
ELK TALENT TELT!

VELDDIJK
WERELDSTAPPEN

EEN INKIJK BIJ
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Mijn naam is Iris. Ik ben 16 jaar. Als ik in de spiegel 
kijk zie ik een jongedame die er mag zijn. Maar zo 
dacht ik twee jaar geleden niet over mezelf. Ik had 
moeite met contacten of dat nu mijn ouders waren, 
vrienden of vriendinnen. Zelfs in een willekeurige 
winkel lukte het me om binnen 2 minuten nors te 
worden aangekeken. Ik voelde me niet begrepen en 
ik begreep de wereld om mij heen niet. Ik kwam het 
huis niet meer uit. Ik ging niet meer naar school en 
bleef op mijn kamer. Wie zit er nu op mij te wachten? 

Mijn ouders bleven me maar aansporen dat ik naar 
school moest maar dat was het laatste wat ik wilde. 
Ik voelde zelfs angst om naar school te gaan. Mijn 
‘oude’ school leek op een leerfabriek. Er werd al-
leen naar mijn cijfers gekeken maar wie ik was en 
hoe ik me voelde dat interesseerde niemand, zo 
leek het. 

Mijn ouders bleven voor me vechten hoe moeilijk 
het ook voor hen was. De ommekeer kwam toen 
een leerkracht van een school voor voortgezet 
speciaal onderwijs me thuis opzocht. Mijn ouders 
hadden een nieuwe school voor me gevonden en 
er kwam iemand kennismaken. Thuis. Op mijn ka-
mer. Dat gaf me vertrouwen en ik besloot het een 
kans te geven. 

Voor die kans ben ik nog altijd dankbaar. Ik heb 
op school dingen geleerd die je nu eenmaal leert 
op school. Zoals wiskunde, Nederlands, aardrijks-
kunde, geschiedenis. Maar ik heb vooral veel over 
mezelf geleerd en hoe ik met mijzelf en de wereld 
om mij heen kan omgaan. Er waren momenten dat 
het niet goed ging maar steeds leerde ik bij. Ik be-
greep hoe ik kon veranderen en hoe de wereld mij 
beter kon begrijpen. Ik was niet meer de enige op 
school met problemen. Andere leerlingen worstel-
den ook. Ieder met zijn eigen dingen. Aan het eind 
van mijn twee jaar op school drong het pas goed 
tot me door. Ik had eigenlijk al die tijd heel veel 
last van mezelf. Ik was zo onzeker en had zo weinig 
eigenwaarde dat ik er overal last van had. Thuis, 
op school, in de winkel, op straat. En juist met dat 
zelfvertrouwen hebben de leerkrachten op school 
mij geholpen. Ik kan nu zeggen: ‘Ik mag zijn wie ik 
ben, ik kan iets en ik durf het. Mijn hoofd houdt mij 
alleen maar voor de gek.’

Voor iemand anders lijkt het misschien iets onbe-
nulligs, maar in de spiegel kunnen kijken en trots 
op mezelf zijn daarvoor heb ik wereldstappen ge-
zet. Bedankt!
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Net als Iris... 
Brandweerman, voetballer, uitvinder, prinses, 
kapster, dierenverzorgster. Vraag jonge kinderen 
naar wat ze later willen worden en de kans is groot 
dat ze een van deze beroepen noemen. Maar tij-
dens de schoolcarrière verandert het beeld over de 
toekomstige baan. Jongeren leren zichzelf kennen 
en leren waar hun interesses, talenten, mogelijk-
heden en onmogelijkheden liggen. En leren over 
de wereld om hen heen. Voor de jongeren op de 
Velddijk is dat niet anders maar wél een extra uit-
daging. Net als voor Iris.
Leerlingen van de Velddijk hebben allemaal speci-
fieke onderwijs- en ontwikkelingsvragen. Het zijn 
jongeren tussen de 12 en 20 jaar die als gevolg van 
gedrags- of psychische problemen door verschil-
lende oorzaken in een isolement zijn geraakt en 
sociaal en emotioneel zijn vastgelopen. Hun erva-
ring met school en onderwijs is vaak negatief. Zij 
voelen zich onbegrepen. en hebben te maken met 
verschillende hulpverlenende organisaties. Maar 
ook zij dromen over hun toekomst. Een toekomst 
waarvoor we samen alles eruit halen wat erin zit.

Het begin
De basis van onze school is de individuele benade-
ring van iedere leerling. Er zijn gemeenschappelijke 
leerdoelen maar daarnaast is ons onderwijs juist af-
gestemd op de individuele behoeften, talenten en 
wensen. Het onderwijs van de Velddijk is flexibel. 
Alle leerkrachten bieden maatwerk. Wie is die leer-
ling die hier voor me zit? Wat heeft hij of zij nodig? 
Wat gaat er in hem of haar om? En wat is een haal-
baar en reëel toekomstperspectief? Onze school 
moet voelen als een thuis. Een warm nest waar zij 
zich kunnen ontwikkelen. Een veilig klimaat waarin 
we met respect leerlingen zelf tot verandering kun-
nen aanzetten en hen leren positief en met perspec-
tief naar de toekomst te kijken. 

