
IMPULS
EEN BUITENKANS

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

Contactgegevens

Lingsterhofweg 1
5931 MA Tegelen
077 354 22 07
impuls@ogbuitengewoon.nl
impuls.ogbuitengewoon.nl

Impuls 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
• Spectrum
• Talentencampus Venlo Speciaal Onderwijs
• Ulingshof
• Velddijk
• Impuls
• Wildveld
• Onderwijsgroep Buitengewoon Advies & begeleiding

Tekst BuroMWijs

Ontwerp en opmaak Lef communicatie vormgeving

Fotografie Zebra fotografie en foto’s uit eigen beheer

‘Groot brengen’
Het fotomoment en het Ontwikkelingsperspectief 
(OPP) is niet iets eenmaligs. We doen het eigenlijk 
elke dag. Elke dag kijken we de jongeren in de ogen 
om te zien hoe het die dag met ze gaat en houden 
daarmee rekening in het onderwijs. Als leerkracht 
hebben we heel intensief contact met de leerlin-
gen. Van hun twaalfde tot hun twintigste halen we 
samen alles eruit wat erin zit. We brengen niet al-
leen kennis over maar ‘brengen de jongeren groot’ 
en leren hen over de wereld om hen heen. We sti-
muleren hun zelfstandigheid in kleine en grote 
dingen. We werken waar het kan zoveel mogelijk 
groepsoverstijgend zodat ze leren omgaan met an-
dere leerlingen en andere leerkrachten. Vanaf de 
instroomklas werken we aan veiligheid en vertrou-
wen waardoor we in de eindklas de focus kunnen 
leggen op ‘ik ga straks wonen en werken en wat 
heb ik daarvoor nodig?’ 

Naar buiten
Voor Impuls is het belangrijk dat jongeren na hun 
schoolcarrière zo zelfstandig mogelijk kunnen wo-
nen én werken. Of dat nou volledig zelfstandig wo-
nen of wonen met begeleiding is of arbeidsmatige 
of belevingsgerichte dagbesteding. Wat het doel 
ook is het beste leren onze leerlingen van en in de 
praktijk. De school is een veilige omgeving maar 
buiten gebeurt het. Daar moeten onze leerlingen 
dus ook zijn. Wij leren hen om zo goed mogelijk om 
te gaan met veranderingen, met onverwachte situ-
aties en zelf weer houvast te zoeken. Dat lukt niet 
altijd maar met de juiste handreikingen komen ze 
straks toch heel ver.

Buitenkans
We zijn een school voor voortgezet onderwijs met 
eigentijdse pubers met allemaal een andere ont-
wikkelingsleeftijd maar met vele talenten. Kleur-
rijk, vrolijk, enthousiast, toegewijd, direct en open 
in hun communicatie. Stuk voor stuk een echte 
buitenkans voor de buitenwereld.
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...een leerling over zijn deelname aan de cursus 
‘Dit ben ik’...

Ik vond het in het begin best moeilijk om te ho-
ren dat je beperking nooit weggaat. Maar 
huiswerk vond ik leuk, je moest goed voor je 
klapper zorgen. Ik vind het nu goed dat ik een 
beperking heb en ik accepteer dit! Er zijn meer 
kinderen die dit hebben dus ik ben niet de 
enige, hierdoor heb ik mijn beperking overwon-
nen!

Net als Maarten ... 
De leerlingen van Impuls hebben net als Maarten 
allemaal een verstandelijke beperking. Ze ervaren 
problemen in hun sociaal-emotioneel functione-
ren, zelfredzaamheid, leren, motoriek, spraak- en 
taalontwikkeling en kunnen lichamelijke proble-
men hebben. Maar er is niet één leerling hetzelfde. 
Er zijn leeftijdsverschillen, verschillen in de mate 
van verstandelijke beperking, verschillen in hoe 
ze met elkaar en met hun emoties omgaan en ver-
schillen in hoe ze naar zichzelf kijken. 

