
Werken aan 
je toekomst
Leren in Voorst en Apeldoorn



De Bolster is een school voor een nieuwe kans. 
Elke dag krijgen leerlingen een nieuwe kans om 
hun mogelijkheden en kwaliteiten te ontdekken 
en tot leren te komen. De Bolster bereidt jongeren   
 van 12 tot 20 jaar voor op een zo zelfstandig  
 mogelijke plek in de samenleving. Door hun 
 gedrags en ontwikkelingsproblemen hebben 
onze leerlingen vaak een complexe onderwijs
vraag. We houden rekening met ieders beperking, 
maar  kijken vooral naar ieders mogelijkheden. 
Dat  betekent dat we maatwerk leveren. Naast de 
schoolse vakken besteden we vooral veel aandacht  
aan sociaal emotionele vaardigheden, leervoor
waarden en werknemersvaardigheden. De Bolster 
is onderdeel van Pluryn.

Werken aan 
je toekomst



Passend onderwijs voor iedereen
De individuele vraag van de leerling is uitgangs
punt bij het samenstellen van een passend 
 onderwijsarrangement. Elk arrange ment is onder
verdeeld in fases, om nog beter aan te sluiten bij 
het ontwikkelings niveau van de leerling.
De Bolster biedt onderwijs binnen de uitstroom
profielen  Arbeid en Dagbesteding. Het uitstroom
profiel Arbeid omvat drie arrangementen: Arbeid, 
Arbeid met onder steuning en Op weg naar werk. 
Het uitstroom profiel Dagbesteding,  waaronder het 
arrangement Dagbesteding valt, is voor leerlingen 
die geen arbeid in loondienst gaan verrichten.
Voor onderwijs binnen het uitstroomprofiel 
Vervolgonderwijs werken we samen met het 
Hoenderloo College, eveneens onderdeel van 
Pluryn. 

Vier locaties, één school
Veel van onze leerlingen verblijven bij ortho
pedagogisch  behandelcentrum De Beele in 
Voorst, waarmee we nauw samenwerken.  
De Bolster telt vier locaties. Drie daarvan 
 bevinden zich op het  terrein van De Beele  
in Voorst: De Start, Op Weg en De Wegwijzer.  
Elk van deze locaties heeft haar eigen onder
wijsprogramma. Daarnaast volgen leerlingen 
onderwijs op de locatie De Bron in Apeldoorn.

Arbeidstraining is belangrijk
Arbeidstraining en participatie (binnen de 
sectoren Economie, Groen, Zorg & Welzijn en 
Techniek) maken een belangrijk onderdeel uit 
van ons onderwijsprogramma. Per fase is een 
arbeidstrainingsprogramma samengesteld.  
Elke leerling werkt stap voor stap toe naar een 
zo zelfstandig mogelijke vorm van arbeid en 
 participatie, passend bij de individuele interesses.  
De Bolster heeft verschillende locaties voor 
dag besteding en arbeidstraining, in de vorm van 
leerwerkplaatsen en werkt samen met gewone 
bedrijven voor stages. 

Ook voor thuiswonende leerlingen
Jongeren die thuis wonen en als gevolg van 
 ontwikkelings en/of gedragsproblemen dreigen 
uit te vallen uit het regulier of  speciaal onderwijs, 
hebben bij De Bolster de kans om in een passend 
traject hun schoolloopbaan te vervolgen.  
Het doel  hiervan is een optimale voorbereiding 
op regulier werk, werk met ondersteuning of 
een passende vorm van dag besteding. Indien 
gewenst kunnen thuiswonende  leerlingen het 
onderwijs op De Bolster  combineren met de zorg 
en  behandeling die De Beele biedt. Neem voor 
de mogelijkheden contact op met De Bolster.



Aanmelding en vragen
De Bolster (hoofdlocatie)
Beelelaan 6, 7383 BH Voorst

088 - 779 22 70

school@debolster.nl 

www.debolster.nl
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Sterker in de samenleving

Een mens kijkt van nature graag vooruit, maakt plannen, heeft dromen.  
Goed wonen, een vak leren en werken. Ook wanneer er sprake is van 
complexe problematiek. Pluryn behandelt en  ondersteunt mensen, met 
als doel het vergroten van kansen op een zo volwaardig en zelfstandig 
mogelijke plek in de samenleving. Dit doen we met ruim 3.900 medewerkers  
via onze landelijk werkende voorzieningen voor gehandicaptenzorg, 
jeugdzorg en GGZ. Maar ook door middel van ambulante diensten, arbeids
integratie, onderwijs en maatschappelijke ondernemingen. Iedereen doet 
mee! De kracht komt uit de mensen zelf. Pluryn ondersteunt hen daarbij.

De Bolster is een school voor nieuwe kansen. 
Er komen jongeren met gedragsproblemen.
Je ontdekt er wat je kan.
Alles draait om jouw talenten.
Je krijgt passend onderwijs.
Je leert hoe je kunt leren.
Je leert ook omgaan met anderen.
Je leert op school voor:
• werk (arbeid)
• dagbesteding
Training voor arbeid is er heel belangrijk. 
De Bolster is een school van Pluryn.
Leerlingen van buiten Pluryn zijn ook welkom.
Je vindt 3 locaties bij De Beele in Voorst.
Er is 1 locatie in Apeldoorn.


