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"Wij willen onze leerlingen een gevoel van rust en 

veiligheid bieden, zodat ze zich op hun gemak voelen 

en tot leren komen." 

 

Heeft uw kind een toelaatbaarheidsverklaring voor het 

speciaal onderwijs en zoekt u een passende school 

voor voortgezet onderwijs? Dan is het Middelland 

College in Rotterdam misschien de aangewezen school 

voor uw zoon of dochter. We zorgen voor goed 

onderwijs, gecombineerd met speciale aandacht en 

ondersteuning waar dat nodig is. 

Leerlingen van het Middelland College ondervinden 

daardoor minder last van hun onderwijsbelemmeringen 

en komen beter tot hun recht. Op het Middelland 

College kunnen leerlingen hun vmbo kaderdiploma en 

mbo 1 diploma halen omdat de school samenwerkt met 

reguliere scholen uit de omgeving. 

 

SPECIAAL VOOR UW KIND 

Wij bieden onze leerlingen onderwijs op maat, zodat zij zich 

thuis en in de maatschappij zo goed mogelijk kunnen 

ontwikkelen. Wij streven naar maximale deelname aan de 
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maatschappij. Daarbij gaan wij uit van de mogelijkheden 

van uw zoon/dochter. 

 

DE LEERLINGEN 

Het Middelland College biedt onderwijs aan ongeveer 65 

leerlingen van 12 tot 18 jaar in de richting vmbo kader, die 

door psychische problemen behoefte hebben aan extra 

ondersteuning bij het leren. Voor leerlingen die niet gericht 

zijn op het behalen van hun vmbo-diploma bieden wij vanaf 

15 jaar het mbo 1 traject aan. Als de leerling 16 jaar wordt 

kan hij/zij zijn mbo 1 diploma bij ons behalen. 

 

DE SCHOOL 

De leerlingen zijn verdeeld over vijf klassen met elk 

ongeveer 12 leerlingen. Uw zoon/dochter komt in de klas 

die past bij zijn of haar leeftijd, ontwikkeling en achtergrond. 

Elke klas heeft een eigen lokaal met een vaste docent voor 

alle theorievakken. Dat biedt structuur en duidelijkheid. 

Alleen de praktijkvakken volgen leerlingen in een ander 

lokaal. Een plezierig en veilig klimaat waarin iedereen wordt 

gestimuleerd zich volledige te ontwikkelen vinden wij heel 

belangrijk.  

 

ONDERWIJS 

We kijken samen met uw zoon/dochter naar de 

toekomstwensen en spelen hierop in. Vanaf de vmbo 

bovenbouw hebben de leerlingen gedurende het hele jaar 

daarom twee dagen stage voor de profielvakken Zorg & 

Welzijn of Diensten & Producten. Mbo 1 leerlingen lopen 

twee dagen in de week stage voor de profielvakken 

Assistent Horeca & voeding, Assistent Mobiliteit, Assistent 

Dienstverlening & Zorg. Daarnaast bieden wij voor vmbo 

leerlingen staatsexamens aan. Zo kunnen wij examens op 

maat aanbieden. 

 

ONDERSTEUNING 

Op het Middelland College krijgt iedere leerling een mentor. 

De mentor is het vaste aanspreekpunt voor u en uw 

zoon/dochter. De mentor ondersteunt uw zoon/dochter 

tijdens de dagelijkse gang van zaken op school, is op de 

hoogte van schoolresultaten en houdt in de gaten of het 

goed gaat. Mocht dit nodig zijn, dan kan de mentor de hulp 

inschakelen van een orthopedagoog, intern begeleider of de 

schoolcoach. Daarnaast werkt het Middelland College nauw 

samen met de zorglocaties van Yulius in de regio. Zo nodig 

kunnen we u ondersteunen bij het aanvragen van extra 

begeleiding of behandeling voor uw zoon/dochter. 

KLAAR MET SCHOOL, EN DAN? 

De meeste leerlingen die het Middelland College verlaten, 

stromen uit naar vervolgonderwijs (mbo).  

 

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN 

Wilt u meer weten over het Middelland College? Kijk dan 

op www.yulius.nl/onderwijs of bel 06 155 230 51. 

Wilt u uw zoon/dochter aanmelden voor plaatsing op het 

Middelland College? Ga dan naar www.yulius.nl en klik op 

'Aanmelden'. 
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