Eén verschil is er niet en dat is dat élke leerling 
talenten en kwaliteiten heeft. Soms iets uitzon-
derlijks zoals de tekenvaardigheden van Maarten, 
maar bijvoorbeeld ook ‘gewoon’ het zorgzaam en 
vriendelijk met anderen omgaan. Impuls richt zich 
altijd op de mogelijkheden en kansen die een leer-
ling heeft en sluit de ogen niet voor de beperkin-
gen maar leren hem of haar juist hoe ermee om te 
gaan.
Zelfstandigheid en zelfredzaamheid staat in al-
les voorop. Voor alle jongeren hebben we een zo 
zelfstandig mogelijk leven in petto op het gebied 
van dagbesteding, (beschermde) arbeid, wonen 
en vrije tijd. Verreweg de meesten gaan na hun 
schoolcarrière naar arbeidsmatige of belevingsge-
richte dagbesteding. Heel soms is het mogelijk dat 
een leerling een betaalde baan kan vervullen. 
Voordat een leerling als negentienjarige of twintig-
jarige onze school verlaat, is er veel gebeurd. Niet 
alleen heeft een leerling een grote persoonlijke 
ontwikkeling doorgemaakt, hij of zij heeft ook veel 
geleerd. Hoe doen we dat?

Fotomoment
Bij de start van de schoolcarrière bij Impuls maken 
we een ‘fotomoment’. Wie is hij of zij? Hoe zit het 
met het niveau van rekenen, taal en lezen? Waar 
liggen interesses? Wat zijn sterke kanten? En hoe-
veel begeleiding, ondersteuning en sturing heeft 
een leerling nodig? Voor elke leerling maken we 
een Ontwikkelingsperspectief (OPP) waarin we de 
leerroute voor de leerling beschrijven en de te ver-
wachten vervolgplek aan het eind van de school-
carrière. 
Om het onderwijs zo goed mogelijk te laten aan-
sluiten bij de jongere en de gestelde leerroute en 
vervolgplek, werken we binnen Impuls met drie 
stromingen en drie fases. 

De drie stromingen
• Er is een stroming voor leerlingen die 
 intensieve begeleiding, zorg en ondersteuning 
 nodig hebben. Het aanleren van vaardigheden 
 op het gebied van zelfredzaamheid vraagt nog 
 veel aandacht. 
• Daarnaast is er een stroming voor jongeren die 
 op het gebied van sociale omgang en 
 weerbaarheid nog geregeld hulp nodig hebben 
 en die we ondersteunen bij het plannen en 
 organiseren. 
• Verder is er een stroming waarin we 
 begeleiding bieden die meer coachend van 
 aard is. We spreken leerlingen meer aan op 
 hun eigen verantwoordelijkheid en op hun 
 eigen vermogen om zelf keuzes te maken. 

Welke behoefte de leerling ook heeft, hij of zij kan 
zich prima bij ons thuis voelen. 

Voor Els Linders zat het er niet altijd in om naar 
school te gaan en daardoor heeft ze niet goed leren 
lezen en schrijven. Toch weerhield dat haar er niet 
van om al op jonge leeftijd verhalen te schrijven. 
Ze droomde ervan ooit een boek uit te geven maar 
zo ver kwam het niet want haar verhalen hield ze 
angstvallig in een kistje verstopt. 

Na haar huwelijk met Max en de komst van hun vier 
zonen raakte het kistje in de vergetelheid. Het was 
een drukke tijd. Zeker na de komst van haar jong-
ste zoon Maarten, waarbij al snel bleek dat hij een 
verstandelijke beperking had. Els en Max deden er 
alles aan om hun jongens een gelukkige maar ook 
een kansrijke jeugd te bezorgen. Daarin zagen ze 
geen verschil tussen Maarten en hun drie andere 
zonen. Ook hij had ondanks zijn verstandelijke be-
perking talenten. 

Eén talent werd al snel duidelijk. Maarten kon ge-
weldig tekenen. Hij liep altijd met een potlood rond 
en geen blaadje of tijdschrift was veilig bij hem. 
Zelfs de muren op zijn slaapkamer toverde hij om 
in stripverhalen.  

