LEREN IN DEELEN

HOENDERLOO COLLEGE

Werken aan je toekomst
op het Hoenderloo College

KLAAR VOOR EEN
VERVOLG
ELKE DAG EEN
NIEUWE KANS
Het Hoenderloo College is een school voor
een nieuwe kans. Leerlingen krijgen bij ons
de kans om de draad weer op te pakken
en aan hun toekomst te werken. Elke dag
hebben leerlingen nieuwe mogelijkheden
om hun talenten te ontdekken en tot
leren te komen. Deze folder gaat over
het gespecialiseerd onderwijs dat het
Hoenderloo College verzorgt op de Kop
van Deelen, de locatie van De Hoenderloo
Groep voor JeugdzorgPlus en intensieve
jeugdzorg. Over de twee scholen van het
Hoenderloo College op het terrein van De
Hoenderloo Groep in Hoenderloo is een
aparte folder verschenen.

SPECIFIEK
ONDERWIJS
De locatie Kop van Deelen verzorgt
specifiek onderwijs voor leerlingen
van 12 (bij uitzondering ook jonger)
tot 20 jaar. De meesten hebben een
‘gesloten machtiging’ gekregen van de
rechter. Ze hebben in de regel forse
gedragsproblemen of verkeren in zeer
onveilige situaties. Bijna alle leerlingen
hebben een grote achterstand in onderwijs
en maakten vele schoolwisselingen mee.
Op school werken we nauw samen met
behandelspecialisten en pedagogisch
medewerkers van de behandelgroepen.
Daarnaast biedt de locatie Kop van Deelen
plaats aan leerlingen zonder gesloten
machtiging, die op een andere locatie van
het Hoenderloo College vastlopen.

Jongeren volgen onderwijs op de locatie Kop
van Deelen zo kort als mogelijk en zo lang
als nodig. We streven ernaar hen zo snel
mogelijk te laten instromen in een volwaardig
onderwijsarrangement op een andere
onderwijslocatie. Voor elke leerling stellen
we hiervoor een individueel traject samen.
Tijdens dit traject gaan we eerst op zoek naar
achtergronden, wensen en mogelijkheden om
samen tot een reëel perspectief te komen.
Soms is aanvullende diagnostiek nodig, zoals
een intelligentieonderzoek. Vanaf het begin
volgen jongeren theorie- en praktijklessen,
projecten, sport, therapie en training. Onze
benadering en het integrale dagprogramma
zorgen ervoor dat jongeren weer zin in
onderwijs krijgen en vooruit durven kijken.

VIJF TOELEIDINGSARRANGEMENTEN
Kop van Deelen biedt onderwijs binnen vijf
toeleidingsarrangementen:
■ Toeleiding vso dagbesteding
■ Toeleiding vso arbeid
■ Toeleiding vso onderbouw
■ Toeleiding vso bovenbouw mbo
■ Toeleiding vso bovenbouw vmbo-tl
Zodra een leerling de streefniveaus van het
toeleidingsarrangement beheerst, kan hij of
zij voor een onderwijsarrangement terecht
op De Bolster, school van Pluryn in Voorst en
Apeldoorn (uitstroomprofielen Dagbesteding
en Arbeid) of het Hoenderloo College
(uitstroomprofiel Vervolgonderwijs).

INDIVIDUEEL
DAGPROGRAMMA
Het onderwijs op de Kop van Deelen
vindt plaats in mentorklassen. Naast de
theorielessen bij de mentor, krijgen alle
leerlingen op school een praktijkprogramma
aangeboden. Iedere leerling heeft een
individueel dagprogramma, met school
en zorg als basis. Op individueel niveau
volgen de leerlingen therapie, trainingen
en activiteiten die hen voorbereiden
op de maatschappij. Verder doen alle
jongeren in de vakanties mee aan een
vrijetijdsprogramma, om hen zoveel mogelijk
in hun vertrouwde ritme te houden.

MAATWERKTRAJECTEN
Voor leerlingen die geen volledig
onderwijstraject kunnen volgen, zijn er
maatwerktrajecten. Bijvoorbeeld bedoeld
voor jongeren die vanuit De Hoenderloo
Groep tijdelijk in het buitenland zijn geplaatst.
Zij volgen theoretisch onderwijs op afstand
via het Hoenderloo College. Dat gebeurt in
een digitale leeromgeving en via een online
beeldverbinding met een leerkracht. Ook
jongeren die op de locatie Kop van Deelen
verblijven en tijdelijk niet in staat zijn om
volledig naar school te gaan, kunnen van
deze maatwerktrajecten gebruik maken.

OVER DE
HOENDERLOO GROEP

De Hoenderloo Groep, onderdeel van
Pluryn, is een innovatieve organisatie voor
24 uurszorg aan jongeren met complexe
gedragsproblemen. In een veilige omgeving
bieden betrokken professionals een
programma op maat dat (GGZ-)behandelin
g,
onderwijs en vrijetijdsactiviteiten aan elkaa
r
verbindt. Door jongeren een stem te geven
en ander gedrag aan te leren, creëren we
met
hen nieuwe kansen op een betere toekomst.
Als gerenommeerde instelling voor Jeugd
&
Opvoedhulp en Educatie voeren we bewezen
programma’s effectief uit. Daarnaast
ontwikkelen we nieuwe methodes om jonge
ren
en hun gezin een eerlijke kans te geven. Het
Hoenderloo College maakt deel uit van
De Hoenderloo Groep.
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