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KROON OP HET WERK

Kim heeft samen met haar zus het cateringbedrijf 
van haar ouders overgenomen. Ze weet dat ze er 
hard tegenaan moet. Het familiebedrijf moet weer 
naam en faam krijgen in de regio. Haar ouders hel-
pen nog regelmatig mee. Maar net nu ze een groot 
feest mogen organiseren waarmee ze zich in één 
klap op de kaart zetten, kunnen haar ouders het 
fysiek niet meer.
Over het eten maakt ze zich geen zorgen. Haar zus 
en haar keukenteam maken er  iedere keer weer iets 
fantastisch van. Kim regelt alle andere zaken. Spul-
len inladen, uitserveren, lege glazen en borden op-
halen, tafels afruimen, koelingen schoonmaken… 
noem maar op. En dat vaak tot in de late uren.  
Bij de overname heeft ze met haar ouders alle me-
dewerkers besproken. Met wie kunnen Kim en haar 
zus het bedrijf het beste voortzetten? 
Richard viel haar al meteen op. Een loyale jongen. 
Altijd op tijd, met plezier op zijn werk en hij houdt 
zich aan regels en werkwijzen. 

Richard heeft eerst stage gelopen bij haar vader. 
Vanuit de school voor praktijkonderwijs kwamen 
regelmatig leerlingen stage lopen. Haar vader had 
Richard onder zijn hoede genomen. ‘Ruwe bolster 
maar blanke pit’, had hij gezegd. ‘Daar gaan we 
nog een goede aan hebben’, waren zijn woorden 
altijd. ‘Extra begeleiding en aandacht zijn belang-
rijk’, zei haar vader.
Het grote feest kwam snel dichterbij. Het was hec-
tisch. Hadden ze alles goed voorbereid, waren ze 
niets vergeten? Haar vader had gelijk. Op Richard 
kon ze bouwen. Hij was er keurig op tijd, pakte al-
les mee aan, deed precies wat hij moest doen zo-
als ze het hem gevraagd had. De feestlocatie zag 
er prachtig uit en eerder dan verwacht kwamen de 
eerste gasten er al aan. Maar waar was Richard 
nou gebleven? 
Hij kwam stralend op haar af. ‘Ik heb een echt cer-
tificaat gekregen’, riep hij al van ver. ‘Het bran-
checertificaat catering!’. ‘De kroon op haar vaders 
werk, dacht Kim en vandaag de absolute kers op 
de taart!’
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KROON OP HET WERK

Net als Richard... 
Leerlingen van het Wildveld leren in de praktijk. Net 
als Richard leren ze het beste door te doen. Onze 
leerlingen hebben allemaal moeite met theore-
tisch leren en daarom bestaat het onderwijs voor 
meer dan de helft uit leren in de praktijk. Er is niet 
één leerling hetzelfde. Ze hebben allemaal eigen 
talenten en kwaliteiten. Het Wildveld richt zich op 
de mogelijkheden en kansen die een leerling heeft 
en sluit de ogen niet voor hun beperking maar leert 
hen juist hoe ermee om te gaan.

Net zo trots
Leerlingen van het Wildveld kunnen geen VMBO- 
diploma behalen maar wel branchecertificaten voor 
assisterende beroepen. En daar kunnen ze net zo 
trots op zijn. In het ene lokaal ruik je het hout tijdens 
de lessen machinale houtbewerking. In het andere 
lokaal spatten de vonken ervan af tijdens de lessen 
over lassen. Daarnaast zijn er vele praktijklokalen 
zoals bijvoorbeeld  magazijnwerkzaamheden, huis-
houdkunde en verzorging. Leerlingen zijn ook ver-
antwoordelijk voor schoonmaakwerkzaamheden in 
de school of helpen in de catering met het maken 
van broodjes voor de kantine. De tomaten en kom-
kommers die ze daarvoor nodig hebben kweken ze 
zelf tijdens de lessen ‘voedsel en leefomgeving’. De 
school heeft een eigen restaurant waar wijkbewo-
ners, bediend door de leerlingen, kunnen genieten 
van een 3-gangen menu.
Het Wildveld heeft een passend onderwijsaanbod 
dat gericht is op werken, wonen, vrijetijdsbeste-
ding, burgerschap, rekenen, taal, ICT en vervolgon-
derwijs. Sociale vaardigheden, gezond eten, sport 
en bewegen, zijn een vast onderdeel in ons onder-
wijs. 
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Ruwe bolster maar blanke pit’, had hij 

