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"Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet".  

 

Heeft uw zoon/dochter psychische problemen en zoekt 

u een school voor voortgezet speciaal onderwijs? Dan 

is het  Reijerwaard College in Rotterdam misschien de 

aangewezen school voor uw zoon/ dochter. Het 

Reijerwaard College is een school voor voortgezet 

speciaal onderwijs gelegen in Rotterdam.  

Het Reijerwaard College biedt onderwijs aan ongeveer 

65 leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar op het 

niveau vmbo theoretische leerweg.  

Wij zorgen voor goed onderwijs, gecombineerd met de 

juiste ondersteuning en zorg waar dat nodig is. 

 

SPECIAAL VOOR UW KIND 

Wij bieden onze leerlingen onderwijs op maat, zodat zij zich 

thuis en in de maatschappij zo goed mogelijk kunnen 

ontwikkelen. Wij streven naar maximale deelname aan de 

maatschappij. Daarbij gaan wij uit van de mogelijkheden 

van uw zoon/dochter. Ons motto is: gewoon waar het kan, 

speciaal waar het moet! 
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DE LEERLINGEN 

Het Reijerwaard College biedt onderwijs aan ongeveer 65 

leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar in de richting vmbo 

theoretische leerweg, die door psychische problemen 

behoefte hebben aan extra ondersteuning bij het leren. 

 

DE SCHOOL 

De leerlingen zijn verdeeld over vijf klassen met elk 12 

leerlingen. Uw zoon/dochter komt in de klas die past bij zijn 

of haar leeftijd, ontwikkeling en achtergrond. Elke klas heeft 

een eigen lokaal met een vaste docent voor alle 

theorievakken. Dat biedt structuur en duidelijkheid. Alleen 

de praktijkvakken volgen leerlingen in een ander lokaal.  

Een plezierig en veilig klimaat waarin iedereen wordt 

gestimuleerd zich volledig te ontwikkelen vinden wij heel 

belangrijk.  

 

ONDERWIJS 

Wij kijken samen met uw zoon/dochter naar zijn/ haar 

toekomstwensen en spelen hierop in. Te denken valt hierbij 

bijvoorbeeld aan stage lopen of keuze voor het profiel Art & 

Design.  

 

ONDERSTEUNING 

Op het Reijerwaard College krijgt iedere leerling een 

mentor. De mentor is het vaste aanspreekpunt voor u en uw 

zoon/dochter. De mentor ondersteunt uw zoon/dochter 

tijdens de dagelijkse gang van zaken op school, is op de 

hoogte van schoolresultaten en houdt in de gaten of het 

goed gaat. Mocht dit nodig zijn, dan kan de mentor de hulp 

inschakelen van een orthopedagoog. Daarnaast werkt het 

Reijerwaard College nauw samen met de zorglocaties van 

Yulius in de regio. Zo nodig kunnen we u ondersteunen bij 

het aanvragen van extra begeleiding of behandeling voor 

uw zoon/dochter. 

 

KLAAR MET SCHOOL, EN DAN? 

De meeste leerlingen die het Reijerwaard College verlaten, 

stromen uit naar vervolgonderwijs (mbo).  

 

 

 

 

 

 

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN 

Wilt u meer weten over het Reijerwaard College? Kijk dan 

op www.yulius.nl/onderwijs, bel 06 11 16 73 62 of mail naar 

reijerwaardcollege@yuliusonderwijs.nl.  

Wilt u uw zoon/dochter aanmelden voor plaatsing op het 

Reijerwaard College? Ga dan naar www.yulius.nl en klik op 

'Aanmelden'.  

 

      

Reijerwaard College 

De Quackstraat 77 

3082 VS Rotterdam 

06 11 16 73 62 

reijerwaardcollege@yuliusonderwijs.nl 

www.yulius.nl/onderwijs 

 

 

 

Dit is een uitgave van Yulius 

© 17-11-2020  

 

 

 

Samen het verschil. 

Luisteren. Doen. Ontplooien 

Samen het verschil.

Luisteren. Doen. Ontplooien.

1
1
-2

0
2
0
 

http://www.yulius.nl/
http://www.yulius.nl/onderwijs
mailto:reijerwaardcollege@yuliusonderwijs.nl
http://www.yulius.nl/
mailto:reijerwaardcollege@yuliusonderwijs.nl

