Eduvier onderwijsgroep

Onderwijs en meer
Eduvier verzorgt speciaal onderwijs voor leerlingen in de
basisschoolleeftijd en biedt leerlingen van 12 tot 20 jaar
praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs van vmbo tot
en met havo/vwo-niveau. De leerlingen krijgen extra begeleiding
omdat ze bijvoorbeeld een vorm van autisme, gedragsproblemen
of moeite met leren hebben.
Naast onderwijs realiseert Eduvier ook arbeidstoeleidingstrajecten
voor zowel de leerlingen van de scholen als voor jongeren en (jong)
volwassenen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt en
daarom moeite hebben aan het werk te komen.
Voor reguliere scholen die werken met leerlingen met speciale
onderwijsbehoeften verzorgt Eduvier advies en begeleiding op
maat.

Een speciale leeromgeving en
deskundige begeleiding om je
talent te ontwikkelen.
voor leerlingen met:
• autisme
• gedragsproblemen
• leerachterstanden
scholen voor:
• basisonderwijs
• praktijkonderwijs
• vmbo
• havo/vwo
en daarnaast:
• arbeidstoeleiding
• advies & begeleiding

Het onderwijs
Je thuis voelen
De verschillende scholen van Eduvier hebben elk hun
eigen doelgroep en specialisme en hebben een aantal
dingen gemeen. Ze bieden, naast goed gekwalificeerde
leerkrachten en onderwijsondersteuners, de speciale
leeromgeving en deskundige begeleiding die de leerling
nodig heeft om zijn of haar talent te kunnen ontwikkelen.

Om de school en de lessen overzichtelijk te maken,
worden heldere afspraken gemaakt en is er een duidelijke
structuur. Ook op de scholen voor voortgezet (speciaal)
onderwijs hebben de leerlingen een vaste klas en een
mentor die een groot deel van de lessen verzorgt. Doel is
een veilige en vertrouwde omgeving te creëren waarin de
leerlingen zich thuis voelen en goed kunnen leren.

Talent ontwikkelen

Deskundige begeleiding

In kleine klassen wordt het onderwijs afgestemd op
de individuele onderwijsbehoefte van de leerling. Het
ontwikkelen van de talenten van de leerlingen staat
centraal. Dit kan betekenen dat toegewerkt wordt naar
een vervolgopleiding, naar een duurzame plek op de
arbeidsmarkt of naar dagbesteding.

De leraren en mentoren op de scholen zijn niet
alleen
onderwijskundig
geschoold,
maar
ook
gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen met
bijvoorbeeld gedragsproblemen of autisme. Samen
met onderwijsondersteuners, intern begeleiders en
gedragswetenschappers stimuleren en ondersteunen ze
leerlingen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun
talenten.

Meer dan leren
Naast de reguliere vakken wordt veel aandacht besteed
aan sociale vaardigheden en aan het leren omgaan met je
talenten en beperkingen, zowel op school als thuis en in je
vrije tijd. Als het wenselijk is, gebeurt dit in samenwerking
met jeugdhulpverleners.

Aanmelden
Om onderwijs te kunnen volgen op één van de scholen van
Eduvier heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring
van een samenwerkingsverband of een indicatie voor
praktijkonderwijs nodig. Meer informatie hierover vindt u
op www.eduvier.nl.

En meer…
Arbeidstoeleiding

Advies & Begeleiding

Leerlingen die een praktijkgerichte opleiding volgen
worden voorbereid op de arbeidsmarkt. Op de
verschillende praktijklocaties en door middel van stages
leren ze meer over een vak, over werken en vooral hoe
het is om als collega’s in een arbeidssituatie met elkaar
om te gaan. Naast arbeidstoeleiding van leerlingen op de
scholen verzorgt Eduvier leerwerktrajecten voor jongeren
en (jong) volwassenen die een grote afstand hebben tot
de arbeidsmarkt en daarom moeite hebben aan het werk
te komen.

Eduvier biedt advies en begeleiding binnen reguliere
scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs
en MBO. Scholen die ondersteuning nodig hebben in
het onderwijs en de begeleiding van leerlingen met
speciale onderwijsbehoeften kunnen dit aanvragen
via het samenwerkingsverband waar de school deel
van uitmaakt.

