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Schoolondersteuningsprofiel 2022 

MFC 

 

Gegevens school MFC 

Rhijnauwensingel 160 

3077 EV Rotterdam 

088 405 64 80 

mfc@yuliusonderwijs.nl 

www.yulius.nl/locatie/mfc/ 

Onderwijstype Gespecialiseerd Onderwijs vso: agl & mbo 1 

 

Binnen het MFC wordt praktijkonderwijs geboden en hebben de leerlingen de kans om een mbo 1 diploma te behalen (in 

samenwerking met Zadkine).  

 

Een deel van de leerlingen stroomt uit naar arbeid (o.a. werkgarantie traject), een deel van de leerlingen stroomt door 

naar mbo (niveau 1 of hoger). 

Doelgroep De leerlingen van het MFC hebben de leeftijd van 12-18 jaar en een licht verstandelijke beperking (LVB) met een IQ tussen 
de 55-85. Ze hebben beperkingen in het sociale aanpassingsvermogen en gedrags- en/of psychiatrische problematieken. Er 
is bijna altijd sprake van afwijzing of verwijdering van meerdere onderwijsvormen en/of  sociale en maatschappelijke 
groepen. Veelal is er sprake van bijkomende problemen in het gezin en in de sociale en financiële context. De 
complexiteit van de leerling en de gezinsproblematiek vereist een multidisciplinaire aanpak gericht op de 
ondersteuningsbehoefte van de leerling, de ouders/verzorgers en de sociaal maatschappelijke context van het gezin.  
 
De leerling moet kunnen toewerken naar onderwijsniveau 1F. Daarnaast dient de leerling te zijn afgewezen/verwijderd 
van andere onderwijsvormen zoals voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en trajecten in de 
onderwijsopvangvoorzieningen. De leerling moet in staat zijn om in een groep met meerdere leerlingen van verschillende 
leeftijden te functioneren.  
 
Ouders/verzorgers moeten in staat zijn om te werken aan doelen in de thuissituatie. Als er sprake is van problemen met 
financiën, huisvesting en/of persoonlijke problematiek, is het vaak voor ouders/verzorgers niet haalbaar om hun 
pedagogische vaardigheden uit te breiden. Een voorwaarde is dat dit of op orde is, of dat er vanuit het wijkteam hier op 
ingezet wordt. 
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Specifieke voorzieningen  Het MFC biedt een geïntegreerd aanbod van onderwijs en behandeling. De behandeling wordt door Pameijer verzorgd. De 
combinatie van onderwijs en intensieve dagbehandeling is voor deze leerlingen essentieel om de schoolcarrière te kunnen 
laten slagen. Daarnaast zorgt alleen de combinatie van onderwijs en behandeling ervoor dat de leerlingen van het MFC 
kans hebben op een volwaardige plek in de maatschappij en naar (betaalde) arbeid dan wel vervolgonderwijs door kunnen 
stromen.  

Specialisten Gedragsspecialisten, behandelaren en therapeuten van Pameijer. 

Samenwerking  Het MFC werkt samen met Pameijer, Zadkine, gemeente (werkgarantie trajecten), stagebedrijven en de cultuurschool. 

 

Voor meer informatie bekijk het schoolplan van Yulius Onderwijs en de schoolgids via www.yulius.nl/locatie/mfc/ 