gezegd. ‘Daar gaan we nog een goede 

aan hebben’.



Persoonlijk
We kiezen heel bewust voor een persoonlijke bena-
dering van elke leerling. Wie is hij of zij? Wat heeft hij 
of zij nodig? Waar liggen interesses? Wat zijn sterke 
kanten? En hoeveel begeleiding, ondersteuning en 
sturing heeft een leerling nodig? Voor elke leerling 
maken we een ontwikkelingsperspectief waarin we 
de leerroute beschrijven en de te verwachten ver-
volgplek aan het eind van de schoolcarrière. Want 
weten wie je bent, wat je kunt en wilt, betekent ook 
dat je weet hoe je er kunt komen. 

Drie fases
Het onderwijs is in drie fases verdeeld. In de eerste 
fase maken leerlingen kennis met een breed pakket 
aan vakken. Je kunt immers pas een vak kiezen als 
je echt weet wat een vak inhoudt. Tijdens de tweede 
fase gaan leerlingen aan de slag met in- en exter-
ne stages. Deze stages dienen als voorbereiding op 
een baan. In de derde fase bereiden leerlingen zich 
echt voor en maken de stap naar een baan op de 
regionale arbeidsmarkt.
We geven leerlingen eigen verantwoordelijkheden 
zodat ze actief en zelfstandig leren werken en sa-
menwerken. Leerlingen werken aan betekenisvolle 
opdrachten die passen bij hun loopbaanadvies zo-
dat ze met plezier zelf aan de slag gaan. De ‘werk-
vloer’ op school lijkt zo veel mogelijk op de echte 
praktijk. Leerlingen ontwikkelen daardoor kennis 
en vaardigheden die zij voor hun toekomstige baan 
nodig hebben. 
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Ze leggen de dingen goed uit en dan weet 

ik wat ik moet doen.



Samenwerken
Voor het Wildveld is het belangrijk dat leerlingen na 
hun schoolcarrière zo zelfstandig mogelijk kunnen 
wonen én werken. Wij leren hen zo goed mogelijk 
om te gaan met veranderingen en onverwachte 
situaties en om zelf oplossingen te zoeken. Het 
Wildveld werkt samen met partners die specifieke 
expertise hebben en extra kunnen ondersteunen op 
school of thuis. Ook ouders en verzorgers zijn nauw 
bij school betrokken. 
Het Wildveld heeft een netwerk aan bedrijven en or-
ganisaties die leerlingen via een stageplek de mo-
gelijkheid bieden om werkervaring op te doen.

Kroon op het werk
We zijn een school voor praktijkonderwijs voor leer-
lingen die graag hun handen uit de mouwen steken 
in plaats van hun neus in de boeken. Leerlingen met 
talent voor houtbewerking, lassen,  catering, groen-
voorziening, logistiek, schoonmaak of verkoop. 
Elke leerling verovert een eigen plekje in de maat-
schappij. Dat is de kroon op ons maar vooral op hun 
eigen harde werk. Wildveld? Dat werkt! 
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Eerst was ik anders maar nu weet ik 

waar ik het voor doe! Hier krijg je 

veel kansen. 



Wilt u meer weten over de mogelijkheden 
die het Wildveld voor uw kind kan bieden? 
Wij vertellen u er graag meer over.

Contactgegevens
Roerdompstraat 5
5912 BR Venlo
077 - 354 24 50
info@wildveld.nl
www.wildveld.nl

Het Wildveld is 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


