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Kind- en Leercentrum
W.A. van Liefland
Kind- en Leercentrum W.A. van Liefland
is te vinden in de multifunctionele
accommodatie Het Schakelveld aan
de Witterhoofdweg in Assen. Wij zijn
een school voor (Voortgezet) Speciaal
Onderwijs aan zeer moeilijk lerenden.
Vrijwel al onze leerlingen hebben een
verstandelijke beperking.

ook Begeleide Interne Stages lopen. Binnen
MFA Het Schakelveld verzorgen ze – samen
met hun begeleiders – bijvoorbeeld de was
van alle gebruikers, zorgen ze dat de post bij
de juiste personen terechtkomt, verzamelen
ze het oud papier en zorgen ze dat er in de
schoolkantine volop keuze is uit gezonde
producten.

Vanaf vier jaar kunnen de leerlingen terecht
op ons Kindcentrum (4-12 jaar). Hier krijgen
ze net als iedere basisschoolleerling les in
lezen, spellen, rekenen, verkeer en Engels.
Natuurlijk besteden we ook veel aandacht
aan sociale vaardigheden. Vanaf twaalf jaar
kunnen leerlingen naar ons Leercentrum
(12-20 jaar). Het onderwijs is hier meer
praktijkgericht, waarin we stap voor stap
werken richting meer zelfstandigheid.
De Lesboerderij is opgericht om specifiek
te werken aan het vergroten van
werknemersvaardigheden.

Stap voor stap naar meer zelfstandigheid.
Vanaf het vijfde leerjaar gaan de leerlingen
Begeleide Externe Stages lopen. Zo komt er
stap voor stap iets bij. Onder begeleiding van
school kunnen ze stage lopen bij de Albert
Heijn XL (detailhandel), de Golfbaan (groen),
VISIO De Brink (horeca) en Kloosterakker of
de Vijverhof (zorg en welzijn). Zo kunnen ze
op een laagdrempelige manier kennismaken
met bedrijven binnen verschillende sectoren.
Leerlingen leren op deze manier wat ze
wel of juist niet leuk vinden en welke
werknemersvaardigheden ze moeten
beheersen binnen een bedrijf of sector.
Vanaf leerjaar zeven gaat de leerling
zelfstandig naar een externe stage
binnen een bedrijf en groeien zijn of haar
werknemersvaardigheden verder. Uiteindelijk
verlaten de leerlingen tussen hun 18de en
20ste het Leercentrum. Ze stromen dan door
naar werk (soms beschut) of dagbesteding.

Praktijklessen
Wanneer onze leerlingen twaalf jaar
oud zijn, kunnen ze doorstromen naar
bijvoorbeeld het praktijkonderwijs of naar
ons Leercentrum. Daar wordt iets nieuws
aan hun onderwijs toegevoegd, namelijk
praktijklessen. De praktijklessen vormen
voor de leerlingen een eerste kennismaking
met de verschillende sectoren waar ze naar
kunnen uitstromen: horeca, zorg en welzijn,
techniek, groen en dier en detailhandel.
In het derde leerjaar gaan de leerlingen

Werknemersvaardigheden
Op Leercentrum W.A. van Liefland merken
we nog vaak dat bedrijven denken dat
leerlingen met een verstandelijke beperking
een extra belasting zijn binnen hun bedrijf.
Door daar met hen over te praten en
bedrijven kennis te laten maken met onze
leerlingen, zijn er steeds meer organisaties
die zien dat onze leerlingen juist zeer
waardevolle medewerkers zijn.
Daar ligt voor ons als Leercentrum dan
ook een grote taak: leerlingen moeten
op onze school alle kansen krijgen om
hun werknemersvaardigheden te kunnen
trainen. Daarom hebben we de Lesboerderij
opgericht. Vooral de laatste stap naar meer
zelfstandigheid kunnen we hier uitgebreid
met de leerlingen voorbereiden.

De Lesboerderij
Op de Lesboerderij krijgen leerlingen vanaf
15 jaar dan ook les op een unieke manier.
De leerlingen verzorgen onder meer zelf de
schoonmaak van het gebouw, onderhouden
de tuin en zorgen voor de kippen en
konijnen die er rondlopen. Ook leren ze er
onder meer hoe ze een huishouden moeten
runnen, hoe je voor jezelf kunt koken, hoe

budgetteren werkt en hoe je boodschappen
doet. Daarnaast trainen we het fietsen naar
de Lesboerderij, zodat leerlingen minder
afhankelijk worden van het speciaal vervoer.
Zo worden ze optimaal voorbereid op werk,
wonen en vrije tijd.
De Lesboerderij is hier uitermate geschikt
voor. De situatie is vrijer en lijkt daardoor
meer op de maatschappij waarin de
leerlingen leven. Ook een sociaal netwerk
is daarin erg belangrijk. We begeleiden
onze leerlingen in hun sociale contacten,
natuurlijk rekening houdend met hun
leeftijd, mogelijkheden en wensen. Daarom
organiseren we regelmatig activiteiten als
een klassenavond of samen voetbal kijken.
Ook bieden we naschoolse opvang aan.
Dat is wat de Lesboerderij zo bijzonder
maakt: het is uniek in al zijn mogelijkheden.
Bent u nieuwsgierig geworden? U bent van
harte welkom om eens een kijkje te komen
nemen!

