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WAT IS ZUIDERBOS? 
Zuiderbos is een gespecialiseerde school. Op Zuiderbos wordt specialistisch onderwijs gegeven aan 
kwetsbare leerlingen met een psychiatrische problematiek.  
 
Zuiderbos is een school voor speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) en 
verzorgt onderwijs aan leerlingen met onderwijsbeperkingen in relatie met een psychiatrische 
problematiek of een vermoeden daarvan. Bij leerlingen die geplaatst worden op Zuiderbos is er vaak 
een noodzaak van behandeling binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Vanuit het gedachtegoed één 
kind, één plan onderhoudt Zuiderbos een intensieve samenwerking met het centrum voor kinder- en 
jeugdpsychiatrie Herlaarhof. Daarnaast werkt Zuiderbos samen met andere zorginstellingen.  
 
 
‘Ik heb stemmen in mijn hoofd. 
Ik denk dat iedereen naar me kijkt en over me praat. 
Ik ben anders dan de rest op mijn school.’ 
 
‘Ik ben gespannen en kan heel erg bang zijn, 
‘k heb geen zin meer in leuke dingen. 
Ik ben erg moe.’ 
Het gaat maar niet over.’ 
  
‘Ik kijk de hele tijd of de deur wel goed op slot zit. 
Ik moet het doen, anders gaat alles misschien wel mis.’ 
 
 
Aannamebeleid 
Een leerling kan niet direct aangemeld worden op Zuiderbos. Een plaatsing op Zuiderbos gebeurt 
altijd in afstemming van het onderwijs en de jeugdzorg. Een kind moet aangemeld zijn bij een GGZ-
instelling voor behandeling. Als blijkt dat het kind of de jeugdige ook ernstige onderwijsproblemen 
kent dan is plaatsing op Zuiderbos mogelijk. De commissie van begeleiding van school toetst of 
Zuiderbos het juiste onderwijsaanbod voor de leerling kan verzorgen. Als de behandeldoelen en 
onderwijsdoelen goed op elkaar afgestemd kunnen worden is de leerling toelaatbaar op Zuiderbos.  
 
Een uitzondering op dit plaatsingsbeleid vormt de havo-afdeling in Vught. Hier worden ook leerlingen 
met een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband geplaatst. In uitzonderlijke 
gevallen en altijd in overleg met het samenwerkingsverband is het op alle scholen mogelijk leerlingen 
te plaatsen via een toelaatbaarheidsverklaring.  
 
Soms ervaren leerlingen en scholen problemen, maar is plaatsing in het speciaal onderwijs niet 
nodig. Zuiderbos kent een aanbod van ambulante begeleiding dat uitgevoerd wordt door de 
trajectbegeleiders van Zuiderbos samen met een van onze partners binnen de jeugdzorg. Dit gebeurt 
vanuit de doelstelling vorm en inhoud te geven aan passend onderwijs. Dat betekent dat Zuiderbos 
een bijdrage levert aan de uitgangspunten ‘thuisnabij’ en ‘regulier als het kan’. Zuiderbos is 
medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het ondersteuningsplan van het 
samenwerkingsverband.  
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Zuiderbos heeft 3 scholen:  
 Zuiderbos Vught 
 Zuiderbos Veldhoven 
 Zuiderbos Helmond 

 
Het onderwijsaanbod op de scholen van Zuiderbos 
 

 Vught Helmond Veldhoven  
Basisonderwijs  Groep 1 t/m 8 Groep 1 t/m 8 Groep 1 t/m 8 
Voortgezet onderwijs  Praktijkonderwijs Praktijkonderwijs Praktijkonderwijs 
 VMBO B (eerste twee 

leerjaren) 
VMBO B (eerste twee 
leerjaren) 

VMBO B (eerste twee 
leerjaren) 

 VMBO K (eerste twee 
leerjaren) 

VMBO K (eerste twee 
leerjaren) 

VMBO K (eerste twee 
leerjaren) 

 VMBO GT (eerste 
twee leerjaren) 

VMBO GT (eerste 
twee leerjaren) 

VMBO GT (eerste 
twee leerjaren) 

 HAVO HAVO (eerste twee 
leerjaren) 

HAVO (eerste twee 
leerjaren) 

 VWO ( eerste twee 
leerjaren) 

  

 Entreeopleiding  Entreeopleiding Entreeopleiding 
Arbeidsmarkt x x x 

 
Onze leerlingen stromen uit naar vervolgonderwijs en arbeid. Onze leerlingen verblijven vaak maar 
tijdelijk op onze scholen.  
 

 
‘Vandaag heb ik afscheid genomen van Zuiderbos. 
Met taartjes. 
Ik ga weer terug naar mijn oude school. 
Deze keer zal het wel goed gaan.’ 
 
‘Deze week krijg ik schooluitbreiding.  
Meer uren en meer dagen naar school.  
Een nieuwe stap.’ 
 
 
Visie op ondersteuning 
Het onderwijs en de ondersteuning op Zuiderbos is erop gericht dat ons onderwijs moet bijdragen 
aan het herstel van de ontwikkeling van een kind. De leerlingen zijn gebaat bij een vaste kern van 
basiskennis en vaardigheden die essentieel is om te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Elke 
leerling heeft een eigen OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) waarin de doelen voor de leerling 
beschreven zijn. Een OPP is dus altijd maatwerk. Het OPP is afgestemd op de behandeling van de 
leerling. Ons onderwijs gaat over de ontwikkeling van kennis en vaardigheden en het verdiepen en 
verbreden daarvan op basis van eigen mogelijkheden en interesses waarbij we aansluiten bij de 
talenten van onze leerlingen. Hierbij bieden we modulair onderwijs waarbij leerlingen, als het voor 
de leerling passend is, gebruik kunnen maken van het aanbod van andere afdelingen.   
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Passend onderwijs voor Zuiderbos betekent dat niet alleen gespecialiseerd onderwijs wordt 
verzorgd, maar dat de scholen zich ook inzetten om het regulier onderwijs op verschillende manieren 
vraaggestuurd te ondersteunen door het delen van deskundigheid en ervaringen en (tijdelijke) 
arrangementen in te zetten voor deze leerlingen. De geïntegreerde samenwerking met jeugdzorg is 
daarbij niet alleen van belang voor de leerlingen op Zuiderbos, maar ook voor de ondersteuning die 
we vanuit Zuiderbos aan het regulier onderwijs kunnen bieden. Voor de groep leerlingen met 
integrale ondersteuningsbehoefte als gevolg van psychiatrische problematiek is het immers van 
belang dat er vanaf het begin zowel integraal als preventief wordt gewerkt.  
 
Onze ondersteuning op school maar ook buiten school wordt altijd ingezet vanuit het gedachtengoed 
één kind, één plan wat betekent dat er altijd sprake is van samenwerking en afstemming met een van 
onze zorgpartners. Op Zuiderbos hebben we samen met die partners, een aantal arrangementen 
ontwikkeld ten behoeve van leerlingen met lichte tot zware psychiatrische problemen.  
 
Verwijzing naar relevante websites 
www.zuiderbos.nl  
www.scholenopdekaart.nl  


