
 

 

 

 

Wat? De Wai-pass is een uitgebreid digitaal portfolio waarin een cliënt 

reflecteert over zichzelf en gegevens invoert over volgende 

thema’s: wie ben ik? - Welk werk doe ik graag? - Mijn stage – 

Mijn sterke kanten en werkpunten – Hoe kan ik goed werken? – 

Wat vind ik moeilijk? 

Voor wie? Cliënt 

Soort tool? Digitaal invuldocument 

Hoe gebruiken? De cliënt vult dit eventueel samen met de coach in en kan dit ter 

informatie doorgeven aan de werkgever of collega’s 

Bron Wai-pass.be 

 

 

 

 

 

Jongeren (met autisme) ervaren nog te vaak een onevenwicht tussen enerzijds hun 

mogelijkheden en beperkingen en anderzijds de kansen die de omgeving hen biedt. 

Met het oog op stage en tewerkstelling kan de Wai-Pass bijdragen tot een 

afstemming tussen deze persoonsgebonden en omgevingsfactoren. Een zo optimaal 

mogelijke stage of tewerkstelling wordt beoogd. 
 

Wat 

De W(ho) A(m) I-Pass is een digitaal portfolio dat autismevriendelijk is maar door 

iedere jongere kan gebruikt worden. Dit instrument is voor iedereen toegankelijk 

op www.wai-pass.be. De invulling van de Wai-Pass dien je te zien als een proces 

gedurende de gehele schoolloopbaan van de jongere. 

 

De Wai-Pass is een portfolio waarbij een leerling al dan niet samen met zijn 

begeleider reflecteert over zichzelf en gegevens invoert. De verschillende luiken die 

men kan doorlopen zijn: 

 

  



 

 

 

 

Binnen elk luik worden arbeidsgerelateerde vragen aan de jongere gesteld. De 

antwoorden die de jongere geeft op de vragen kunnen door middel van één 

eenvoudige muisklik worden omgezet in een overzichtelijke mindmap. Enkel die 

zaken die voor de jongere belangrijk zijn en die door hem worden ingevuld en 

geselecteerd, komen in de uiteindelijke mindmap voor stagebegeleider of 

werkgever terecht. 

 

De Wai-Pass geeft bij de verschillende luiken en hun vragen extra ondersteuning. 

Deze ondersteunende documenten (bijv. karakterkaarten, beroepenfilmpjes, hoe 

schrijf ik een sollicitatiebrief en CV,…) kunnen door de jongere alsook de begeleider 

worden gehanteerd. Daarenboven kan de jongere per luik persoonlijke documenten 

uploaden. Tevens is er de mogelijkheid voor de jongere om een CV te genereren. 

 

Naast het digitaal portfolio kunnen scholen en bedrijven gesensibiliseerd worden 

rond autisme via een affiche. Er bestaan 2 versies: ‘Naar een autismevriendelijke 

school’ en ‘Naar een autismevriendelijk bedrijf’. Via deze affiches kan aan scholen 

en bedrijven beknopte informatie en tips over autisme worden meegegeven. 

 

Doel 

De doelstellingen die we met de Wai-Pass beogen zijn: 

 
Jongeren leren stilstaan bij en reflecteren over hun mogelijkheden en 

beperkingen. Hierdoor kan de jongere een realistischer zelfbeeld opbouwen. 
 

De stages en de doorstroming naar tewerkstelling van jongeren optimaliseren. 
 

Scholen en bedrijven sensibiliseren. 
 
 

Doelgroep 

De Wai-Pass werd ontwikkeld voor: 

 
- Jongeren binnen het gewoon secundair onderwijs (al dan niet met GON-

begeleiding) 
 

- Jongeren binnen het buitengewoon secundair onderwijs, opleidingsvormen 3 
en 4. 

 

  



 

 

 

 

Door wie 

De Wai-Pass is een portfolio dat door de jongere ingevuld wordt. Met het oog op 

het opbouwen van een meer realistisch zelfbeeld en een betere zelfkennis is het 

aangewezen dat er samen met een begeleider (leerkracht, GON-begeleider, ouders, 

psychologe,…) hierbij wordt stilgestaan en gereflecteerd. Ook bij het schoolverlaten 

blijft de jongere eigenaar van zijn portfolio, kan hij hierop terugvallen en indien 

nodig wijzigingen aanbrengen. 

 

Implementatie 

Een implementatie is een verandering die in een bepaalde (school)cultuur 

verankerd zal worden. Veranderingen vragen de nodige tijd en dus ook een 

tijdsinvestering. Het is daarom belangrijk om binnen de school te bekijken op welke 

manier de Wai-Pass geïmplementeerd kan worden. De vragen die bij een 

implementatie oprijzen moeten gedragen worden door het gehele schoolteam. De 

keuzes die de school en het schoolteam maken, zullen ertoe leiden dat elke 

implementatie anders verloopt. Mogelijke tips en voorbeelden hiervan worden 

aangereikt op de website, zowel voor het regulier secundair onderwijs als het 

buitengewoon secundair onderwijs. 

 

Hou er rekening mee dat 

- een portfolio nooit klaar is 
 

- het nooit een volledig beeld van de jongere zal geven 
 

- het enige tijdsinvestering vergt 
 

 

Maar … er zijn ook heel wat sterktes 

- het zet de jongere aan tot zelfreflectie 
 

- het geeft een duidelijk gestructureerde informatieoverdracht naar werkgever 
en andere betrokkenen 

 
- het start vanuit de mogelijkheden van de jongere en niet vanuit de 

beperkingen 
 

- ondersteunende documenten bieden handvatten voor leerling en begeleider 
 

- het is zeer eenvoudig in gebruik 
 

- heeft een overzichtelijke lay-out en aantrekkelijke vormgeving 

 


