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“Wij nemen onze leerlingen serieus en vinden het 

belangrijk dat zij zich gesteund voelen.” 

 

Heeft uw kind psychische en gedragsproblemen 

en zoekt u een school voor speciaal voortgezet 

onderwijs? Dan is het Drechtster College in 

Dordrecht misschien de aangewezen school voor 

uw zoon of dochter. We zorgen voor goed onderwijs, 

gecombineerd met speciale aandacht en zorg waar dat 

nodig is. Leerlingen van het Drechtster College 

ondervinden daardoor minder last van hun problemen 

en komen beter tot hun recht.  

SPECIAAL VOOR UW KIND 

Het Drechtster College gaat uit van de behoefte van haar 

leerlingen om iets goed te kunnen, contact te maken en 

zelfstandig te zijn. Wij nemen onze leerlingen serieus en 

vinden het belangrijk dat ze zich gesteund voelen door hun 

medeleerlingen en docenten. Onze medewerkers luisteren, 

sturen bij en zoeken naar oplossingen. Daarmee zorgen we 

ervoor dat uw kind zich veilig, gerespecteerd en 

gewaardeerd voelt en de kans krijgt om te leren en zich 

persoonlijk te ontwikkelen. 
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DE LEERLINGEN 

Het Drechtster College geeft onderwijs aan leerlingen van 

12 tot 18 jaar die door psychiatrische of gedrags-

problematiek behoefte hebben aan extra ondersteuning bij 

het leren. Veel van onze leerlingen hebben moeite met 

sociale omgang en zijn belemmerd in hun emotionele 

ontwikkeling en communicatie. Prikkelgevoeligheid en 

concentratieproblemen verstoren vaak hun leren. De docent 

van uw kind begrijpt wat uw kind doormaakt en waar hij of 

zij behoefte aan heeft, en geeft hem of haar de aandacht die 

nodig is om zich te kunnen ontplooien. 

 

DE SCHOOL 

De leerlingen zijn verdeeld over 13 klassen met gemiddeld 

14 leerlingen. Uw kind komt in de klas die past bij zijn of 

haar leeftijd, niveau en mogelijke vervolgopleiding of 

arbeidsplaats. Elke klas heeft een eigen lokaal met een 

vaste docent voor alle theorievakken. Dat biedt uw kind 

structuur en duidelijkheid. Alleen de praktijkvakken volgen 

de leerlingen met een vakdocent in een ander lokaal. 

 

ONDERWIJS 

Op het Drechtster College kan uw kind onderwijs volgen op 

de vmbo-niveaus basis- en kaderleerweg in de profielen 

‘Zorg en Welzijn’ en ‘Bouw, Wonen en Interieur’. Daarnaast 

bieden we de arbeidsgerichte leerweg aan. Hier bereiden 

we leerlingen voor op de stap naar werk. Het onderwijs van 

het Drechtster College richt zich op het verwerven van 

kennis, maar ook op het ontwikkelen van sociale, 

culturele en lichamelijke vaardigheden. De praktijkvakken 

vormen een belangrijk onderdeel van ons lespakket. De 

inrichting van het praktijklokaal en de leerstof sluit zoveel 

mogelijk aan bij de situatie in het bedrijfsleven. Zo krijgt uw 

kind een goed beeld van de echte praktijk. Daarnaast 

besteden we veel aandacht aan beweging. Door samen te 

sporten ontwikkelen onze leerlingen hun sociale 

vaardigheden, leren ze samen te werken en elkaar iets te 

gunnen, en groeit hun zelfvertrouwen. 

 

ONDERSTEUNING 

Veel leerlingen van het Drechtster College hebben baat bij 

extra ondersteuning. Zij kunnen daarvoor na verwijzing 

terecht bij onze Poli Zorg en Onderwijs. Deze poli bevindt 

zich in de school en biedt diagnostiek en behandeling aan 

de leerlingen. Door deze nauwe samenwerking tussen zorg 

en onderwijs kunnen we eerder en sneller zorg bieden. 

Daarmee verkleinen we de kans dat een leerling vastloopt 

of dat problemen escaleren. 

 

KLAAR MET SCHOOL, EN DAN? 

De meeste vmbo-leerlingen vervolgen hun opleiding aan het 

mbo. Leerlingen in de Arbeidsgerichte leerweg gaan na hun 

opleiding meestal aan het werk.  

 

Drechtster College 

(locatie vmbo) 

Atmosfeerstraat 32 

3328 GD Dordrecht 

088 405 63 40 

drechtstercollege@yuliusonderwijs.nl 

www.yulius.nl/onderwijs 

 

Drechtster College 

Locatie Arbeidsgerichte leerweg 

S.M. Hugo van Gijnweg 10 

3317 JM Dordrecht 

088 405 30 17 

drechtstercollege@yuliusonderwijs.nl 

www.yulius.nl/onderwijs 

 

Meer INFORMATIE EN AANMELDEN 

Wilt u meer weten over het Drechtster College?  

Kijk dan op yulius.nl/onderwijs of bel 088 405 63 40. 

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor plaatsing 

op het Drechtster College? Ook daarvoor kunt u 

telefonisch contact met ons opnemen.  
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