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"We bieden onderwijs met een duurzaam perspectief".  

Het Discovery College is een school voor voortgezet 

speciaal onderwijs. Wij bieden onderwijs aan leerlingen 

met (een vermoeden van) een psychische stoornis. 

Wij verzorgen passend onderwijs gecombineerd met 

specialistische onderwijskundige zorg. We creëren 

samen met leerlingen en ouders een omgeving waarin 

leerlingen zich verder kunnen ontwikkelen. Dit doen wij 

vanuit onze kernwaarden: veiligheid, plezier, respect, 

verantwoordelijkheid en groei. 

 

DE LEERLINGEN 

Het Discovery College biedt onderwijs aan leerlingen van 12 

tot 18 jaar die door psychische problemen behoefte hebben 

aan extra ondersteuning bij het leren en ontwikkelen. Wij 

gaan uit van de mogelijkheden van onze leerlingen. Wij 

zorgen voor onderwijs op maat, zodat zij zich kunnen 

ontplooien. 

 

SPECIAAL VOOR UW KIND 

Elke leerling is anders en heeft een andere 

begeleidingsvraag. Wij vinden het belangrijk om oprecht 

contact te maken met hen en te werken vanuit kwaliteiten 
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en interesses. De mentor, orthopedagoog en intern 

begeleider houden de didactische en sociaal-emotionele 

ontwikkeling van uw kind goed in de gaten. Twee keer per 

jaar bespreken we het OPP (ontwikkelingsperspectiefplan).  

We bespreken dan de ontwikkeling en maken een 

realistisch plan van aanpak samen met u en uw kind, maar 

contact met mensen uit het directe netwerk van de leerling 

vinden wij ook belangrijk. 

 

DE SCHOOL 

Op het Discovery College zitten maximaal 204  

leerlingen verdeeld over 17 klassen van 12 leerlingen. Uw 

kind komt in een klas passend bij zijn of haar ontwikkelings-, 

zorg- en onderwijsbehoeften. Er wordt gewerkt met een 

continurooster: de schooltijden zijn elke dag van 08.30 tot 

14.15 uur. Elke klas heeft een vaste mentor die alle 

theorievakken verzorgt. De praktijkvakken worden gegeven 

door daarvoor opgeleide praktijkdocenten in een 

praktijklokaal.  

 

ONDERWIJS 

Het Discovery College biedt twee leerwegen aan, de vmbo-

basisberoepsgerichte leerweg en de arbeidsgerichte 

leerweg. De vmbo-basisberoepsgerichte leerweg is een 

opleidingsrichting binnen het voorbereidend middelbaar 

beroepsonderwijs (vmbo). Deze leerweg bestaat uit vier 

leerjaren en wordt afgesloten met een landelijk centraal 

examen. Binnen deze leerweg bieden wij de profielen Zorg 

& Welzijn en Diensten en Producten aan.  In de 

arbeidsgerichte leerweg bereiden wij uw kind voor op een 

(beschermde) arbeidsplek. Vanaf leerjaar 4 is het mogelijk 

om branchegerichte certificaten en diploma's te behalen 

(logistiek, waaronder VCA en heftruck, horeca, detailhandel 

en facilitair/hospitality) die aansluiten bij de toekomstige 

arbeidsplek. De leerlingen sluiten de arbeidsgerichte 

leerweg af met een praktijkdiploma.  

 

ONDERSTEUNING 

Iedere leerling heeft een mentor. De mentor is het vaste 

aanspreekpunt voor u en uw kind. De mentor houdt u op de 

hoogte van de gang van zaken op school; welke successen 

zijn er behaald en wat valt er nog te leren? Als Discovery 

College investeren wij veel tijd in het pedagogisch klimaat, 

want een goed pedagogisch klimaat zorgt ervoor dat 

leerlingen zich kunnen ontwikkelen. Wij gebruiken hiervoor 

de schoolbrede aanpak Positive Behavior Support (PBS) en 

Conscious Discipline (CD). 

PBS richt zich op het versterken van gewenst gedrag en op 

het voorkomen van probleemgedrag. We werken op school 

vanuit het positieve en maken hierover afspraken met 

elkaar. Leerlingen worden medeverantwoordelijk gemaakt 

voor de afspraken in de klas. Deze afspraken vormen de 

basis voor alle  activiteiten die binnen maar ook buiten de 

klas plaatsvinden. Conscious Discipline richt zich op het 

aanleren van het herkennen en beheersen van emoties 

door de leerling zelf. De leerling-coaches uit het 

verbindingstraject ondersteunen de leerling hierbij. 

 

KLAAR MET SCHOOL, EN DAN? 

Wanneer  uw kind het vmbo- examentraject succesvol heeft 

afgerond, is vervolgonderwijs op het mbo (middelbaar 

beroepsonderwijs) het meest voor de hand liggend. Heeft 

uw kind de arbeidsgerichte leerweg afgerond, dan is 

uitstroom naar een (beschutte) arbeidsplek het streven. 

Samen met uw kind kijken we in de laatste fase van de 

arbeidsgerichte leerweg wat de mogelijkheden in het 

arbeidsveld zijn om tot een zo passend mogelijke uitstroom 

te komen. Onze jobcoaches bieden hierin ondersteuning. 

 

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN 

Wilt u meer weten over het Discovery College? 

Kijk dan op https://www.yulius.nl/locatie/discovery-college/ 

of neem contact met ons op per mail of telefoon. Wilt u uw 

zoon of dochter aanmelden voor plaatsing op het Discovery 

College? Ga dan naar www.yulius.nl en klik op ‘Aanmelden’. 

Discovery College 

Dennenhout 1 

2994 GC Barendrecht 

088 405 19 15 

discoverycollege@yuliusonderwijs.nl 

www.yulius.nl/onderwijs 
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