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VSO aanbod swv vo de Meierij 

 
Doelgroepen 
 Dieze College 

 

Het Vada College 

 

Zuiderbos  
 

Hub, stedelijk 
VSO  

Hub, locatie 
Boxtel  

Hub, locatie 
Rosmalen  

Mytylschool Gabriël  

  
Leerlingen met een 
extra 
ondersteuningsbehoefte 
ten gevolge van  
(complexe) gedrags- 
en/of psychiatrische 
problemen. 

 
Leerlingen die vanwege 
een intensieve 
ondersteuningsbehoefte 
en hun gedrags- of 
psychiatrische 
problemen een 
onderwijsbeperking 
hebben, zowel intern 
(Orthopedagogisch 
behandelinstituut De La 
Salle) als externe 
plaatsingen. De school 
vervult een achtervang 
functie binnen en buiten 
het samenwerkings-
verband de Meierij. 
 

 
1.  Leerlingen die 

een onderwijs-
beperking 
hebben welke 
samengaat met 
psychiatrische 
problematiek, 
waarvoor 
integrale aanpak 
is van 
specialistische 
(2de lijnszorg) 
behandeling 
(o.a. Herlaarhof) 
en onderwijs  

2.  Leerlingen 
waarvoor 
havo/vwo 
onderwijs binnen 
een speciale 
setting 
geïndiceerd is 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jongeren met 
onderwijsbeperkingen 
ten gevolge van 
complexe ontwikkelings- 
en/of 
gedragsproblemen.  
Dat kunnen leerlingen 
zijn met een 
verstandelijke 
beperking, bij wie de 
ontwikkeling anders (en 
vaak langzamer) 
verloopt. Deze leerlingen 
hebben soms naast 
onderwijs ook zorg 
nodig. Ook is er plaats 
voor leerlingen die 
voldoende kunnen leren, 
maar belemmerd 
worden door 
gedragsproblemen of 
een psychiatrische 
stoornis. 
 
 
 

 
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 

 
Mytylschool Gabriël is een 
school alwaar we onderwijs, 
zorg en begeleiding bieden 
aan leerlingen met, in ieder 
geval, een 
ondersteuningsbehoefte als 
gevolg van een fysiek-
medische beperking. 
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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  

  
Gemiddelde intelligentie 
(IQ, >80) in combinatie 
met moeilijk te 
reguleren 
gedragsproblematiek als 
gevolg van  

•   ernstige 
psychiatrische 
stoornissen en/of 

•   ernstige sociaal-
emotionele 
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 geen onder- of 
bovengrens én zeer 
complexe leer-, 
ontwikkelings-, 
sociaal-emotionele 
en 
gedragsproblematiek: 
structuurgroep (tot 
16 jaar) 

 

 
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 

4. IQ geen onder- 
of bovengrens 
én zeer 
complexe 
leer-, 
ontwikkelings, 
sociaal-
emotionele 
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: 
structuurgroep 
(tot 16 jaar). 

 

 
1. Leerlingen hebben naast 

een fysiek-medische 
ondersteuningsbehoefte 
een diepe verstandelijke 
beperking.  
Uitstroombestemming: 
belevingsgerichte 
dagbesteding 

2. Leerlingen hebben naast 
een fysiek-medische 
ondersteuningsbehoefte 
een ernstige 
verstandelijke beperking 
en soms bijkomende 
stoornissen of 
problemen.  
Uitstroombestemming: 
Dagbesteding 
(taakgericht en 
activerend) 

3. Leerlingen hebben naast 
een fysiek-medische 
ondersteuningsbehoefte 
een matig verstandelijke 
beperking en soms 
bijkomende stoornissen 
of problemen.  
Uitstroombestemming: 
Dagbesteding 
(arbeidsmatig)/ Arbeid 
(Beschut werk) 

4. Leerlingen hebben naast 
een fysiek-medische 
ondersteuningsbehoefte, 
cognitieve capaciteiten 
op een zeer moeilijk 
lerend niveau en soms 
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bijkomende stoornissen 
of problemen.  
Uitstroombestemming: 
Arbeid (Beschut werk of 
regulier al dan niet met 
begeleiding) 

 
5. Leerlingen hebben naast 

een fysiek-medische 
ondersteuningsbehoefte 
een moeilijk lerend 
niveau/ beneden 
gemiddelde cognitieve 
capaciteiten en 
regelmatig bijkomende 
stoornissen of 
problemen.  
Uitstroombestemming: 

Arbeid (evt. met 
certificaten)/ 
vervolgonderwijs MBO 
entree 

6. Leerlingen hebben naast 
een fysiek-medische 
ondersteuningsbehoefte 
een gemiddeld 
verstandelijk niveau en 
veelal bijkomende 
stoornissen of 
problemen. 
Uitstroombestemming: 
Vervolgonderwijs MBO 
2/3/4 

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 
(diplomagericht in alle 
niveaus, VMBO-b en 

 
- 

  

• Havo 

• VWO (alleen 1e en 
2e leerjaar) 

• VMBO-t 

 
 

 
- 
 
 

 
- 

 
Voor bepaalde vakken een 
aanbod op het niveau van 
eerste en tweede leerjaar 
VMBO-b en VMBO-k 
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VMBO-k via symbiose 
met Bossche 
Vakschool) 
 

• VMBO-b en 
VMBO-k 
(alleen 1e en 2e 
leerjaar) 

• Pro 

• MBO1 
 

Branchegerichte 
trajecten (met 
certificaten) 

 X X X X X X 

Arbeidstraining 
en arbeids-
toeleiding 
 

X 
(bij wijze van 
uitzondering) 

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 
- MBO 
- HAVO 

 
 

  

•  Dagbesteding 

• Arbeidsmarkt 
 

  

•  Dagbesteding 

• Arbeidsmarkt 

• Vervolgonderwijs: 

- MBO 

- HBO 

- VWO 

 

  

•  Dagbesteding 

• Arbeidsmarkt 
 
 

 

  

•  Dagbesteding 

• Arbeidsmarkt 
 

  

•  Dagbesteding 
 

 

• Dagbesteding 

• Arbeidsmarkt 
 

 