Onze school is geen eindstation
In een individueel ontwikkelingsperspectief nemen 
we op wat we moeten doen om samen met de leer-
ling en zijn of haar ouders de juiste richting aan te 
houden voor een best passende reële toekomst. Of 
dat nu een plekje is in het vervolgonderwijs (VMBO 
en MBO), arbeidsmatige dagbesteding of een baan 
(vrije markt of beschermde baan). Onze school is 
geen eindstation maar een begin. Een start voor 
elke leerling voor een duurzaam plekje in de maat-
schappij waar hij of zij gelukkig is.
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“Mag ik nog langer op school blijven 

wanneer ik 18 ben?”

Door de begeleiding op de Velddijk heb 

ik het toch nog gered.



Arbeid, arbeidsmatige 
dagbesteding of vervolgonderwijs 
Leerlingen die kunnen uitstromen naar een baan 
bieden wij een gefaseerd oriëntatie- en opleidings-
programma aan in de sectoren Techniek (hout, 
bouw, elektro & installatie, metaal en voertuigen), 
Zorg & Welzijn, Groen en Horeca. We leren leerlin-
gen de vaardigheden die nodig zijn om een baan 
te verwerven, te behouden of van baan te verande-
ren. En we besteden aandacht aan vaardigheden 
die nodig zijn om zelfstandig te wonen en vrije tijd 
door te brengen. 
Voor leerlingen die uitstromen naar de arbeidsma-
tige dagbesteding leggen we vooral de nadruk op 
het vergroten van hun zelfstandigheid en zelfred-
zaamheid.

Voor leerlingen die willen doorstromen naar het 
vervolgonderwijs, zoals een opleiding in het VMBO 
of MBO, werken we nauw samen met regulier 
voortgezet onderwijs. Het onderwijs stemmen we 
op elkaar af zodat waar mogelijk leerlingen kunnen 
terug- of instromen in het reguliere onderwijs en 
een diploma kunnen behalen. Binnen de Velddijk 
is het voor leerlingen op allerlei manieren mogelijk 
om in samenwerking met het regulier onderwijs 
(Symbiosetrajecten) een diploma te behalen. 
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Ik vind het fijn dat ze niet alleen een plek 

zoeken om stage te lopen maar dat ik straks 

ook werk heb.



Expertise en samenwerking
Ons team van professionele leerkrachten en on-
derwijsondersteuners heeft de kennis, ervaring en 
expertise in huis om aan elke leerling maatwerk te 
bieden. Maar samenwerking blijft enorm belangrijk. 
Met de ouders, met andere scholen binnen onze 
stichting maar ook met werkgevers en hulpverle-
ners. Onze leerlingen maken deel uit van de maat-
schappij. Onze rol houdt niet op aan de schoolpoort. 
Ook buiten school doen leerlingen door externe sta-
ges praktijkervaringen op. 
Als het nodig is maken we kennis met de leerling 
thuis; we praten met ouders en betrokken hulpver-
leners. We voeren gesprekken met de begeleiders 
op de vervolgplek en blijven de leerlingen volgen 
ook na hun schoolcarrière bij de Velddijk. 

Wereldstappen 
De Velddijk biedt voortgezet speciaal onderwijs aan 
jongeren van 12 tot 20 jaar die dromen over hun 
toekomst. Een toekomst die, als gevolg van hun 
gedrags- of psychische stoornis, soms ver weg en 
moeilijk bereikbaar lijkt. Maar met ons onderwijs 
op maat en de wereldstappen die onze leerlingen 
zetten, ligt de wereld ook voor hen aan hun voeten. 
Jij gaat en staat voorop, jij krijgt je kansen, jij moet 
het doen. Wij sluiten aan, ondersteunen en helpen 
jou waar nodig.
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Door stage te lopen ben ik erachter 

gekomen dat ik toch weer verder wil 

leren.



Wilt u meer weten over de kansen voor uw 
kind op de Velddijk? 
Wij vertellen u er graag meer over.

Contactgegevens
Bergstraat 58
5931 CE Tegelen
077-354 26 86 
info@velddijk.nl 
www.velddijk.nl

De Velddijk is onderdeel van Onderwijsgroep Buitengewoon. 
Scholen en diensten met een identiek verhaal: 
Wij zijn er om het maximale te halen uit de talenten 
van kinderen en jongeren met specifieke 
opvoedings- en ontwikkelingsvragen.

Onderwijsgroep Buitengewoon
• Maaskei
• Geijsteren Onderwijsgroep Buitengewoon
• Talentencampus Venlo Speciaal Onderwijs 
• Ulingshof
• Velddijk
• Vijverhof
• Wildveld
• Onderwijsgroep Buitengewoon Advies en begeleiding

Tekst BuroMWijs

Ontwerp en opmaak Lef communicatie vormgeving

Fotografie Zebra fotografie en foto’s uit eigen beheer


