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"Jezelf veilig voelen, plezier hebben en 

verantwoordelijkheid nemen is waar het Ilex College 

voor staat".  

 

Ondervindt uw kind onderwijsbelemmeringen ten 

gevolge van een psychische stoornis en zoekt u een 

school voor voortgezet speciaal onderwijs? Dan is het 

Ilex College in Schiedam misschien de aangewezen 

school voor uw zoon of dochter. We zorgen voor goed 

onderwijs, gecombineerd met speciale 

aandacht en zorg waar dat nodig is. 

 

SPECIAAL VOOR UW KIND 

Het Ilex College stelt de wensen en mogelijkheden van uw 

kind centraal. Daarom onderzoeken wij samen met u en 

uw kind wat zijn of haar talenten zijn en stimuleren we hem 

of haar om zich verder te ontwikkelen. We doen dat in een 

gestructureerde omgeving waarin leerlingen zich veilig 

kunnen voelen én plezier kunnen hebben. 

 

DE LEERLINGEN 

Het Ilex College biedt onderwijs aan leerlingen van 12 tot 

18 jaar die onderwijsbelemmeringen ondervinden ten 

gevolge van psychische stoornissen. De leerlingen krijgen 
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extra ondersteuning bij het volgen van onderwijs. Het 

onderwijsaanbod is op het niveau van vmbo basis, kader en 

theoretische leerweg. 

 

DE SCHOOL 

De leerlingen zijn verdeeld over negen klassen met 

gemiddeld maximaal twaalf kinderen. Uw kind komt in de 

klas die past bij zijn of haar leeftijd, ontwikkeling en 

problematiek. Elke klas heeft een eigen lokaal met een 

vaste docent voor alle theorievakken. Dat biedt uw kind 

structuur en duidelijkheid. Alleen de praktijkvakken volgen 

de leerlingen met een vakdocent in een ander lokaal.  

 

ONDERWIJS 

Op het Ilex College kan uw kind onderwijs volgen op 

praktijkonderwijs, en de vmbo-niveaus basis-, kader- of 

theoretische leerweg in de richting Zorg & Welzijn. Bij de 

theoretische leerweg kan uw kind ook kiezen voor 

Economie. Zowel in het derde als in het vierde leerjaar 

lopen de leerlingen van de basis- en kaderleerweg één dag 

in de week stage. Zo krijgt uw kind een goed beeld van de 

praktijk. Veel leerlingen hebben problemen met het 

herkennen en benoemen van hun gevoelens of het 

beheersen van hun gedrag. Daarom besteedt het Ilex 

College extra aandacht aan sociaal-emotionele 

vaardigheden, structureren en plannen.  

 

ONDERSTEUNING 

Elke puber moet door uitdagingen heen groeien op weg 

naar volwassenheid, voor onze leerlingen betekent 

opgroeien vaak een weg van heel veel weerstand en 

tegenslag overwinnen. Onze kernwaarden zijn veiligheid, 

plezier en verantwoordelijkheid en op die pijlers bouwt ons 

team aan het creëren van perspectief voor onze leerlingen. 

We zijn een school, een echte school. Als leren soms 

moeilijk gaat zoeken we naar een oplossing via de vragen: 

ben je veilig, heb je plezier, neem je verantwoordelijkheid? 

Is het antwoord één of meerdere keren nee, dan betekent 

dit werk aan de winkel. Voor de leerling, en voor ons. Is het 

antwoord drie keer ja: TOP!  

 

KLAAR MET SCHOOL, EN DAN? 

De meeste leerlingen van het Ilex College vervolgen hun 

opleiding in het mbo-onderwijs.  

 

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN 

Wilt u meer weten over het Ilex College? Kijk dan op 

www.yulius.nl/onderwijs of bezoek één van onze 

informatiemiddagen. Wilt u uw zoon of dochter aanmelden 

voor plaatsing op het Ilex College? Ga dan naar 

www.yulius.nl en klik op ‘Aanmelden’.  
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