
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’s Heeren Loo scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs  

 

Bij orthopedagogisch behandelcentrum Groot Emaus wonen jongeren met een lichte verstandelijke beperking 

en ernstige gedragsproblemen op een behandelgroep, volgen zij therapie die bij hun hulpvraag past, gaan zij 

naar school, stage of werk en leren zij hun vrije tijd inrichten of op een goede manier te besteden. Overal 

werken we aan hetzelfde behandelplan en werken we aan een toekomst waarin de jongere zo veel mogelijk 

mee kan doen in de maatschappij. In zijn tempo, op zijn manier en binnen zijn kunnen. Een verblijf bij Groot 

Emaus is altijd tijdelijk. Zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.  

 

Jongeren in de middelbare schoolleeftijd die bij Groot Emaus verblijven gaan naar het Emaus College in Ermelo of 

de Lasenberg in Soest. Beide scholen vallen onder ’s Heeren Loo Onderwijs. Jongeren kunnen zich hier 

ontwikkelen vanuit zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag en er wordt veel aandacht besteed aan het 

aanleren van (sociale) vaardigheden. De leerlingen krijgen onderwijs dat afgestemd is op hun niveau. 

 

Emaus College, Ermelo 

Jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar die bij Groot Emaus in Ermelo verblijven gaan naar het Emaus College. Zij 

kunnen het hele jaar instromen. Het Emaus College ligt naast het orthopedagogisch behandelcentrum. Op het 

Emaus College zitten ook jongeren die niet bij Groot Emaus verblijven. De school heeft ongeveer 150 leerlingen. 

De jongeren werken aan dezelfde behandeldoelen als op de groep en in de vrije tijd.  

 

Schoolprogramma 

Het schoolprogramma wordt op maat aangeboden. Alle leerlingen krijgen op hun eigen niveau les in de vakken 

Nederlands, Rekenen/ Wiskunde en Engels. Daarnaast is er aandacht voor Leren, Loopbaan&Burgerschap, 

zelfredzaamheid en vrijetijdsbesteding. Het programma is afwisselend en omvat zowel theorie als praktijk. Binnen 

de praktijk wordt lesgegeven in Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). De jongere leerlingen gaan snuffelen op 

stage. Er is een mogelijkheid voor stage onder begeleiding van een LOB-coach en uiteindelijk gaan de jongeren 

zelfstandig op stage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar school bij Groot Emaus 
Onderwijs, belangrijk onderdeel van de behandeling bij ’s Heeren Loo Groot Emaus 



 

 

Leerlingen kunnen op het Emaus College naast het VSO-diploma ook certificaten behalen voor: VCA, 

fietstechniek, horeca, schoonmaak, groen en vorkheftruck. Het Emaus College en Groot Emaus werken nauw 

samen. Dat is fijn, want daardoor leren de jongeren overal hetzelfde. Kijk voor meer informatie over het 

Emaus College op www.shlonderwijs.nl/emauscollege. 

 

Uitstroomrichtingen Emaus College 

Er zijn 3 uitstroomrichtingen; arbeid, arbeid met kwalificering of arbeidsmatige dagbesteding. Sommige 

leerlingen gaan naar vervolgonderwijs en kunnen het MBO-entree diploma halen in samenwerking met een 

ROC. 
 

De Lasenberg, Soest 

Jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar die bij Groot Emaus in Soest verblijven gaan naar VSO De Lasenberg. 

De school ligt op hetzelfde terrein als het orthopedagogisch behandelcentrum. Op De Lasenberg zitten ook 

jongeren die niet bij Groot Emaus verblijven. De school heeft ongeveer 130 leerlingen. Ook hier werken de 

jongeren aan dezelfde behandeldoelen als op de groep en in de vrije tijd. De Lasenberg en Groot Emaus 

werken nauw samen. Dat is fijn, want daardoor leren de jongeren overal hetzelfde. 

 

Schoolprogramma 

• In de onderbouw krijgen de leerlingen op didactisch niveau: lezen, schrijven, rekenen, wereldverkenning, 

sociaal emotionele ontwikkeling en burgerschap. Praktijkvakken zijn Algemene Techniek, Consumptieve 

techniek, BWI, Groen, Sport en Cultuur. 

• In de Middenbouw wordt, naast de didactische vakken die in de onderbouw worden aangeboden, ook "veilig 

leren werken" behandeld. De praktijkvakken worden uitgebreid met PIE (metaalbewerking) en leerlingen 

kunnen vanaf hun 15de Arbeidstraining volgen (vanaf tweede jaar middenbouw) via een interne begeleide 

stage of soms externe begeleide stage. 

• In de bovenbouw worden verdiepte trajecten aangeboden (branchegerichte certificaten) zoals Horeca, PIE, 

BWI, Groen en Vorkheftruckrijbewijs. Daarnaast kunnen leerlingen een VCA-diploma behalen. Leerlingen in de 

bovenbouw dienen minimaal 3 dagen Arbeidstraining of een externe stage te volgen. Didactisch gezien worden 

IVIO-examens aangeboden. Zij kunnen deelcertificaten behalen op het gebied van Rekenen/Wiskunde, 

Nederlands en Engels. 

Doel 

Het doel van het onderwijs op De Lasenberg: Leerlingen op een succesvolle manier uit laten stromen naar Arbeid 

(een baan) of Arbeid Gecertificeerd (MBO-entree-opleiding). De Lasenberg werkt samen met verschillende MBO's in 

de regio om leerlingen die van De Lasenberg uitstromen, te voorzien in hun begeleidingsbehoefte.  

 

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie over de Lasenberg op www.shlonderwijs.nl/lasenberg. 

www.shlonderwijs.nl/emauscollege
www.shlonderwijs.nl/lasenberg

