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Stichting EduCare
Christelijk 
speciaal onderwijs

De genoemde IQ-getallen zijn richtinggevend, niet bepalend. 

SBO, (V)SO en PRO

Stichting EduCare
Stichting Volare
Speciaal voor onderwijs

SBO, (V)SO en PRO
Ondersteunings-
behoefte

Uitstroomniveau

SBO Leerlingen met speci-
fieke leervraag. IQ 60 
en hoger.

Praktijkonderwijs, 
vmbo.

(V)SO leren Leerlingen die 
moeilijk leren, een 
leerachterstand 
hebben en/of een 
hele specifieke 
zorgvraag hebben. IQ 
globaal tussen 20-70.

Dagbesteding, 
vso (voortgezet 
speciaal onderwijs), 
praktijkonderwijs.

(V)SO gedrag Leerlingen met 
complexe gedrags-, 
ontwikkelings-, en/
of psychiatrische 
problematiek. IQ 70 
en hoger.

Vso, praktijk-
onderwijs, vmbo, 
havo, vwo.

Specialisme 
Driekansen
(EduCare)

Leerlingen zijn 
naast onderwijs 
aangewezen op 
begeleiding vanuit 
de zorg. IQ globaal 
tussen 20-70.

Dagbesteding, vso, 
praktijkonderwijs.

Specialisme 
Koestergroep
(Volare)

Leerlingen zijn als 
gevolg van complexe 
problematiek niet of 
slechts gedeeltelijk in 
staat om in een groep 
onderwijs te volgen. 
Er is altijd sprake 
van een combinatie 
van onderwijs en 
jeugdhulpverlening. 
Doel is dat deze 
leerlingen weer 
volledig aan het 
onderwijs deelnemen.

Praktijkonderwijs, 
vmbo, havo, vwo.

PRO Leerlingen die leren in 
een praktijkgerichte 
leeromgeving. 
Leerlingen met een 
leerachterstand en/
of onderwijszorg-
behoefte. IQ globaal 
tussen 55-80.

Mbo en/of werk 
met een branche-
certificaat. 



 

Onderwijssoorten

SBO
Het speciaal basisonderwijs (sbo) biedt onderwijs 
aan kinderen die zich op het reguliere onderwijs 
niet optimaal kunnen ontwikkelen. In het sbo 
werken we met kleinere groepen waardoor er 
meer aandacht is voor de specifieke leer- en 
ondersteuningsvraag van de leerling.
Leerlingen in het sbo gaan zo veel mogelijk naar 
het regulier voortgezet onderwijs.

(V)SO
Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs 
zijn er voor leerlingen bij wie het leren en/of 
hun ontwikkeling belemmerd wordt door een 
beperking, psychosociale problematiek en/of 
gedragsproblematiek. Vanuit (soms zeer) kleine 
klassen biedt het (v)so intensieve en specialis- 
tische ondersteuning. Zo krijgen leerlingen het
best passende onderwijs en de juiste bijkomende 
zorg.

PRO
Het Praktijkonderwijs (pro) is een reguliere vorm 
van voortgezet onderwijs (vo). Maatwerk en 
gepersonaliseerd leren zijn kenmerkend: elke 
leerling volgt een eigen leerroute, die aansluit bij 
wat hij of zij kan en graag wil. De leerlingen gaan 
met een landelijk erkend diploma en een baan of 
vervolgstudie van school.

Onze scholen

SBO-scholen
Scholen voor sbo voor leerlingen in de leeftijd van 
4 t/m 13 jaar:
• Nijkerk Koningin Emmaschool
• Harderwijk/Zeewolde De Springplank
• Nunspeet De Arend
• Epe Van der Reijdenschool

(V)SO-scholen
Scholen voor (v)so voor leerlingen in de leeftijd van 
4 t/m 20 jaar:
• Nunspeet De Wingerd (so/vso)
• Nunspeet Verschoorschool (so/juniorcollege)
• Epe Van der Reijdenschool (so/vso)
• Nijkerk De Lelie (so) leerroute 3-4-5
• Harderwijk De Lelie (so/vso)
• Harderwijk Verschoorschool (vso/transfer vo)
• Ermelo De Lelie Driekansen (so/vso)

Junior College
Het Junior College biedt onderwijs aan kinderen 
tussen de 10 en 14 jaar en bestaat uit een 
onderbouw (groep 7 en 8 van het (speciaal) 
onderwijs) en klas 1 en 2 (van het regulier 
voortgezet onderwijs).

PRO
Een school voor praktijkonderwijs voor leerlingen 
in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar:
• Harderwijk Mijnschool

Algemene informatie

De scholen van Stichting EduCare en Stichting 
Volare op de Noordwest-Veluwe bieden onderwijs 
aan kinderen met speciale onderwijsbehoeften in 
de gemeenten Elburg, Epe, Nunspeet, Harderwijk, 
Ermelo, Zeewolde, Putten en Nijkerk.

Reguliere scholen en scholen voor gespeciali- 
seerd onderwijs werken samen in de regio. Zij 
maken afspraken over het realiseren van extra 
ondersteuning, zodat alle kinderen in de regio een 
passende onderwijsplek kunnen krijgen. 

Meer informatie 
U vindt meer informatie op:
• www.educare-harderwijk.nl 
• www.volare-onderwijs.nl