Ook op school zagen ze al vroeg zijn talent. Dat be-
tekende niet dat hij naar hartenlust uren kon gaan 
zitten tekenen. Integendeel. Om straks zelfstandig 
en zelfredzaam te zijn, moest hij naast zijn tekenta-

lent ook andere kennis en vaardigheden ontwikke-
len. Lezen, schrijven, rekenen maar ook koken, tui-
nieren, schoonmaken en klussen. Maarten leerde 
alles wat nodig is om een voor hem zo zelfstandig 
mogelijk leven te kunnen leiden. 

Inmiddels zijn alle zonen volwassen en hebben ze 
allemaal hun weg gevonden. Ook Maarten. Dank-
zij zijn ouders en leerkrachten lukt het hem om, 
weliswaar onder begeleiding, zelfstandig te wo-
nen. Bij de dagbesteding waar Maarten dagelijks 
naartoe gaat, is zijn tekentalent niet onopgemerkt 
gebleven. Mensen van heinde en verre zijn dol op 
de kaarten, bordjes, schilderijtjes en kussentjes 
waarop de creaties van Maarten prijken. Voor de 
winkel van de dagbesteding is Maarten een echte 
buitenkans.

Het was juist Maarten die Els weer van haar eigen 
droom bewust maakte. Had ze samen met de leer-
krachten van Maarten niet altijd geleerd er alles uit 
te halen wat erin zit? Ze pakte haar kistje, nam de 
verhalen eruit en kreeg meteen een kleur. Elk ver-
haal was door Maarten voorzien van een geweldi-
ge tekening. Zou dat boek er dan toch nog komen?

De drie fases
• Bij ‘het leren kennen’ maken leerlingen kennis 
 met alle vakken, zowel in theorie als in de 
 praktijk. De nadruk ligt op taal en rekenen 
 maar ook verkeer en wereldoriëntatie komen 
 aan bod. De jongeren maken kennis met de 
 basisvaardigheden van de praktijkvakken zodat 
 ze een goed beeld krijgen van wat het vak 
 inhoudt. De leerling leert alle vakken kennen, 
 wij leren de leerling goed kennen en de leerling 
 leert zichzelf kennen. Op die manier leggen 
 we samen met ouders de basis voor een 
 bewuste keuze voor een vervolgplek aan het 
 einde van de schoolcarrière.

• Bij ‘het leren gebruiken’ schetsen we aan de 
 hand van het Ontwikkelperspectief een 
 concreter beeld van de toekomst van de 
 jongere. Er is een theoretisch programma en 
 de praktijkvakken spitsen we meer toe op de 
 toekomst. Leerlingen hebben de mogelijkheid 
 om datgene dat ze in de theorielessen leren zo 
 veel mogelijk in de praktijk te gebruiken. 

• Bij ‘het leren toepassen’ starten we met het 
 zoeken naar een concrete vervolgplek. 

 Leerlingen volgen een externe stage die we 
 zoveel mogelijk afstemmen op die vervolgplek 
 zodat we goed zien wat nog belangrijk is voor 
 de jongere om te leren. 

Elke jongere binnen onze school doorloopt drie 
fases: ‘het leren kennen’, ‘het leren gebruiken’ en 
‘het leren toepassen’, ongeacht de stroming waar 
hij of zij in zit. 
Onze leerlingen ontdekken en zijn nieuwsgierig. 
Wij bieden een veilige maar vooral ook een uitda-
gende omgeving waarin we hen ondersteunen, be-
geleiden en stimuleren juist dat te doen wat ze nog 
niet zelfstandig kunnen. 

...een leerling over zijn lievelingsvakken op school 

“Ik vond het werken in de tuin en de looptraining 
het leukst. In de tuin heb ik gezaagd, gesnoeid, 
met de kruiwagen gelopen en takken geknipt. 
Ik vond deze vakken leuk omdat ik graag in de 
tuin werk, graag buiten ben en ik het lekker vind 
om te rennen en te sporten.”
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