Flevodrome
Flevodrome is een leer- werk- en trainingscentrum voor
jongeren van 15 tot 27 jaar die tijdelijk niet meedraaien
in reguliere opleidings- en reïntegratietrajecten. De
werkmeesters en begeleiders werken met de jongeren
aan problemen op het gebied van wonen, werken en vrije
tijd. Dit doen ze samen met professionals en ouders die
betrokken zijn bij de jongere. Doel is de jongeren toe te
leiden naar werk of een vervolgopleiding.

Entree opleiding
In samenwerking met ROC’s in de regio verzorgt Eduvier
Entree opleidingen voor jongeren die geen vmbo-diploma
hebben. Met een diploma van een Entree opleiding kunnen
zij doorstromen naar een MBO-opleiding op niveau 2, of
uitstromen naar de arbeidsmarkt.

In overleg met de leerling, school en de onderwijsondersteuner van Eduvier wordt bepaald welke vorm
van advies of begeleiding nodig is. Dit kan variëren
van het adviseren van de leerkracht in de klas tot het
verzorgen van trainingen voor een groep leerkrachten
of leerlingen.

Lelystad
Dronten

Dokter Herman
Bekiusschool

Basisonderwijs
4-12 jaar

T 0320 24 54 90
E bekiusschool@eduvier.nl
I www.bekiusschool.eduvier.nl

Almere

Nautilus College SO

Basisonderwijs
7-12 jaar

T 036 53 68 233
E nautiluscollege@eduvier.nl
I www.nautilus.eduvier.nl

Emmeloord

De Optimist SO

Basisonderwijs
4-12 jaar

T 0527 61 13 81
E deoptimistso@eduvier.nl
I www.deoptimistso.eduvier.nl

De Anger

• Vmbo-tl
• Vmbo-bbl
• Praktijkgericht onderwijs

T 0320 41 35 49
E deanger@eduvier.nl
I www.deanger.eduvier.nl

De Rede

• Vmbo-tl
• Vmbo-bbl
• Praktijkgericht onderwijs

T 0320 22 04 77
E derede@eduvier.nl
I www.derede.eduvier.nl

Aurum College

Havo/vwo

T 0320 22 49 97
E aurumcollege@eduvier.nl
I www.aurum.eduvier.nl

De Stedenschool

Justitiële Jeugdinrichting
Intermetzo

T 0575 57 76 50
E f.diepenbroek@intermetzo.nl
I www.stedenschool.eduvier.nl

Aquarius

• Vmbo-tl
• Vmbo-bbl
• Praktijkgericht onderwijs

T 036 53 00 031
E aquarius@eduvier.nl
I www.aquarius.eduvier.nl

Almere

Nautilus College VSO

•
•
•
•
•
•

Havo/vwo
Vmbo-tl
Vmbo-kbl
Vmbo-bbl
Vmbo-laag bbl
Entree

T 036 53 68 233
E nautiluscollege@eduvier.nl
I www.nautilus.eduvier.nl

Emmeloord

Speciaal onderwijs (4-12 jaar)

De Optimist VSO

•
•
•
•

Vmbo-tl
Vmbo-kbl
Vmbo-bbl
Praktijkgericht onderwijs

T 0527 62 35 77
E deoptimistvso@eduvier.nl
I www.deoptimistvso.nl

Lelystad

Voortgezet speciaal onderwijs

Lelystad

Voortgezet onderwijs
De Steiger

Praktijkonderwijs

T 0320 25 22 54
E desteiger@eduvier.nl
I www.desteiger.eduvier.nl

Eduvier onderwijsgroep
T 0320 25 23 78
E info@eduvier.nl
I www.eduvier.nl

Flevodrome
Vestiging Lelystad
T 0320 249 162
Vestiging Almere
T 036 529 28 23
E info@flevodrome.nl
I www.flevodrome.nl

Advies & Begeleiding
VO & MBO
Peter Nooitgedagt
E p.nooitgedagt@eduvier.nl
I www.eduvier.nl
Basisonderwijs
Loe Leplaa
E l.leplaa@eduvier.nl
I www.eduvier.nl

Entree Arbeid Lelystad
E h.tencate@eduvier.nl
I www.eduvier.nl

