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Gegevens school

Onderwijstype

Doelgroep
Specifieke voorzieningen

Specialisten

Drechtster College
Atmosfeerstraat 32, 3328 GD, Dordrecht, 088-4056340 (vmbo)
Hugo van Gijnweg 10, 3317 JM, Dordrecht, 088-4053017 (agl)
drechtstercollege@yuliusonderwijs.nl
www.yulius.nl/locatie/drechtster-college
Gespecialiseerd Onderwijs, vso: agl/vmbo basis/kader
Vmbo: de persoonlijke leerroute staat voor de leerlingen centraal. We leiden op voor mbo 2, 3 of 4
Agl: leerlingen werken aan arbeidsvaardigheden via een speciaal programma dat op maat wordt gemaakt (Werkstap).
Buiten de uitstroom naar arbeid (of beschermde arbeid) leiden we ook op voor mbo 1 of 2.
Wij bieden onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar die door (het vermoeden van) een psychische
stoornis behoefte hebben aan extra ondersteuning bij het leren.
TOM klas vmbo: een voorziening voor leerlingen die wel het IQ hebben om een diploma te halen, maar door hun
problematiek (tijdelijk) niet tot leren komen. Leerlingen werken daar in zeer kleine groepen aan de doelen die gesteld
zijn om daarna weer in te stromen in het reguliere gespecialiseerde vmbo. Als dat niet lukt, dan zoeken we samen naar
een betere oplossing.
Support Klas: een ruimte waar leerlingen die even niet aan de gedragsverwachtingen kunnen voldoen, in samenwerking
met de leerlingcoaches werken aan terugkeer naar de klas. Dit kan door middel van gesprekken, sporten, creatief bezig
zijn of wat er maar bij de leerling past. Is de leerling (en systeem) weer hersteld dan gaat de leerling weer terug naar de
klas.
De volgende specialisten zijn werkzaam op het Drechtster College:
Rots & Water trainer
Topp Trainer
Leerlingcoach
Andere specialisten worden op behoefte binnengehaald.
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Samenwerking

Het Drechtster College heeft een partnerschap met het Insula College. Zij zijn onze partner voor de examinering voor het
vmbo. De PTC groep en het CED zijn onze partners voor Werkstap (het programma voor arbeidstoeleiding) voor het agl.
We werken nauw samen met de Yulius Poli Zorg en Onderwijs en BOBA passend onderwijs.
Het Drechtster College is aangesloten bij de samenwerkingsverbanden Dordrecht, Noordelijke Drechtsteden en Hoekse
Waard. Daarnaast werken wij samen met Bureau Leerplicht en Centrum Jeugd en Gezin.

Voor meer informatie bekijk het schoolplan van Yulius Onderwijs en de schoolgids via www.yulius.nl/locatie/drechtster-college
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