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VSO vervolgonderwijs 

Hier word je voorbereid op vervolgonderwijs op mbo- of hbo-niveau. 

Doelgroep 
Je (12-18 jaar) komt terecht op het VSO Vervolgonderwijs als je meer ondersteuning nodig 

hebt dan het reguliere onderwijs je kan bieden. Denk dan bijvoorbeeld aan therapie onder 

schooltijd, hulp bij verzorging, het werken in een overzichtelijk en een zo prikkelarm mogelijk 

klaslokaal, hulp bij plannen en organiseren. 
De meeste leerlingen hebben een gemiddelde intelligentie, vaakk met een lichamelijke 

beperking of chronische ziekte.  

Onderwijsprogramma 

Op het VSO Vervolgonderwijs kun je onderwijs volgen op VMBO BB-, VMBO KB-, VMBO 

TL- of havoniveau. Verderop lees je meer over de mogelijkheden.  

Wat ons speciaal maakt is, dat we de ruimte/faciliteiten en expertise hebben om binnen ons 

onderwijsaanbod rekening te houden met leerlingen die langdurig ziek zijn of een 

lichamelijke beperking hebben. Hierbij is de samenwerking met Vogellanden van groot 

belang.  

Een van onze uitgangspunten is om een goede balans te vinden tussen belasting (wat wordt 

er van je verwacht?) en belastbaarheid (wat kun je aan?) Hierbij is het van belang dat je 

leert je activiteiten zo zelfstandig mogelijk te plannen en organiseren. 

 

Uitdagingen voor jongeren met een beperking 

In de ontwikkeling van zelfstandigheid lopen jongeren met een lichamelijke beperking of 

langdurige ziekte tegen hele andere uitdagingen tegen dan jongeren op het regulier 

onderwijs. 

Wat zijn bijvoorbeeld jouw rechten tijdens afspraken met artsen? En hoe kun je zelfstandig 

reizen wanneer je afhankelijk bent van een rolstoel? Hoe ga je samen met vrienden wat 

drinken in de stad? Samen met je groepsleiding ga je met deze onderwerpen aan de slag 

tijdens mentor- of LOB-lessen*. Door middel van bijvoorbeeld opdrachten uit de Groeiwijzer 

doe je activiteiten die gericht zijn op zelfstandigheid. 
 

*Loopbaan-oriëntatie- en Begeleiding 

 

Wat kun je verwachten als je onderwijs volgt binnen VSO 

Vervolgonderwijs? 

 

Groepsleiding 

Aan iedere klas is een mentor en een onderwijsassistent gekoppeld. Samen vormen zij de 

groepsleiding, bij hen kun je altijd terecht wanneer je ergens tegenaan loopt of wanneer je 

hulp nodig hebt. 
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De rol van onze onderwijsassistenten 

Onze onderwijsassistenten ondersteunen je op verschillende manieren. Zo kunnen ze je 

helpen met hele praktische zaken zoals voorlees- of tekenhulp, specifieke zorgtaken. 

(bijvoorbeeld als je diabetes hebt, of een blaaskatheter) of bij ADL. 

Ze zijn er ook voor je wanneer je hulp nodig hebt bij het plannen en organiseren van je 

maak- en leerwerk, of wanneer je een luisterend oor nodig hebt als je even niet lekker in je 

vel zit. 

 

Stamlokaal 

Anders dan op het regulier VO, heeft iedere groep een stamlokaal. Leerlingen blijven in de 

klas, en onze docenten komen naar toe voor de lessen. Dit geldt niet voor praktijk- en 

gymlessen. 

Boeken die je thuis niet nodig hebt, kun je in je postvak leggen. In elke klas staat een kast 

met de ruimte om jouw boeken en papieren te bewaren. Zo hoef je niet elke dag een grote, 

zware tas van en naar huis te tillen. 

