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kunnen groeien". 

 

Heeft uw kind psychische problemen die in de basis 

liggen op het internaliserende vlak? Zoekt u een school 

voor voortgezet speciaal onderwijs op havo-niveau? 

Kan uw kind omgaan met wisselende lessen en 

docenten? Dan is het Heer Bokel College in Rotterdam 

misschien de aangewezen school voor uw zoon of 

dochter. 

 

 

Wij zorgen voor onderwijs dat in de basis lijkt op het 

reguliere onderwijs, maar gecombineerd met speciale 

aandacht en zorg waar dat nodig is. Leerlingen van het 

Heer Bokel College worden daardoor voorbereid op een 

goede plek in de maatschappij. Ons motto is: regulier 

waar mogelijk, speciaal indien nodig. 

 

SPECIAAL VOOR UW KIND 

Het Heer Bokel College zorgt niet alleen voor een havo- 

diploma maar bereidt de leerlingen ook voor op een 

maatschappij waarin zij zich staande dienen te houden.  

Om die reden besteden wij, naast de didactische lessen, 

veel aandacht aan de vaardigheden die een leerling in de 
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toekomst nodig heeft. De executieve en sociale 

vaardigheden zijn de basis hiervoor, daar wordt dan ook in 

de eerste jaren veel aandacht aan besteed. Vakken zoals 

koken, werken in de tuin en praktische vaardigheden zijn 

lessen die wij buiten het standaard havo-programma 

aanbieden. Deze vakken zorgen ervoor dat leerlingen zich 

gedurende de dag kunnen ontladen en een betere 

concentratie hebben bij de theoretische lessen. 

 

DE LEERLINGEN 

Wij bieden onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar met 

een havo-IQ die door psychische problemen, vaak een 

psychiatrische stoornis in comorbiditeit met autisme, 

behoefte hebben aan extra ondersteuning bij leren, 

samenwerken, het omgaan met hun stoornis, structureren 

en plannen. Voor deze leerlingen creëren wij een veilige 

maar ook uitdagende omgeving zodat de leerlingen zoveel 

mogelijk uit zichzelf kunnen halen. 

 

DE SCHOOL  

De leerlingen van het Heer Bokel College zijn verdeeld 

over 12 klassen met gemiddeld 12 leerlingen. Het Heer 

Bokel College ligt midden in de stad en is daardoor goed 

te bereiken met het openbaar vervoer. 

 

ONDERWIJS 

Het Heer Bokel College biedt de lesstof in de eerste 

drie jaar op havo-niveau aan. Op individuele basis 

kunnen leerlingen, na overleg door de Commissie van 

Begeleiding, vwo- stof aangeboden krijgen. Wanneer 

uw kind na het derde leerjaar verder kan met het vwo, 

verwijzen wij hem of haar door naar een reguliere school. 

De vakken op het Heer Bokel College hebben dezelfde 

inhoud en kwaliteit als in het reguliere onderwijs, maar 

de lessen zijn aangepast in tempo, hoeveelheid leerstof 

en instructie. Daardoor kan uw kind het onderwijs beter 

volgen. Daarnaast kan uw kind training krijgen op het 

gebied van weerbaarheid, sociale vaardigheden en het 

puber-zijn. 

 

ONDERSTEUNING 

Wij maken gebruik van een schoolcoach die in nauwe 

samenwerking met de orthopedagogen en docenten de 

leerlingen ondersteunt op het moment dat het in de klas niet 

lekker loopt. De schoolcoach bekijkt samen met de leerling 

en docent wat de reden van het gedrag van de leerling is en 

bedenkt met hen een oplossing zodat de leerling weer in de 

klas kan functioneren. Daarnaast geeft de schoolcoach 

training in de executieve functies en sociale vaardigheden 

tijdens de mentorlessen in de onderbouw. Ook kunnen de 

leerlingen individuele gesprekken hebben met 

de schoolcoach en eventueel de orthopedagogen als dat 

nodig blijkt te zijn.  

 

KLAAR MET SCHOOL, EN DAN? 

Bijna alle leerlingen die havo-examen doen, stromen door 

naar een hbo- of mbo-4 vervolgopleiding. Daarnaast is er 

een kleine groep leerlingen die na het diploma een reguliere 

vwo-opleiding gaat volgen. 

 

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN 

Wilt u meer weten over het Heer Bokel College? Kijk dan op 

www.yulius.nl/onderwijs of bel 088 405 25 00. Wilt u uw 

zoon of dochter aanmelden voor plaatsing op het Heer 

Bokel College? Vul dan het aanmeldformulier in op de 

website.  
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