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VSO aanbod swv vo de MeierijVSO aanbod swv vo de MeierijVSO aanbod swv vo de MeierijVSO aanbod swv vo de Meierij    

    

Doelgroepen 

 Dieze College 

 

Het Vada College 

 

Zuiderbos  

 

Hub, stedelijk VSO  Hub, locatie 

Boxtel  

Hub, locatie 

Rosmalen  

Mytylschool 

Gabriël  

  

Leerlingen die 

vanwege hun 

gedrags- en/of 

psychiatrische 

problemen een 

onderwijs-

beperking hebben 

 

Leerlingen die 

vanwege hun gedrags- 

of psychiatrische 

problemen een 

onderwijsbeperking 

hebben, zowel intern 

(La Salle 

Orthopedagogisch 

behandelinstituut) als 

externe plaatsingen. 

De school vervult een 

achtervang functie 

binnen en buiten het 

samenwerkings-

verband 

 

 

1.  Leerlingen die 

een onderwijs-

beperking 

hebben welke 

samengaat met 

psychiatrische 

problematiek, 

waarvoor 

integrale aanpak 

is van 

behandeling 

(Herlaarhof) en 

onderwijs  

2.  Leerlingen 

waarvoor 

havo/vwo 

onderwijs binnen 

een speciale 

setting 

geïndiceerd is 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jongeren met 

onderwijsbeperkingen 

ten gevolge van ernstige 

ontwikkelings- en/of 

gedragsproblemen 

 

 

 

 

 

Kinderen en 

jongeren met 

onderwijs-

beperkingen ten 

gevolge van 

ernstige 

ontwikkelings- 

en/of gedrags-

problemen 

 

Kinderen en 

jongeren met 

onderwijs-

beperkingen ten 

gevolge van 

ernstige 

ontwikkelings- 

en/of 

gedragsproblemen 

 

Leerlingen met een 

motorische of 

meervoudige 

beperking of 

langdurige ziekte die 

hen in hun 

ontwikkeling 

belemmert, 

waarvoor een integraal 

aanbod noodzakelijk is 

van onderwijs, 

revalidatie en zorg 
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Kenmerken van de leerlingen 

 Dieze College 

 

Het Vada College Zuiderbos 

 

Hub, stedelijk VSO  Hub, locatie 

Boxtel  

Hub, locatie 

Rosmalen  

Mytylschool 

Gabriël  

  

Gemid. IQ, >70 én 

ernstige gedrags-

problematiek 

 

 

Een matig tot lichte 

verstandelijke 

beperking (IQ tussen 

35 en 85) in 

combinatie met 

moeilijk te reguleren 

gedragsproblematiek 

als gevolg van  

•   ernstige 

psychiatrische 

stoornissen en/of 

•   ernstige leer- en 

ontwikkelings-

problematiek en/of 

•   ernstige sociaal-

emotionele 

problematiek 

Disharmonisch 

ontwikkelingsprofiel 

 

 

Bij 1: IQ, van zwak 

tot  hoogbegaafd en 

psychiatrische 

problematiek 

 

Bij 2: cognitieve 

capaciteiten 

behorende bij 

havo/vwo-niveau én 

gedrags- en/of 

psychiatrische 

problematiek 

 

1. IQ >70 en forse leer-, 

ontwikkelings- en 

gedragsproblematiek  

2.  IQ 35-70  en forse 

leer-, ontwikkelings- 

en 

gedragsproblematiek  

3.  IQ <35 en forse leer-, 

ontwikkelings- en 

gedragsproblematiek 

4.  IQ geen onder- of 

bovengrens én zeer 

complexe leer-, 

ontwikkelings-, 

sociaal-emotionele 

en 

gedragsproblematiek 

 

 

1. IQ 35-70  en 

forse leer-, 

ontwikkelings- 

en gedrags-

problematiek  

2.  IQ 35-85  en 

meervoudige 

problematiek: 

leer-, 

ontwikkelings- 

en gedrags-

problematiek 

3.  IQ < 35 en 

forse leer-, 

ontwikkelings- 

en gedrags-

problematiek 

 

 

1. IQ 35-70  en forse 

leer-, 

ontwikkelings- 

en gedrags-

problematiek   

2. IQ < 35 en forse 

leer-, 

ontwikkelings- 

en gedrags-

problematiek 

3. IQ geen onder- of 

bovengrens én 

zeer complexe 

leer-, 

ontwikkelings, 

sociaal-

emotionele en 

gedrags-

problematiek 

 

 

1. LG en LZ leerlingen 

met een licht 

motorische 

beperking 

2. LZ en LG/MG 

leerlingen:  

• motorische/fysieke 

beperking met IQ < 

70 én sociaal 

emotionele 

problematiek óf 

• Langdurig zieke      

leerlingen met 

sociaal emotionele 

problematiek 

en/of verstandel-

lijke beperkingen 

3. LG/MG leerlingen 

met zeer forse 

motorische fysieke 

beperkingen,  

IQ < 70 tot en met 

ontwikkelingsniveau  

0-24 maanden én 

sociaal emotionele 

problematiek 

4. LG leerlingen met 

zeer forste 
motorische fysieke 

beperkingen,  IQ  > 

70 
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Leerlijnen 
 Dieze College Het Vada College Zuiderbos Hub, stedelijk VSO  Hub, locatie 

Boxtel  

Hub, locatie 

Rosmalen  

Mytylschool 

Gabriël  
 

Aanbod 

 

•  VMBO-t 

• VMBO-b en 

VMBO-k 

(alleen 1e en 2e 

leerjaar) 

 

 

- 

  

• Havo 

• VMBO-t 

• VMBO-b en 

VMBO-k 

(alleen 1e en 2e 

leerjaar) 

• AKA 

 

 

•  VMBO-t (certificaten) 

• VMBO-b en VMBO-k 

(alleen 1e en 2e 

leerjaar) 

 

- 

 

 

 

- 

 

VMBO-b en VMBO-k 

(alleen 1e en 2e 

leerjaar) 

 

Branchegerichte 

trajecten (met 

certificaten) 

X X X X X X X 

Arbeidstraining 

en arbeids-

toeleiding 

 

X X X X X X X 

Uitstroomprofiel 
 Dieze College Het Vada College Zuiderbos Hub, stedelijk VSO  Hub, locatie 

Boxtel  

Hub, locatie 

Rosmalen  

Mytylschool 

Gabriël  
   

•  Arbeidsmarkt 

• Vervolgonderwijs 

- VMBO 

- MBO 

 

 

  

•  Dagbesteding 

• Arbeidsmarkt 

 

  

•  Dagbesteding 

• Arbeidsmarkt 

• Vervolgonderwijs: 

- PRO 

- VMBO 

- MBO 

• HBO 

 

  

•  Dagbesteding 

• Arbeidsmarkt 

• Vervolgonderwijs: 

- PRO 

- VMBO 

- MBO  

 

 

  

•  Dagbesteding 

• Arbeidsmarkt 

 

  

•  Dagbesteding 

• Arbeidsmarkt 

 

• Dagbesteding 

• Arbeidsmarkt 

• Vervolgonderwijs 

- PRO 

- VMBO 

 


