
‘Leren door te doen’

Het Schreuder College De Villeneuvestraat,  
in de Rotterdamse wijk Schiebroek, is een school  
voor Gespecialiseerd Voortgezet Onderwijs (vso).  
Onze leerlingen kunnen vanwege diverse redenen  
niet meekomen in het reguliere onderwijs. Daarbij zijn 
ze veelal praktisch ingesteld en leren door te doen. 
Daar hebben wij ons onderwijs op afgestemd. Wij 
bieden de leerlingen praktijkonderwijs en besteden 
veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Daar waar nodig ondersteunen we met zorg.  
Op onze school zitten zo’n 140 leerlingen  
tussen de 12 en 18 jaar.

De school

Onze school heeft op dit moment 14 klassen met  
gemiddeld tien leerlingen in een klas. Deze kleine klas-
sen maken het mogelijk om de leerlingen de aandacht 
te geven die ze nodig hebben om tot leren te komen. 

We hebben zes externaliserende klassen, zeven inter-
naliserende klassen en een Mbo-klas. De externalise-
rende en internaliserende klassen hebben elk een eigen 
deel in de school, met een eigen ingang en schoolplein.

Elke klas heeft een mentor. Deze mentor is het eerste 
en vaste aanspreekpunt voor de leerlingen én voor de 
ouder(s)/opvoeder(s).

We werken met een continurooster. Dit betekent dat de 
lessen elke dag beginnen om 8.30 uur en eindigen om 
14.15 uur. Behalve maandag, dan eindigt de schooldag 
om 15.00 uur.

Schreuder College De Villeneuvestraat

“Hij helpt m ij  
m et alles als ik 
hulp nodig heb “

- Leerling -

Meer weten over De Villeneuvestraat? 
Scan de QR-code 



Postive Behavior Support

We besteden op onze school veel aandacht aan een 
veilig klimaat. Alle medewerkers zijn op basis van Positive 
Behavior Support (PBS) getraind in het stimuleren van 
gewenst gedrag bij leerlingen. Want voorkomen is beter 
dan ingrijpen. Positief gedrag wordt aangeleerd, telkens 
benoemd en gewaardeerd. PBS is aantoonbaar succesvol 
in het vergroten van het gevoel van veiligheid van  
leerlingen. En in een veilige school is het leren leuker  
en de effectieve leertijd groter. 

Ook praten we met de leerlingen over gedrag en 
hebben we samen gedragsverwachtingen opgesteld. 
Deze verwachtingen zijn zichtbaar in de school en op de 
schoolpleinen.

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, 
staan ook een mediator en gedragswetenschapper klaar.
 
Simulatieonderwijs

Onze school beschikt over een vorkheftruck-, rij- en 
lassimulator. Met deze simulatoren kunnen leerlingen op 
een uitdagende én veilige manier zich de basisbeginselen 
eigen maken. Dit geeft onze leerlingen vertrouwen om 
daarna in de praktijk aan de slag te gaan. Deze manier 
van lesgeven is leuk voor de leerlingen én het bevordert 
de doorstroom naar een baan.

Na ‘De Villeneuvestraat’

Als de jongeren klaar zijn met hun opleiding stromen zij 
uit naar werk. Ook is het mogelijk om door te stromen 
naar Mbo1, mits aan de voorwaarden wordt voldaan.

Wilt u meer weten over het Schreuder College  
De Villeneuvestraat, neem dan contact op met de school:
T 088 - 996 25 50
E villeneuvestraat@horizon.eu
www.altrahorizononderwijs.nl

Rijbewijs halen via onze school
Een rijbewijs op zak vergroot de kansen op een baan. 
Daarom kunnen leerlingen via op ‘De Villeneuvestraat’ hun 
rijbewijs halen. De eerste lessen zijn op onze rijsimulator.  
Een officiële rijinstructeur verzorgt de lessen.

Meer weten? Mail naar: rijbewijs.villeneuvestraat@horizon.eu
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Scan de QR-code voor meer informatie over het rijbewijstraject >


