Onderwijs op maat

Het Kwartier biedt 48 weken onderwijs:
41 ‘gewone’ lesweken en zeven breekweken. In deze breekweken gaan externe
docenten samen met leerlingen aan
de slag met sport, kunst en cultuur.

Het Kwartier
Berg en Dalseweg 287
6522 CH Nijmegen

088 07 41 600
hetkwartier@aloysiusstichting.nl
hetkwartiernijmegen.nl

Het Kwartier hoort bij de Aloysius Stichting, aloysiusstichting.nl

Het Kwartier
Elke dag
een nieuwe kans!

Maatwerkonderwijs

Veel jongeren halen
bij ons hun diploma

Wie ben je, wat wil je, wat kun je en
wat wil je verder ontwikkelen? Over
die vragen gaan wij met jongeren
in gesprek.

Elke dag een nieuwe kans! Dat
is het uitgangspunt op onze school
voor voortgezet speciaal onderwijs
Het Kwartier. Wij geven onderwijs
op maat aan de 82 jongeren die korte
of langere tijd verblijven in justitiële
jeugdinrichting (RJJI) De Hunnerberg in
Nijmegen. Zo bereiden wij iedere leerling
zo goed mogelijk voor op zijn of haar
vervolgschool of een baan.

You Turn: kiezen voor een
positieve oplossing

Iedere leerling volgt eerst een instroomprogramma om kennis te maken met
onze opleidingen. We kijken samen
welk soort onderwijs het beste past.
Zo mogelijk kijken wij of een leerling
door kan gaan met de opleiding die
hij of zij al volgde voor plaatsing in
De Hunnerberg. Wij stimuleren iedere
leerling om een diploma te halen, om
‘straks’ sterk(er) en zelfstandig(er) in
het leven te staan. Hiervoor werken
we samen met ROC Nijmegen en DUO.

Alle jongeren volgen de training
You Turn. You Turn helpt ze om
verantwoordelijkheid te nemen voor
hun eigen denken en doen. Jongeren
ontdekken dat je in elke situatie kunt
kiezen voor een positieve oplossing.

Future Me:
wie ben je en wie wil je zijn?

Wie ben je, wat wil je,
wat kun je en wat wil je
verder ontwikkelen?

Breed onderwijsaanbod
• voortgezet onderwijs: vmbo | havo | vwo
• mbo Entree bouwen, wonen en onderhoud | horeca, voeding en voedingsindustrie |
produceren, installeren en energie | retail en verkoop
• mbo niveau 2 kok | dienstverlening, sport en recreatie
• mbo niveau 3 zelfstandig werkend kok
• route naar arbeid: werknemersvaardigheden ontwikkelen voor MKB – Goed
Werknemer | productiewerk en klantopdrachten uitvoeren
• allerlei branche-erkende cursussen en certificaten: houttechniek | ICT | hygiëne
en voedselveiligheid | EHBO| lasdiploma’s
→ Check hetkwartiernijmegen.nl
voor het complete onderwijsaanbod, de stages en de vakken die we aanbieden!

Eén dagprogramma voor onderwijs,
behandeling en zorg
Met onze collega’s van De Hunnerberg
bieden wij jongeren een dagprogramma
waarin onderwijs, behandeling en zorg
elkaar versterken. Natuurlijk trekken
we samen op met (vervangende)
ouders. We werken ook samen met
andere partners in onderwijs, jeugdhulp, jeugdzorg en het bedrijfsleven.

Via het programma Future Me gaan
leerlingen aan de slag met onder
anderen sporters, muzikanten en
kunstenaars om hun talenten te
ontdekken en zich persoonlijk en
sociaal verder te ontwikkelen.

