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Onderwijstype Gespecialiseerd Onderwijs vso: vmbo tl, mbo 1, schakelklas 

Leerlingen stromen uit naar; mbo 2,3, 4 of een werkgarantie traject. Een enkeling gaat terug naar de school van 

herkomst. 

Doelgroep Wij bieden onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 15 tot 21 jaar die door (het vermoeden van) een psychische 
problematiek behoefte hebben aan extra ondersteuning bij het leren. Onze leerlingen zijn cliënten van Youz De Fjord, een 
jeugdpsychiatrische voorziening voor een complexe doelgroep. Onze leerlingen volgen (dag)behandeling bij het Centrum 
voor Orthopsychiatrie en Forensische Jeugdpsychiatrie De Fjord.  

Specifieke voorzieningen  Jongeren kunnen op elk moment in het jaar worden opgenomen bij Youz De Fjord. Hierdoor volgen alle leerlingen een 
individueel leertraject. De leerlingen hebben een vaste klas en onderwijsrichting. Iedere klas heeft twee vaste docenten  
die ook de mentoren zijn van de betreffende leerlingen. De mentoren hebben regelmatig contact met de 
groepen/afdelingen waar de jongeren wonen/resideren. Met iedere behandelaar en sociotherapeut wordt er om de twee 
weken vergaderd. Tijdens deze overleggen worden behandeling en onderwijs weer beter op elkaar afgestemd 
De leerlingen van Yulius De Fjord hebben vanwege het intensieve karakter van de behandeling een gedeeltelijke 
ontheffing van de verplichte onderwijstijd. 

Specialisten 24 uurs begeleiding door (residentiële)  partner Youz.  

De Fjord heeft een IRB Master een geschoold IRB team en een schoolpsycholoog.  

Samenwerking  Naast bovengenoemde Youz de Fjord (zie ook website), werken wij ook samen met: 

● Curio onderwijs als partner voor het vmbo tl traject. 

● Zadkine Onderwijs is onze partner m.b.t. het traject mbo 1 

● ATC De Wilg verzorgt bij ons de pre-stage en het ontwikkelen van werknemersvaardigheden, voorbereiding op 

arbeid, Beroepsoriëntatie en mogelijke het behalen van praktijk certificering.  

 

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


