Welkom
bij Verderwijs
Onderwijs dat verder gaat.

Stichting Verderwijs bestaat uit een school voor speciaal
onderwijs (SO Noorderlicht), een school voor voortgezet
speciaal onderwijs (VSO Heuvelrug College) en 2 onderwijszorglocaties (Aventurijn en De Dijckhof). Verderwijs is sinds
15 oktober 2020 een zelfstandige onderwijsstichting.
De stap naar verzelfstandiging is gezet om nog beter te kunnen
anticiperen op de onderwijsvragen die er liggen in de regio.

Visie

Samenwerken is de sleutel
We zien het regelmatig op onze scholen: ouders die een
lange zoektocht achter de rug hebben naar een passende
schoolplek voor hun kind. Ze willen dat hun kind weer een
succeservaring heeft op school, weer gaat leren en dat
er toekomstperspectief is.
Als deze ouders zich bij ons melden, gaan we uit van
de gedachte dat samenwerking, professionaliteit
en goede communicatie vanzelfsprekend zijn.
Samen gaan we op zoek naar mogelijkheden
die we leerlingen en hun ouders binnen
onze school kunnen bieden.

Missie
‘Zelfvertrouwen
maakt het verschil’

Dat geeft Verderwijs in haar
onderwijs aan kinderen en jongeren
met een specialistische ondersteuningsvraag. Wanneer je de
school verlaat, heb je een schat
aan ervaringen, kennis en vaardig
heden om een eigen plek in de
maatschappij in te nemen.

Verderwijs draagt vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid
en aantoonbare kwaliteit bij aan de
brede ontwikkeling van kinderen
en jongeren van 4 tot 18 jaar. We
zorgen ervoor dat onze leerlingen
hun talenten kunnen ontdekken
en ontwikkelen in een veilige en
rustige omgeving. Ons aanbod is
op maat en overstijgt de doelen
van onderwijs.
Wij zijn betrokken bij onze leerlingen.
Als professionals werken we
intensief samen met ouders
en ketenpartners vanuit een
gezamenlijke gedrevenheid en
een gedeelde pedagogische visie.
Wij doen er alles aan dat onze
leerlingen het beste uit zichzelf
kunnen halen, met plezier naar
school komen en trots op zichzelf
zijn. Wij zorgen voor optimaal
begeleide stages en bereiden hen
voor op een toekomst die zij zelf
vorm kunnen geven.

Onze parels
We gunnen leerlingen dat ze kunnen genieten van ons onderwijs.
Onze parels laten zien wat Verderwijs zó de moeite waard maakt.
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Onze slogan ‘Onderwijs dat verder gaat!’ is ook onze belofte:
we stemmen het onderwijs af op de individuele leerling en bieden
hen ruime ondersteuning. Wij zoeken altijd naar een oplossing.
We zien probleemgedrag als een hulpvraag van de leerling en gaan
voor succeservaringen!
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‘Bewegend leren is leuker!’, dat hoor je onze leerlingen zeggen.
Uit ervaring blijkt dat bewegen stimuleert als leren niet vanzelf gaat.
Onze leerlingen raken door bewegend leren betrokken, leren met
plezier en kunnen hun energie kwijt.
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Stichting Verderwijs bestaat uit gemotiveerde, ambitieuze
professionals, die met een sterk kwaliteitsbewustzijn het verschil
maken. Vanuit vertrouwen en verbondenheid met de leerlingen zijn
wij in staat om maatwerk te bieden. Daardoor kunnen wij het beste
uit iedere leerling halen.

Doelgroep Stichting Verderwijs

“

De school heeft mooie faciliteiten
voor bewegingsonderwijs. Wij geven
Noorderlicht een dikke 10!

Stichting Verderwijs biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot 18 jaar afkomstig
uit de hele regio. De leerlingen ondervinden ernstige belemmeringen in het
onderwijs als gevolg van psychiatrische problematiek. Vaak in combinatie met
leer -en gedragsproblemen en een licht verstandelijke beperking.

Welke extra’s zijn aanwezig
op SO Noorderlicht?

