Naam
Haico van Liempd

Organisatie van waaruit je cursus
gaat aanbieden
Functie/opleiding
Praktijkervaring (autisme
&onderwijs)

Triade Scholing en Advies
Regio Helmond
Aloysiusstichting
Ambulant begeleider
Pabo en diverse cursussen autisme verzorgd door
Autisme Centraal
Na 7 jaar basisonderwijs, heb ik bijna 5 jaar in het
VSO gewerkt als mentor van verschillende VMBO
klassen waarin leerlingen zaten met ASS
problematiek. Daarnaast was er sprake van co‐
morbiditeit, zodat je als mentor ook in aanraking
kwam met ADHD, NLD, ADD, ODD, dyslexie, etc. De
laatste 2 jaar heb ik naast mijn rol als mentor
(nieuwe) docenten begeleid.
Nu ben ik alweer 7 jaar werkzaam als ambulant
begeleider. Naast directe ondersteuning aan
kinderen, ondersteun ik ook de docenten, onderwijs
ondersteunend personeel en overige teamleden met
mijn kennis en ervaring over o.a. autisme.

Cursusaanbod (PO en/of VO)

Beiden

Regio waarin je de cursus
aanbiedt

Zuidoost Brabant.
Ik ben een enthousiaste en bevlogen jongeman van
41 jaar. Getrouwd en 2 kids.
Ik vind mezelf eerlijk, spontaan, begripvol met een
luisterend oor om andere mensen te helpen zichzelf
te ontwikkelen.
Ik ben leergierig, nieuwsgierig en steeds
vooruitstrevend, pragmatisch en positief.
Ik denk in kansen en mogelijkheden.
In mijn werk zijn onderstaande begrippen van groot
belang voor mij:

Kracht: De kracht om te geloven in ieder kind.
Kwaliteiten en mogelijkheden zien en deze optimaal
benutten. Kinderen in hun kracht zetten door het
hele netwerk te betrekken bij de ontwikkeling.
Onvoorwaardelijkheid: Ieder kind verdient het om
als waardevol gezien te worden. De zoektocht naar
de juiste begeleiding kent geen tijd, maar louter
prioriteit. Het kind moet kunnen rekenen op
onvoorwaardelijke hulp.
Passie: Passie geeft je leven zin, betekenis en
inhoud. Ieder kind een stapje vooruit helpen geeft
mij veel voldoening. Dat je daarbij soms harder moet
lopen of out‐of‐the‐box moet denken is voor mij
vanzelfsprekend. Als ik mijn passie kan overbrengen
op de kinderen (of docenten) die ik begeleid, dan zie
ik vaak dat ze zelf ook op zoek gaan naar hun passie.
Om daar deelgenoot van te zijn is echt genieten.
Wat heb ik toch een mooi vak!
Contactgegevens

Haico van Liempd
Haico.vanliempd@aloysiusstichting.nl
06‐14575440

