te mogen begroeten tijdens deze informatieavond. 
  
 
Met vriendelijke groet, 
  
Mevrouw J. Gijsbers-Steenkamer,    
Gedragswetenschapper dr. Leo Kannerhuis 
          
Mevrouw B. Ketelaar,  
Orthopedagoog Graafschap College 
                 
 
NB: wanneer u dit nog niet heeft gedaan, vergeet u niet om zich aan te melden voor deze 
informatieavond.  
 
Via de mail:    b.ketelaar@graafschapcollege.nl 
Of via telefoonnummer:  06 40821646 
 

 

 

http://www.graafschaporthopedagogie.nl/
http://www.leokannerhuis.nl/kairo-arnhem