Aanbod
SO Noorderlicht
(4-12 jaar)
Op SO Noorderlicht krijgen de leerlingen de leerstof op hun eigen niveau
aangeboden in een gestructureerde en voorspelbare omgeving. De leerkracht
houdt rekening met de verschillende onderwijsbehoeften. Vanuit vertrouwen
en verbondenheid met de leerling zijn wij in staat om maatwerk te bieden.
Daardoor kunnen wij het beste uit iedere leerling halen.
Naast de leerkrachten zijn er in iedere klas leraarondersteuners aanwezig.
De klassen worden ingedeeld op basis van leeftijd, sociaal-emotionele
ontwikkeling en didactische ontwikkeling.

	SO Noorderlicht heeft 2 gespecialiseerde klassen voor leerlingen met meer
specifieke onderwijsbehoeften. De gespecialiseerde klassen kenmerken zich
door de kleine groepsgrootte met ruime ondersteuning.
Door additionele bekostiging vanuit gemeente en samenwerkingsverband
kan naast de leerkracht ook een jeugdhulpwerker in de klas aanwezig zijn.
	Door inzet van vroegtijdige preventieve jeugdhulpverlening wordt lesuitval
voorkomen.
	Een vaste medewerker van Centrum Jeugd en Gezin (CJG) werkt intensief
samen met de school.
	SO Noorderlicht werkt samen met een aantal therapeuten en specialisten in en
buiten de school om ervoor te zorgen dat de leerlingen optimaal tot leren komen.
	Er zijn levende dieren zoals konijnen, cavia’s, hamsters en vissen aanwezig
op SO Noorderlicht. Zij hebben een positieve invloed op de ontwikkeling van
onze leerlingen. Leerlingen kunnen veel leren van het verzorgen van een dier,
leren verantwoordelijkheid te dragen en komen hierdoor ook vaak tot rust.
	De medewerkers zijn o.a. extra geschoold op traumasensitief lesgeven en
het vlaggensysteem.

Uitstroom
SO Noorderlicht
Leerlingen gaan na SO Noorderlicht veelal naar de
uitstroomrichtingen arbeidsmatige dagbesteding,
arbeidsmarktgericht, praktijkonderwijs of naar het
vervolgonderwijs (VMBO basis/kader).

Welke extra’s zijn aanwezig
op VSO Heuvelrug College?

Aanbod
VSO Heuvelrug College
(12-18 jaar)
Op het VSO Heuvelrug College werken leerlingen in een gestructureerde,
veilige omgeving aan hun perspectief.

	Ons eigen stagebureau vormt een belangrijk onderdeel van het
VSO Heuvelrug College en zorgt voor optimaal begeleide stages.
De medewerkers van het stagebureau helpen leerlingen en ouders bij
de overgang van school naar werk of vervolgopleiding en bereiden
hen voor op een toekomst die aansluit bij hun eigen mogelijkheden.
	Door de inzet van vroegtijdige preventieve jeugdhulpverlening wordt
lesuitval voorkomen.
	Een vaste medewerker van Centrum Jeugd en Gezin (CJG) werkt
intensief samen met de school.
	Om leerlingen tot leren te krijgen, wordt volop gebruikgemaakt van
‘Bewegend leren’. Dit wordt zowel binnen als buiten de school ingezet.
	Het VSO Heuvelrug College heeft het vignet ‘Gezonde school’ en werkt
aan de verbeteringen van de gezondheid van de leerlingen.
	De medewerkers zijn o.a. extra geschoold op traumasensitief lesgeven
en het vlaggensysteem. VSO heuvelrug College heeft een nauwe samenwerking met bureau Halt.

Het aanbod richt zich op:
	Arbeidsmatige dagbesteding
	Arbeidsmarkgericht
	Entree MBO 1 opleiding
Het onderwijs beslaat 6 leerjaren. Het theoretische aanbod is in de eerste jaren
nog prominent aanwezig. In het laatste jaar staat het praktijkgerichte onderwijs
steeds meer centraal. Op het VSO Heuvelrug College werken
de leerlingen aan vaardigheden die ze in de toekomst nodig hebben.
Deze vaardigheden worden in een gestructureerde opbouw gefaseerd
geoefend binnen de school en de stages.

