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Samen (speciaal) sterk: 
Aventurijn en Park Neerbosch Nijmegen

Via maatwerk maximale 
ontwikkelingskansen  
voor jongeren

aventurijn park neerbosch
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Jongeren die voor hun ontwikkeling  
– al dan niet tijdelijk – zijn aangewezen  
op het voortgezet speciaal onderwijs (vso)  
hebben bij Aventurijn en Park Neerbosch  
veel keuze. Als Aloysiusscholen bieden  
wij onze leerlingen steeds meer maatwerk  
en trekken daarin ook samen op.

Maatwerk
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Wat wil ik? Wat kan ik? Wat weet ik? Wie ben  
ik? Over die vragen gaan we met iedere leerling  
in gesprek. We sluiten aan bij dromen en  
drijfveren en laten merken dat we geloven in 
ieders talent. Leren gaat met vallen en opstaan, 
dus bij ons krijg je elke dag een nieuwe kans.

Zoveel mogelijk maatwerk
Om jongeren in de regio’s Nijmegen, Oss en Tiel maximale 
ontwikkelingskansen te bieden, is ons onderwijsaanbod  
breed. Zo kunnen we zoveel mogelijk maatwerk bieden.  
Van arbeidsgericht tot vmbo-basiskader bij Aventurijn tot 
vmbo-theoretische leerweg, havo of een maatwerkmix bij  
Park Neerbosch.

Als Aventurijn en Park Neerbosch hebben wij een eigen  
profiel en aanbod en werken we ook steeds meer samen.  
Start een leerling bij Aventurijn en wil hij of zij bijvoorbeeld 
vakken volgen op vmbo-t- of havoniveau? Dan kan dat bij  
Park Neerbosch. Heeft een leerling van Park Neerbosch 
behoefte aan een stage, dan kan hij of zij via het grote  
praktijknetwerk van Aventurijn een passende stageplek  
vinden. We gaan ook ons aanbod voor het vmbo-t profiel 
Dienstverlening & Producten meer samen aanbieden.
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Graag samen met 
netwerkpartners
We zijn partners in het Samen-
werkingsverband VO-VSO  
Nijmegen en omgeving en  
werken intensief samen met 
partners als onderwijs, jeugd-
hulp, zorg, gemeente, sport, 
cultuur en arbeidsmarkt. Met 
deze netwerkpartners zoeken  
we graag naar (nieuwe) wegen 
om jongeren in een (soms  
tijdelijk) kwetsbare positie  
toekomstperspectief te bieden.

“  Met onze samen- 
werkingspartners  
in de regio Nijmegen 
zoeken we graag 
naar (nieuwe)  
wegen om jongeren 
toekomstperspectief 
te bieden”
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Aanbod Aventurijn
• allerlei branchegerichte certificaten  

zoals VCA of heftruck
• vmbo-(basis)kader
• profiel Dienstverlening & Producten  

in vmbo-basis/kader
• vmbo-basis/kader in verschillende richtingen

Per fase doorlopen jongeren een 
arbeidstrainingsprogramma  
op maat. Via stages ontdekken 
leerlingen allerlei branches 
waarin zij aan het werk kunnen. 
Zo krijgen jongeren de juiste  
werknemersvaardigheden mee 
voor een baan, of een praktische 
vervolgopleiding.

Aventurijn

arbeidsgericht, vmbo-basis/kader en Entree

Aventurijn biedt vooral praktijkgericht onderwijs. Leerlingen 
volgen praktijklessen in uitdagende werkplaatsen en doen 
leerwerkervaring op bij échte bedrijven in de school. We 
hebben onder meer een leerwerkwinkel, een cateraar en  
een drukkerij in huis.

 Het team van Aventurijn is ‘op expeditie’ 
om het onderwijs anders te organiseren. 
Motivatie van de leerling staat centraal  
in het nieuwe, wereldgerichte onderwijs. 
Volg de ontwikkelingen op de site en 
sociale media van Aventurijn! ↘ 

Jongeren volgen bij ons workshops over beroepsoriëntatie,  
vrijetijdsbesteding, talentontwikkeling en ‘meedoen’ in  
de samenleving. Vanuit de leerwerkwinkel bieden we ook  
vakoverstijgende modules aan: van elektronica tot websites 
bouwen, programmeren en installeren tot muziek en  
creatieve producten maken voor de winkel.
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Park Neerbosch 

vmbo-t, havo en individuele leerroutes

Park Neerbosch biedt onderwijs op vmbo-theoretische 
leerweg- en havoniveau. Veel leerlingen stromen met een 
diploma uit in regulier voortgezet onderwijs, mbo of hbo.

