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Schoolondersteuningsprofiel 2022 

Middelland College 

Gegevens school Middelland College 

Schietbaanlaan 118 

Rotterdam 

06 15523051 

middellandcollege@yuliusonderwijs.nl 

www.yulius.nl/locatie/middelland-college/ 

Onderwijstype Gespecialiseerd Onderwijs/vso, vmbo kader en mbo 1 

 

Leerlingenaantal per klas: 12-13 leerlingen. Het totaal aantal klassen is vijf, waarvan 4 klassen vmbo kader met de 

beroepsprofielen Zorg & Welzijn/Dienstverlening en Producten en 1 mbo 1 klas. 

 

vmbo onderwijsaanbod: Het Middelland College biedt het volledige vmbo kader aan. In de onderbouw volgen de 

leerlingen een compleet aanbod. In leerjaar 3 wordt er een keuze gemaakt in de vakken waarin staatseindexamen gedaan 

kan worden. Vanaf leerjaar 3 worden de leerlingen voorbereid op het staatseindexamen die al gedeeltelijk in het derde 

jaar afgenomen kan worden. Op deze manier hoeft de leerling in het vierde jaar minder staatsexamenvakken te behalen. 

De profielvakken moeten wel in het derde en vierde jaar worden afgenomen; dat wordt in samenwerking met FOCUS in 

Barendrecht gedaan.   

 

Mbo 1 aanbod: In samenwerking met het Zadkine krijgen leerlingen van 15 jaar de mogelijkheid een mbo 1 diploma te 

halen binnen het cluster 4 onderwijs.  Met dit aanbod wordt nog beter aangesloten bij de onderwijsbehoefte van een 

aantal leerlingen die om verschillende redenen geen uitzicht hadden op het behalen van een vmbo kaderdiploma.  Met dit 

aanbod kunnen zij starten met de opleiding onder begeleiding van een cluster 4 school en op hun 16e jaar een diploma 

halen en doorstromen naar een volgende mbo opleiding. 

 

Mentoren: In de klassen geven 1 of 2 mentoren de lessen, zodat leerlingen rust ervaren. Daarnaast komen de leerlingen in 

contact met een gym-, praktijk- en kookdocent, de pedagogische conciërge, de schoolcoach en de CvB leden. 

 

Uitstroom: Leerlingen stromen uit naar vmbo-tl, mbo 2 en 3 of tussendoor naar regulier.  

https://www.yulius.nl/locatie/middelland-college/
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Doelgroep Het Middelland College biedt speciaal onderwijs (cluster 4) aan leerlingen van 12 t/m 18 jaar met (een vermoeden van) 

psychische problemen met kader niveau onderwijs.  

Specifieke voorzieningen  Pedagogische ondersteuning: 

We werken met een escalatieladder binnen de school. Dat houdt in dat dat een leerling binnen de klas gebruik mag maken 

van de safeplace. Indien dit onvoldoende is, mag de leerling voor een korte tijd in een vaste buddyklas zitten. Is dit 

onvoldoende dan wordt de schoolcoach, de pedagogische conciërge of een CvB lid ingeschakeld en kan een leerling daar 

rustig worden. Hiervoor is ook een aparte ruimte beschikbaar namelijk het verbindingslokaal. Daarnaast kan vanuit de 

schoolcoach, maar ook vanuit het onderwijs zorg arrangement individuele begeleiding (extern) aangeboden worden.  

 

Didactische ondersteuningsmogelijkheden: 

Donderdagmiddag is er huiswerkbegeleiding. Dit in samenspraak met ouder(s)/verzorger(s) en  is vrijwillig maar niet 

vrijblijvend. Verder kijken we naar de individuele behoeftes en maken hierop een plan met afspraken.  Binnen de school 

wordt er gewerkt met leerling Chromebooks en/of laptops. Hier kunnen toetsen op gemaakt worden. Daarnaast wordt er 

gekeken welke andere devices nodig zijn en kunnen in samenspraak worden ingezet. 

 

TOM klas: 

Het Traject Onderwijstijd op Maat is bedoeld voor leerlingen die om uiteenlopende redenen niet kunnen deelnemen aan 
het reguliere onderwijsproces van vijf dagen. Deze leerlingen krijgen dan vrijstelling voor bepaalde schooltijden. Hierbij 
zijn ook specifieke afspraken gemaakt over terugtreding tot het reguliere onderwijsprogramma. Veelal gaat het om 
leerlingen die om uiteenlopende redenen niet teveel en te lang belast kunnen worden in een sociale omgeving.  

Specialisten ● Schoolcoach: begeleidt en coacht (groepjes) leerlingen  

● Onderwijs Zorg Arrangement medewerker: biedt (groepen) leerlingen extra zorg ondersteuning in verschillende 

vormen 

● Pedagogisch conciërge: biedt leerlingen extra ondersteuning op benodigde momenten 

Samenwerking  Er is een samenwerking met Yulius Zorg, regionale samenwerkingsverbanden, waaronder Koers VO, Zadkine en Focus 

Barendrecht. Verder is er samenwerking met Enver, WMO Radar, CvTE, Chapter Next, bij Leerplicht betrokken 

gemeenten, de CJG verpleegkundige en de wijkagent/jeugdagent, Gezonde school, EU programma Schoolfruit en Nieuws 

in de klas. 

 

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

https://www.yulius.nl/locatie/middelland-college/