 

Aanpassingen 

Er zijn mogelijkheden om aangepast meubilair en hulpmiddelen te gebruiken (vaak gaat dit 

in overleg met fysio- of ergotherapeuten) zoals aangepaste stoelen of een scherm wanneer 

je het bord niet goed kunt zien. De tafels en stoelen worden ieder jaar gecontroleerd en 

versteld zodat jij op een fijne manier aan het werk kunt zijn. 

 

Revalidatiecentrum Vogellanden 

Als je een revalidatie-indicatie hebt (of krijgt) kun je terecht bij de therapeuten van 

Vogellanden. Die werken in ons gebouw. Er zijn fysio- en ergotherapeuten, PMT, 

logopedisten en een revalidatiearts. Minimaal 1x per jaar is er een gezamenlijke bespreking, 

waar jij en/ of je ouders ook aan mee doen. 

 

Onderbouw 

In de onderbouw werken we met groepsdocenten (mentor) en vakdocenten. De meeste 

vakken worden gegeven door jouw mentor, en enkele vakken door een vakdocent. 

Geleidelijk aan krijg je steeds meer lessen van vakdocenten, en steeds minder van je 

mentor. Dit bouwen we af totdat je overgaat naar de bovenbouw. 

Naast het aanbod van kennis (cognitieve vaardigheden) wordt aandacht besteed aan 

persoonsvorming (subjectificatie) en omgaan met elkaar (socialisatie). Onze school is een 

oefenplek waar we niet alleen aandacht besteden aan cognitie, maar ook situaties creëren 

waarin je wordt uitgedaagd en wordt voorbereid op de realistische situaties in de 

maatschappij. Onze onderbouw duurt standaard daarom ook 3 jaar. 
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Bovenbouw 

Aan het eind van de onderbouw staat de profielkeuze centraal. Je gaat, afhankelijk van het 

niveau dat je volgt, vakken kiezen die passen bij jouw interesses en die misschien het beste 

aansluiten op je toekomstige opleiding of beroep. 

Onze VMBO Basis & Kader leerlingen volgen in de bovenbouw het profiel Economie & 

Ondernemen. De profielmodules en praktijkopdrachten vinden plaats in het praktijklokaal 

Economie & Ondernemen. Hier oefen je bijvoorbeeld met de kassa (commercieel), 

telefoneren (secretarieel) en het inpakken van orders (logistiek). Daarnaast bieden we ook 

verschillende praktijkvakken aan binnen Horeca, Bakkerij & Recreatie, Mediavormgeving & 

ICT en Zorg & Welzijn. 

Binnen VMBO Theoretische Leerweg en havo volg je (voornamelijk) theoretische vakken.  

 

Wat als het niet lukt? 

Steeds vaker zien we leerlingen die, als we kijken naar leermogelijkheden, wel een bepaald 

niveau zouden kunnen halen, maar door verschillende factoren toch moeilijkheden 

ondervinden om dit niveau ook echt te behalen. We zien dat onze maatschappij complexer 

wordt, en dat er meer en meer wordt gevraagd van leerlingen. En dat een mbo- of hbo-

opleiding niet altijd de meest geschikte plek is. 

We kijken dan, samen met jou, je ouders en het interdisciplinaire team (orthopedagoog, 

therapeuten, arts, maatschappelijk werk, psycholoog, groepsleiding) welk maatwerk en extra 

begeleiding we kunnen bieden. 

Soms is de overstap naar onze VSO Arbeid dan een betere keuze: daar bereiden ze je voor 

op betaald werk, bijvoorbeeld in de horeca, zorg of groenvoorziening.  

 

Wanneer kun je je aanmelden voor VSO Vervolgonderwijs? 

Anders dan op het ‘gewone’ voortgezet onderwijs kun je je niet zomaar aanmelden op de 

Twijn. Je hebt een Toelaatbaarheidsverklaring nodig. Hiervoor kom je in aanmerking 

wanneer duidelijk is dat je meer ondersteuning nodig hebt dan het reguliere onderwijs kan 

bieden. 

Jijzelf, je ouders en een team van zorgexperts bekijken samen of het onderwijs op de Twijn 

bij jouw behoeften past.  

 

 


