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

Contactgegevens
Ulingshofweg 26 
5915 PM Venlo
077-355 38 55 
info@ulingshof.nl 
www.ulingshof.nl

Ulingshof is een 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

Gouden medaille
Ulingshof biedt onderwijs en revalidatie aan kin-
deren en jongeren die gedreven zijn om hun moge-
lijkheden en talenten te ontdekken en te ontwikke-
len. Ondanks hun beperkingen. Naar school gaan  
betekent voor onze leerlingen elke dag topsport be-
drijven. Voor ieder van hen is daarom een gouden 
medaille weggelegd!  
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“Ik ben 10 jaar. Ik zat eerst op een gewone 

basisschool en nu zit ik op de mytylschool. 

Omdat ik moeite heb met rekenen en snel-

ler moe word ga ik naar deze school. Dat 

ik dat heb vind ik niet leuk, maar deze 

school is wel oke. Deze school is anders dan 

mijn vorige, hier krijg ik therapie, is er een 

zwembad en een gymzaal.

Ik vind deze school leuk en behulpzaam. 

De juffen helpen me met wat ik moeilijk 

vind. Het allerleukste op deze school vind ik 

project, keuze en zwemmen. Vooral de kis-

ten van project vind ik leuk omdat je dan 

bijvoorbeeld buiten beestjes gaat zoeken.”

ULINGSHOF

GOUDEN 
MEDAILLE

EEN INKIJK BIJ



MEDAILLE
Een leerling over Vrije Expressie (vak op school):

Kirsten geeft vrije expressie in het keukenlokaal. 

Ik ga daar met een groepje naar toe. Je speelt 

er toneel, bijv. Levend Memory en Kirsten helpt 

ons daarbij. We doen steeds wat anders, dat vind 

ik leuk. Ik vind het mooi om een rol te spelen die 

“anders is dan ik zelf”.

Net als Vera... 
Mytylschool Ulingshof. Twee namen met een bij-
zonder verhaal. De laatste afkomstig van de om-
geving van onze school, de Ulingsheide. De eerste 
ontleend aan een sprookje, l’Oiseau Bleu, over de 
houthakkerskinderen Mytyl en Tyltyl. Maar net als 
voor Vera en Marijke is het leven van onze leerlin-
gen niet altijd een sprookje. Zij hebben een moto-
rische beperking en soms een verminderd IQ. Maar 
ook zij willen een leven dat leest als een spannend 
jongens- of meisjesboek.
Ulingshof is een uniek expertisecentrum waar 
speciaal onderwijs en kinderrevalidatie van Vie-
Curi Medisch Centrum elkaar ontmoeten en geïn-
tegreerd zijn in één gebouw. Alle pijlen richten we 
op de mogelijkheden en kansen die een leerling 
heeft. We sluiten onze ogen niet voor hun beper-
kingen maar leren hen juist hoe ermee om te gaan 
en om alles eruit te halen wat erin zit. 

Expertisecentrum
Wij bieden onderwijs en revalidatie aan kinderen 
en jongeren van 4 tot 20 jaar afkomstig uit de ge-
meente Bergen in Noord-Limburg tot Roermond in 
Midden-Limburg. Een school gericht op goed en 
resultaatgericht speciaal onderwijs aan plusmi-
nus 100 leerlingen, verdeeld over 10 groepen. De 
verschillen in de zwaarte van de motorische en 
verstandelijke beperkingen zijn groot. Van ‘licht’ 
motorisch beperkt tot volledig afhankelijk van een 
rolstoel. Van leerlingen die voldoende zelfredzaam 
zijn tot leerlingen die qua hulp en begeleiding aan-
gewezen zijn op anderen. 

Er is niet één leerling hetzelfde. Wij gebruiken 
daarom niet één onderwijsmethode of een groeps-
gewijze aanpak. Elke leerling vraagt om een ande-
re manier van leren, andere methodes en het ge-
bruik van andere hulpmiddelen. Van een tafel met 
een buikuitsparing tot een geavanceerde spraak-
computer.
Wij bieden onderwijs op maat passend bij het per-
soonlijke ontwikkelingsperspectief van elk kind. 
We brengen kennis over, leren kinderen binnen 
hun mogelijkheden rekenen en lezen. En we leren 
hen datgene wat ze nodig hebben in het dagelijkse 
leven. Ons onderwijs is zo ingericht dat leerlingen 
de mogelijkheid hebben om tijdens schooltijden 
de noodzakelijke revalidatietherapieën te volgen. 
Niet alleen is de Kinderrevalidatieafdeling van Vie-
Curi Medisch Centrum in het schoolgebouw geves-
tigd, ook voor een bezoek aan het zwembad hoe-
ven de leerlingen de school niet uit. 
De nauwe relatie tussen zorg en onderwijs zorgt 
ervoor dat we de ‘een kind, een plan’-gedachte 
verwezenlijken en snel informatie over leerlingen 
met elkaar kunnen delen. Dat is een absolute 
meerwaarde. 

Marijke ten Berge wilde vroeger profvoetbalster 
worden. Waar die passie vandaan kwam wist nie-
mand want zowel haar vader, moeder en twee zus-
sen trapten nooit een balletje. Ze liep altijd met 
haar voetbalschoenen rond. En eenmaal op school 
was ze na de les met de jongens op het voetbalveld 
te vinden. Eerst keken ze haar argwanend aan. Een 
meisje op voetbal? Maar zodra de wedstrijd begon 
wilden ze haar maar wat graag in hun team. 

