
Traject en leerondersteuning

IMPULS



Verschillende jongeren lopen vast op school. Ze worden overvraagd, 

zijn afgeleid of vinden samenwerken met klasgenoten lastig en houden 

hierdoor een volledig onderwijsprogramma niet vol. Gevolg hiervan is 

dat jongeren met tegenzin naar school gaan of zelfs stoppen met school. 

Een sociaal isolement, leerachterstand en wegloopgedrag liggen op de 

loer. Dat mag niet. En… dat hoeft ook niet! Dankzij Impuls, een van de 

maatwerkoplossingen van Plurynlocatie Jan Pieter Heije, so De Vaart en vso 

Vierbeek College.



Jongeren die tijdelijk niet (volledig) 

naar school gaan, werken bij Impuls met 

vooral 1-op-1 begeleiding aan individuele 

doelen. De begeleiding is erop gericht 

dat de jongeren na verloop van tijd 

weer zo volledig mogelijk naar school 

gaan. Impuls helpt jongeren maximaal 

te leren; in én buiten de klas. Sommige 

jongeren gaan naar de speciale Impuls-

klas in het gebouw van het Vierbeek 

College. Anderen volgen in hun reguliere 

(v)so-klas (gedeeltelijk) onderwijs en 

ontvangen vanuit die klas ondersteuning 

van Impuls. 

In de Impuls-klas in het schoolgebouw 

van het Vierbeek College zitten 

maximaal 8 jongeren tegelijk. Zij krijgen 

ondersteuning van een leerkracht, een 

onderwijsassistent en een trajectleider. 

Jongeren zijn altijd maar een deel van 

de dag in de Impuls-klas. Iedere jongere 

heeft een eigen, op maat gemaakt 

programma. Door de kleinschalige 

opzet en intensieve begeleiding 

ervaren jongeren minder prikkels en 

spanning. Ze voelen zich gesteund, zijn 

minder gefrustreerd en daardoor meer 

geconcentreerd. Voor jongeren is de 

Impuls-klas een ideale manier om te 

wennen aan het (weer) in een klas zitten 

en te werken aan hun zelfvertrouwen. 

Sommigen keren na een kort traject 

terug naar een reguliere klas. Anderen 

blijven wat langer, totdat een geschikte 

(onderwijs)plek is gevonden. Er gaat dus 

geen kostbare leertijd verloren.



Andere jongeren zitten niet in de Impuls-klas, 

maar werken in een apart gebouw gericht aan 

specifieke doelen en individuele competenties. 

Die zijn vastgesteld in een trajectplan. De 

jongeren doen verschillende activiteiten 

waardoor ze zich buiten de schoolbanken (verder) 

kunnen ontwikkelen. Tuinieren, zwemmen en 

huiswerk maken, dragen onder andere bij aan 

spanningsregulatie, vergroten van concentratie 

en sociale vaardigheden. Deze activiteiten vinden 

plaats tijdens schooltijd. Vaak tussen de lessen 

door, als rust- of ontspanningsmoment. De 

begeleiding is in handen van trajectleiders. Op 

de bovenbouw van het Vierbeek College krijgen 

leerlingen vanuit Impuls ook begeleiding bij 

praktijkvakken en/of stage.



Leerkrachten (in de reguliere klas) en persoonlijk 

begeleiders (op de behandelgroep) spelen een 

belangrijke rol bij het signaleren en observeren 

van een mogelijke stagnatie in de leerontwikkeling. 

Denken zij dat Impuls iets kan betekenen? Dan vult de 

persoonlijk begeleider, leerkracht of orthopedagoog een 

aanmeldingsformulier in. Ook voorafgaand aan plaatsing 

bij Jan Pieter Heije of voor jongeren die niet bij Pluryn 

wonen, kan Impuls ingezet worden, als er sprake is van 

bijvoorbeeld een leerplichtontheffing of veel verzuim. 

Na aanmelding vindt er een gesprek met de betrokkenen 

plaats over de didactische en pedagogische invulling van 

het traject. Vanaf dat moment gaat de jongere van start 

om tot zijn maximale leren te komen!



Meer weten over de aanmeldprocedure of over Impuls?

Stuur een mail naar:

impuls@pluryn.nl

Of bel 088 – 799 29 53.
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