Uitstroom
VSO Heuvelrug College
De leerlingen van het VSO Heuvelrug College
stromen uit naar een dagbestedingsvoorziening,
een beschutte werkplek, een werkplek in het
bedrijfsleven of een MBO-opleiding niveau 2.

Onderwijs-zorglocaties

Onze professionals

Stichting Verderwijs werkt met zorgaanbieder Pluryn samen op twee
onderwijs-zorglocaties, Aventurijn en De Dijckhof. De dagbehandeling en het
onderwijs zijn op 1 locatie gevestigd.

Onze medewerkers zijn geschoold in het omgaan met complex gedrag en trauma.
Inzicht, kennis, vaardigheden, geduld, humor en liefde voor het vak maakt dat
zij in staat zijn om op een positieve manier om te gaan met de doelgroep. Onze
medewerkers zijn betrokken bij de leerlingen: iedere leerling wordt persoonlijk
ondersteund. Maatwerk, zowel op pedagogisch als op didactisch gebied, zorgt
ervoor dat elke leerling vorderingen maakt. Onze medewerkers doen er alles
aan dat onze leerlingen met plezier naar school komen en trots op zichzelf zijn.

Aanmelden voor deze locaties kan alleen via Pluryn zorg.
1.	Aventurijn is een kinder- en jeugdpsychiatrische dagbehandeling in Zeist
voor de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar. Behandeling duurt gemiddeld
1 jaar. Aventurijn werkt op het snijvlak van psychiatrische problematiek,
ontwikkelingsstoornis en licht verstandelijke beperking. De kracht van
Aventurijn is de geïntegreerde aanpak en nauwe samenwerking met ouders.
Naast dagbehandeling biedt Aventurijn onderwijs op maat. Uitgangspunt
is dat het kind vaardigheden aanleert zodat het op termijn weer terug kan
naar school.
2.	De Dijckhof biedt een integraal dagprogramma aan voor de leeftijd van
12 tot en met 21 jaar op een boerderij in Driebergen. Naast dagbesteding
biedt De Dijckhof onderwijs op maat. Het perspectief wordt zichtbaar in het
uitstroomprofiel: arbeidsmatige dagbesteding, arbeid of vervolgonderwijs.
Jongeren moeten zich thuis voelen op De Dijckhof. Daarom is het belangrijk
dat ze affiniteit hebben met het werken op de boerderij. Ondersteuning van
jongeren valt onder de Wet langdurige zorg (WLZ) of de jeugdzorg.

“

We zijn maatschappelijk ondersteunend.
Leerlingen die ergens anders uit vallen,
krijgen weer een kans op onze school.

Onze huisvesting
De gebouwen van SO Noorderlicht en het VSO Heuvelrug College liggen naast
elkaar in Zeist en zijn door hun centrale ligging makkelijk te bereiken voor
leerlingen uit de de regio. De inrichting van onze gebouwen en terreinen straalt
rust uit en vormt een inspirerende leeromgeving.
Op Noorderlicht zijn dieren aanwezig,
zoals konijnen cavia’s, hamsters,
schildpadden, vissen en regelmatig
een hond. Leerlingen kunnen veel leren
van het verzorgen van een dier.

“

Het meest bijzondere vind ik dat er veel moeite
wordt gedaan om onderwijs af te stemmen
op de leerling. Fijn dat onze dochter nu fysiotherapie
krijgt op school. Er wordt echt actief gezocht
naar een aanpak op maat.

“

Als je een kind hebt dat naar het SO of VSO wordt
verwezen, dan zou ik het Noorderlicht of
Heuvelrug College altijd aanraden! Nooit een plek
gezien met zoveel liefde en aandacht voor het individu.

Contact
SO Noorderlicht
Noordweg 8
3704 GN Zeist
030 - 310 78 20
www.sonoorderlicht.nl
info@verderwijs.nl
VSO Heuvelrug College
Noordweg 12
3704 GN Zeist
030 - 320 32 20 of 06 22 64 95 00
www.vsoheuvelrugcollege.nl
info@verderwijs.nl

