LEREN IN HOENDERLOO
HOENDERLOO COLLEGE

Werken aan je toekomst
op het Hoenderloo College

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 zij nieuwe mogelijkheden
om hun talenten te ontdekken en tot leren
te komen.
Het Hoenderloo College is gespecialiseerd
in het geven van onderwijs aan jongeren
die extra ondersteuning nodig hebben op
het gebied van gedrag en leren. Op onze
school werken zij toe naar een toekomst
waarin ze optimaal kunnen deelnemen aan
de samenleving.
We staan open voor jongeren van 12 tot
20 jaar uit de regio en voor jongeren
die bij De Hoenderloo Groep verblijven.
Deze laatste groep leerlingen is soms ook
jonger dan 12 jaar.

TWEE LOCATIES
IN HOENDERLOO
Twee locaties van het Hoenderloo College
bevinden zich op het terrein van De
Hoenderloo Groep in Hoenderloo. Hier bieden
we onderwijs binnen het uitstroomprofiel
Vervolgonderwijs. De derde locatie van het
Hoenderloo College bevindt zich op de Kop
van Deelen, de JeugdzorgPlus-locatie van De
Hoenderloo Groep. Over deze school is een
aparte folder verschenen.
BIJ LOCATIE GANGEL KUNNEN

Passend onderwijs staat voor maatwerk
in het onderwijs. Ook het Hoenderloo
College biedt maatwerk. De leerstof
passen we aan op de mogelijkheden
en talenten van de leerlingen. Naast
schoolse vakken besteden we ook
veel aandacht aan sociaal-emotionele
vaardigheden, leervoorwaarden en
werknemersvaardigheden.
Om onze leerlingen een
onderwijsprogramma op maat te bieden,
hebben we binnen het bestaande
uitstroomprofiel Vervolgonderwijs
uiteenlopende arrangementen
ontwikkeld. Die hebben we weer in fases
verdeeld, om nog beter aan te sluiten
op het ontwikkelingsniveau van de
leerling. Elk individueel traject leggen
we vast in een zo ambitieus mogelijk
Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

Alle leerlingen kunnen bij het Hoenderloo
College het geleerde toepassen in de praktijk.
Dat gebeurt in de vorm van arbeidstraining
op verschillende niveaus. Zij kunnen onder
andere aan de slag in de horeca, de metaalen houtwerkplaats, de facilitaire dienst en het
magazijn. Leerlingen leren wat er komt kijken
bij het uitoefenen van een bepaald beroep en
ontdekken welke kennis en vaardigheden er
nodig zijn. Het Hoenderloo College beschikt
ook over een groot netwerk van externe
stagebedrijven, waar leerlingen werkervaring
kunnen opdoen.

LEERLINGEN GEBRUIK MAKEN VAN DE
ARRANGEMENTEN:
■

Toeleiding vso onderbouw

■

vso onderbouw

■

vso bovenbouw staatsexamen vmbo-tl

DE LOCATIE BEETS/MULTIFUNCTIONEEL
LEERCENTRUM (MLC) BIEDT DE

ONDERWIJS
OP MAAT

WERKEN IN DE
PRAKTIJK

BOVENBOUWARRANGEMENTEN:
■

Leerwerktraject Instroom mbo 2

■

Leerwerktraject Instroom mbo 3

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen
diploma’s, certificaten en getuigschriften
behalen. Daarvoor bieden we binnen alle
genoemde arrangementen mogelijkheden.
Voor onderwijs binnen de uitstroomprofielen
Dagbesteding en Arbeid werken we samen
met De Bolster, school voor voortgezet
speciaal onderwijs in Voorst en Apeldoorn.
Voor leerlingen die op havoniveau of hoger
functioneren, bestaan samenwerkingen met
andere vso-scholen in de regio.

OOK VOOR
LEERLINGEN DIE
THUIS WONEN
Jongeren die thuis wonen en dreigen uit te
vallen uit het regulier of speciaal onderwijs,
krijgen bij het Hoenderloo College de kans om
in een passend traject hun schoolloopbaan
te vervolgen. Met als doel kansrijk terug
te stromen naar het regulier voortgezet
onderwijs of succesvol in te stromen binnen
een vorm van vervolgonderwijs. Indien
gewenst, kunnen leerlingen die thuis wonen
het onderwijs op het Hoenderloo College
combineren met de zorg en behandeling die
De Hoenderloo Groep biedt.
Jongeren die bij De Hoenderloo
Groep verblijven, volgen een integraal
dagprogramma. Onderwijs maakt daar
standaard deel van uit.

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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