Blijkt de route naar een diploma lastig? Dan bieden wij  
ook individuele routes. Dit is geen één op één onderwijs. 
Leerlingen zitten in een maatwerkklas. Hier kunnen zij 
bijvoorbeeld deelcertificaten halen, via stages ontdekken  
welke richting zij op willen of weer leren ‘schoolvaardig’  
te worden als naar school gaan nog (te) moeilijk is.

Naast de ‘gewone’ vakken bieden we op school 
ook koken, creatieve vorming, techniek, 
informatica en tekenen. We verdelen het 
schooljaar in vier blokken die we afsluiten met 
een projectweek. Dan zijn leerlingen vooral 
bezig met activiteiten die gericht zijn op hun 
persoonlijke ontwikkeling in onderzoeken, 
samenwerken, verslaglegging en presenteren.

 Aanbod Park Neerbosch
• deelcertificaten
• vmbo-theoretische leerweg
• havo
• individuele routes in een maatwerkklas

Park Neerbosch is volop in ontwikkeling. 
Blijf op de hoogte en volg ons via  
onze website en sociale media. ↘

↘ Aventurijn en Park Neerbosch horen bij de Aloysius Stichting.  
Kijk voor meer informatie op aloysiusstichting.nl.

http://aloysiusstichting.nl
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“ Verwondering is het begin  
van alle inzicht”
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“ Wij helpen jongeren ontdekken wie  
zij zijn, wat ze weten, kunnen en willen.  
Om ze vervolgens zoveel mogelijk  
maatwerk te bieden”

Teun 
gaat 
koken

Teun begon na de basisschool op het  
gymnasium, maar liep daar vast. Ook  
op het vwo lukte het niet, omdat hij snel  
boos werd als hij stress had. Na hulp  
bij behandelcentrum Leo Kanner gaat  
het stukken beter. Hij kan nu goed  
communiceren over wat hij denkt,  
vindt en voelt.

Met Teun zelf ging het dus prima, maar  
het havo bij Park Neerbosch bleek het toch  
niet te zijn. “Ik kon het wel, maar ik had er 
helemaal geen zin in.” Koken had wél Teun 
zijn interesse. Een stage bij cateraar Uit 
Koken in Nijmegen bevestigde zijn keuze. 
“Als ik hier aan het werk ben, dan voel ik  
dat het iets uitmaak wat ik doe.”

Mede door zijn stage weet Teun nu precies 
wat hij wil. Hij start met heel veel plezier 
met een BBL-koksopleiding in het mbo  
op niveau 3. Een baan heeft hij al gevonden.  
En ter voorbereiding volgt hij nu een keuken- 
assistentenopleiding bij Park Neerbosch. 
Teun is blij met zijn maatwerkroute. “Je 
moet goed kijken wat bij je past en ook hoe 
je wilt leren.”

↘ Teun zit op Park Neerbosch en vond via  
het stagenetwerk van Aventurijn een stage.
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Neem contact op met directeur  
Stephan Haukes van Aventurijn:
stephan.haukes@aloysiusstichting.nl 
 

en directeur 
Geert Niland van Park Neerbosch:
geert.niland@aloysiusstichting.nl

“ Zonder relatie, 
 geen prestatie”

We maken graag 
(nader) kennis!

Benieuwd naar onze scholen?  
Samenwerkingskansen verkennen? Graag! 



Aventurijn
Hatertseweg 400
6533 GV Nijmegen
024 344 69 89
aventurijn@aloysiusstichting.nl
aventurijnnijmegen.nl

Park Neerbosch
Scherpenkampweg 20
6545 AL Nijmegen
024 203 61 42
parkneerbosch@aloysiusstichting.nl
parkneerboschnijmegen.nl

aventurijn park neerbosch

mailto:aventurijn%40aloysiusstichting.nl%20?subject=
http://aventurijnnijmegen.nl
mailto:parkneerbosch%40aloysiusstichting.nl%20?subject=
http://parkneerboschnijmegen.nl

