
Praktijkonderwijs, VMBO BB, KB, TL
Havo en VWO

Postadres:

Postbus 8760
3009 AT Rotterdam

Meer informatie over onze school vindt
u terug op de website
www.hetpassercollege.nl 

Bezoekadressen:

Locatie Overschie
Praktijkonderwijs, VMBO BB, KB
Hoornweg 45
3042 BC Rotterdam
Telefoon: 010-2094100 (optie 2)

Locatie Hillevliet
VMBO TL
Hillevliet 126A
3074 KD Rotterdam
Telefoon: 010-2094100 (optie 3)

Locatie Lage Land
VMBO TL, Havo, VWO
De Waghemakerestraat 11-15
3067 HT Rotterdam
Telefoon: 010-2094100 (optie 1)
Email: admin@hetpassercollege.nl

Locatie B!TS
Klein-Coolstraat 37
3033 XR Rotterdam
Tel: 010-2094100 (optie 4)



VSO Het Passer College is een school voor 
voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen 
met internaliserende gedragsproblematiek 
met name Autisme Spectrum Stoornissen 
(ASS).

Het onderwijs is afgestemd op de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de 
leerlingen en gericht op vervolgonderwijs, 
arbeidstoeleiding en maatschappelijke 
participatie.

Het Passer College biedt kwalitatief goed 
onderwijs, geeft de leerlingen het gevoel dat 
zij gezien en gekend worden, zorgt ervoor 
dat de leerlingen zich kunnen ontwikkelen 
tot een waardevol lid van de maatschappij, 
geeft leerlingen de kans een diploma en/
of certificaten en/of branchecertificaten te 
behalen.
Het Passer College hanteert de kerndoelen 
van het regulier voortgezet onderwijs.

Het team hanteert een consistente en 
pedagogische benadering, die gestoeld 
is op het opdoen van succeservaringen 
en een positieve benadering. Kwalitatief 
goed onderwijs wordt geboden door 
een zorgvuldige afstemming van 
leermogelijkheden, planmatig handelen en 
interventies. Door middel van nauwkeurig 
volgen, observeren en onderwijs geven wordt 
toegewerkt naar een situatie waarin de 
leerling zelf, ondanks zijn beperkingen, grip 
krijgt op de omgeving op school en thuis.
Wij werken vanuit het concept Wijzer 
Onderwijs, ontwikkeld samen met de CED-
groep.

Basisprincipes en werkwijze:
•  Maatwerk
•  Veilige schoolomgeving
•  De mogelijkheden van de leerling staan 

centraal
•  Kleine klassen
•  Afspraken staan geformuleerd in het OPP 

en groepshandelingsplan
•  Aandacht voor waarden en normen
•  Trainen van sociale vaardigheden
•  Elke groep een eigen mentor
•  Een basisaanpak die als rode lijn door de 

school loopt

LECSO
Het Passer College is aangesloten bij het 
Landelijk Expertise Centrum Speciaal 
Onderwijs (LECSO). LECSO vertegenwoordigt 
bestuurders, directeuren, leraren, ouders en 
leerlingen die werken in of gebruik maken van 
gespecialiseerd onderwijs en steekt waar nodig 
haar vinger op om relevante partijen
(PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, 
samenwerkingsverbanden, OCW, VWS e.d.) 
optimaal te informeren over het belang van 
een gespecialiseerd onderwijsaanbod en alles 
wat daarmee te maken heeft.  LECSO bestaat 
ten behoeve van de leerlingen die onderwijs 
krijgen in het (V)SO. De leden van  LECSO zijn 
onderscheidend in het aanbod voor deze kleine 
groep meest complexe leerlingen. Het gaat om 
expertise die elders niet meteen voorhanden 
is of aanbod dat niet simpel georganiseerd 
kan worden. Voor deze kinderen/jongeren 
bestaat er grote behoefte aan een stabiele 
leeromgeving: groepen van beperkte omvang, 
een aangepast pedagogisch klimaat, een ortho-
didactisch aanbod van hoog niveau, voldoende 
ondersteuning en directe beschikbaarheid van 
zorg en jeugdhulp. Hier staat LECSO voor.  

Het B!TS project is een initiatief van Het 
Passer College in samenwerking met IVIO@
School.

B!TS staat voor Bijzonder Interventie 
Team Schoolgang. B!TS komt tegemoet 
aan de speciale ondersteuningsbehoeften 
van leerlingen met internaliserende 
problemen. Hierbij kan gedacht worden aan 
leerlingen met een stoornis in het Autisme 
Spectrum, depressieve klachten en/of een 
angststoornis. Door de problemen zitten 
de leerlingen al langere tijd thuis. Het doel 
van dit project is een terugkeer naar school, 
dit in combinatie met het aanleren van 
die vaardigheden die nodig zijn om in het 
(vervolg)onderwijs succesvol te kunnen 
participeren. Door middel van onderwijs op 
maat wordt er voor gezorgd dat de leerling 
geen verdere leerachterstand oploopt. Naast 
de lesstof wordt gewerkt aan het vergroten 
van het zelfvertrouwen en het leren 
begrijpen van jezelf.

Passend Onderwijs 
In het kader van passend onderwijs heeft 
Het Passer College nauwe betrekkingen 
met de samenwerkingsverbanden uit 
verschillende regio’s. 
Het samenwerkingsverband passend 
onderwijs Koers VO is een netwerk van 
24 schoolbesturen met 111 vestigingen 
voor voorgezet (speciaal) onderwijs in 
de regio Rotterdam. Er zijn verschillende 
onderwijsniveaus en verschillende vormen 
van ondersteuning. 
Vanuit de Wet Passend Onderwijs hebben 
we met elkaar de opdracht voor elke 
leerling in onze regio passend onderwijs te 
verzorgen.