Bij de voetbalvereniging was ze een uitzondering. 
Ze trainde geen twee keer in de week maar liefst 
elke dag en na een aantal jaren werd ze door een 
talentenscout van een grote club ontdekt. Dat was 
het begin van een leven in het teken van sport met 
maar één doel: de top halen. Het was niet eenvou-
dig. Ze moest er veel voor doen. Maar haar doel 
was helder en ze ging ervoor. 

Net toen ze op het punt stond echt door te breken 
gebeurde het onverwachte. Een hersenbloeding 
verlamde haar rechterarm en -been en haar toe-
komst als profvoetbalster lag in diggelen. Er was 
veel tijd nodig om weer op te krabbelen en om een 
nieuw doel te vinden. Dat doel lag dichterbij dan 
ze dacht.  

Haar buurmeisje Vera vroeg haar of ze het leuk zou 
vinden om op school tijdens de sportlessen te hel-
pen en bij de voetbalwedstrijden te fluiten. Marijke 
was verbaasd. Vera zat op een mytylschool. Werd 
daar gevoetbald? En gingen zij de competitie met 
elkaar aan? Was dat serieus sporten?

Ze besloot een kijkje te gaan nemen op het naast de 
school gelegen Johan Cruyff Court. Er waren inder-
daad kinderen in een rolstoel net als Vera. Maar ve-
len konden lopen, al kostte dat de een meer moeite 
dan de ander. De competitie zat er meteen in. Alsof 
de UEFA Cup ervan afhing, stortten ze zich in het 
spel. Marijke moedigde als een volleerde van Gaal 
het team aan. Als scheidsrechter had je er een hele 
klus aan. Na 15 minuten was de wedstrijd klaar 
maar Marijke wist het al. Hier kon ze een nieuwe 
uitdaging vinden. Verliezen is voor deze leerlingen 
geen optie. Ze gaan allemaal voor een gouden me-
daille. ‘That’s the spirit’, dacht ze.

Samenwerking
Gespecialiseerde docenten, onderwijsassistenten, 
zwemleraren, logopedisten, revalidatieartsen, 
verpleegkundigen, fysiotherapeuten en docenten 
bewegingsonderwijs. Taxichauffeurs, ergothera-
peuten en maatschappelijk werkers. In geen enkel 
ander onderwijs zijn binnen school zoveel verschil-
lende mensen betrokken. Zij leveren samen een 
bijdrage aan de ontwikkeling van onze leerlingen. 
Samen met de kinderrevalidatie van Viecuri Me-
disch Centrum zijn wij de verbindende schakel tus-
sen al die verschillende mensen, onze leerlingen 
en hun ouders. Een spin in het web. Dat vraagt om 
veel afstemming, overleg en flexibiliteit.  

Een kansrijke toekomst
Er zijn leerlingen die soms op jonge leeftijd de 
overstap maken naar het regulier onderwijs. 
Anderen maken een overstap wanneer zij naar het 
voorgezet (speciaal) onderwijs gaan en sommige 
leerlingen blijven bij ons op school totdat zij een 
vorm van dagbesteding hebben gevonden die bij 
hen past. Voor elke leerling is dit anders. Van hun 
vierde tot hun twintigste jaar halen we samen alles 
eruit wat erin zit voor een zo kansrijk mogelijke 
toekomst. Een toekomst die wij voor al onze 
leerlingen positief tegemoet zien. 
Op Ulingshof werken we aan hun zelfvertrouwen 
en gevoel van eigenwaarde. Veel leerlingen 
hebben al jong deukjes in hun zelfvertrouwen 
opgelopen. Hier zien ze dat ze niet de enige zijn 
die anders zijn. 

Dat doet goed en geeft een gevoel van thuis, van 
veiligheid en warmte. Vanuit dat vertrouwen 
brengen we kennis over en leren we hen over de 
wereld om hen heen. Een wereld waarin ook zij 
allemaal een plekje vervullen. 

Een leerling over muzieklessen:

We hebben in twee groepjes muziek: een groepje 

in onze eigen klas en ik zelf zit in het groepje bij 

de buren. Liesje komt muziekles geven. We bekij-

ken vaak clipjes, waarbij we meezingen. Ik leerde 

de Cupsong en ik denk dat we ook wel weer iets 

met instrumenten gaan doen. Engelse liedjes vind 

ik het leukst, maar ik hou ook van Jan Smit. 

Als het Liesje lukt, dan houdt ze rekening met 

wat we leuk vinden, maar sommige dingen in haar 

les moeten gewoon!
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“Ik ben 10 jaar. Ik zit op Ulingshof en dat vind ik 

een leuke school. Ik zit hier op school omdat ik 

een ziekte heb, wat dat precies is weet ik niet, 

dat vind ik moeilijk uit te leggen. 

Eerst zat ik op een andere school en dat ging 

niet zo goed. Taal, rekenen, lezen en schrijven 

vind ik moeilijk en daarom zit ik op deze school. 

Gymmen, zwemmen en kiezen vind ik leuk om 

te doen. Bij muziekles zing ik graag en bij vrije 

expressie doe ik graag spelletjes.”


