
www.hetstedel i j k .nlwww.hetstedel i j k .nl
Vakschool Het Diekman



Wij vragen je niet wat je later wilt worden. Je bent al 
iemand. En dat is al mooi genoeg. Het gaat niet om 
het beroep dat je kiest, maar om het geluk dat je later 
ervaart. Wij leren je verder kijken en nemen je al vroeg 
mee in de wereld van morgen. Zodat jij straks zelf in 
staat bent om goede keuzes te maken. 

Later... begint vandaag. 
Denk stedelijk!

Vakschool Het Diekman
Praktijkonderwijs - opleiding en begeleiding  
naar de arbeidsmarkt
Ben jij een echte doener en steek je graag de handen uit de 

mouwen? Bij Vakschool Het Diekman volg je naast theorie

vakken ook praktijkvakken. Je leert door te doen! De school kent 

vijf leerjaren waarin jij wordt opgeleid en begeleid naar een 

goede plek op de arbeidsmarkt. Je volgt individuele leerroutes 

waarbij het programma steeds wordt aangepast aan jouw 

onderwijsbehoeften.

Jij kiest!
Naast de theorievakken Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde, 

cultuur en maatschappij, praktijk en loopbaan, computer

vaardigheden en sociale vaardigheden maak je kennis met alle 

praktijkvakken die Vakschool Het Diekman biedt. Dat zijn er 

veel! Denk aan metselen, metaalbewerking, houtbewerking, 

fietstechniek, tegelen, bestraten, schilderen, tuin, verzorging, 

horeca, dienstverlening en bloemschikken. Daarna kies jij welke 

praktijkvakken het beste bij jou passen. 

Leren op maat
Op Vakschool Het Diekman vinden we het belangrijk dat jij je 

prettig en veilig voelt. Daarom krijg je een onderwijspakket op 

maat. Ook kun je brancheerkende certificaten behalen voor 

 magazijn, schoonmaak, horeca, tuin, werken met  bloemen, 

baliemedewerker en vorkheftruck.



Kom tot bloei in de schakelklas!
Heb je op de basisschool een advies voor praktijk onderwijs of 

een LWOO verwijzing gekregen? Dan kom je in aan merking 

voor de Schakelklas. De Schakelklas biedt een veilige en 

overzichtelijke leeromgeving. Je zit in een lokaal met een kleine 

groep leerlingen en wordt intensief begeleid door je mentor en 

praktijkdocenten. In twee jaar word jij zo vaardig, dat je daarna 

kan doorstromen naar het vmbo of praktijkonderwijs.

De handen uit de mouwen!
Bij Vakschool Het Diekman ga je veel op stage. Vanaf het 

derde jaar ga je één dag in de week op begeleide stage. In 

het laatste jaar soms wel vijf dagen per week. Er zijn goede 

samen werkingsafspraken met verschillende bedrijven. Zo krijg 

je volop de kans om te kijken welk beroep het beste bij jou past. 

Sommige bieden zelfs opleidingspakketten aan. Als je daar 

stage loopt dan beschik je al vrij snel over de vaardigheden die 

je nodig hebt om bij dat bedrijf aan de slag te gaan.

Eigentijds gebouw
Je krijgt les in een gloednieuw gebouw. De lokalen zijn ruim 

ingericht. De school heeft een theoriehoek en een praktijkhoek 

en zijn goed met elkaar verbonden zodat jij leert in een fijne 

omgeving en straks klaar bent voor de arbeidsmarkt!

Na school ben je nog niet van ons af!
We begeleiden je tot 2 jaar nadat je de school hebt verlaten. 

We komen langs bij het bedrijf waar je werkt of we bezoeken 

het ROC/AOC! Als je nog ondersteuning nodig hebt, kun je altijd 

terecht bij onze avondschool.

Ondersteuning op maat
Jouw mentor is voor jou en je ouders je eerste aanspreek

punt. Daarnaast staat op Vakschool Het Diekman een Locatie 

 Ondersteuning Groep (LOG) paraat voor extra onder steuning. 

Deze groep bestaat uit tenminste vier personen. Een team

leider ondersteuning, een ondersteuningsdocent, een 

 onder steuningsonderwijsassistent en een orthopedagoog.  

Zij helpen het team en individuele docenten om aan te sluiten 

op jouw  onderwijsbehoefte en ontwikkeling. Voorbeelden van 

 ondersteuning zijn: begeleiding bij dyslexie/dyscalculie, omgaan 

met sociale vaardigheden en coaching.

Tegen pesten
Vakschool Het Diekman vindt het belangrijk 

dat iedereen op een leuke, nette en positieve 

manier met elkaar omgaat. Daar past gedrag 

als pesten, diefstal of geweld niet bij.  

We willen met elkaar een klimaat scheppen 

waarin we met plezier aan resultaat werken.

Bruisende activiteiten
Het bruist op Vakschool Het Diekman 

van de verschillende activiteiten. Er zit 

vast wel iets tussen wat jij leuk vindt: 

streetdance, popzang, schaatsen, judo, 

zwemmen, voetbal, muziek, toneel/

drama en fitness zijn nog maar een paar 

voorbeelden.



Heb je nog vragen?
Vind je niet de informatie die je zoekt, stuur dan een mailtje 

naar vakschoolhetdiekman@hetstedelijk.nl. Dan nemen wij 

contact met je op. Ook kun je bellen naar  (053) 482 15 01.

Waar vind je Vakschool Het Diekman?
J.J. van Deinselaan  32

7541 PE Enschede

(053) 482 15 01
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Kom kennis maken!
Heb je interesse in een opleiding 

bij Vakschool Het Diekman? Kijk dan op 

www.hetstedelijk.nl/opendagen 
voor onze open dagen 

en informatieavonden.

Vakschool Het Diekman is onderdeel van Het Stedelijk Lyceum Enschede.

Hoe meld ik mij aan?
Kies jij voor Vakschool Het Diekman? Ga dan naar   

www.hetstedelijk.nl/aanmelden en kijk hoe jij je bij ons op 

school kunt aanmelden. De aanmelding betekent niet dat je 

automatisch geplaatst wordt. In Enschede hebben alle scholen 

samen afspraken gemaakt over de plaatsing en advisering in 

het kader van Passend Onderwijs.  Natuurlijk krijg je wel volgens 

een vaste procedure bericht of je ook geplaatst bent op de door 

jou gekozen locatie. 

Wil je meer weten over  
Vakschool Het Diekman?
Kijk dan op www.hetstedelijk.nl/vakschoolhetdiekman

Jouw later begint op Vakschool Het Diekman.
Wij geven je talent alle ruimte.

E info@hetstedelijk.nl     I www.hetstedelijk.nl 


