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Schoolondersteuningsprofiel 2022 

Ilex College 

 

Gegevens school Ilex College 

Burgemeester van Haarenlaan 1155 

3118 GC Schiedam 

0627352674 

ilexcollege@yuliusonderwijs.nl 

www.yulius.nl/locatie/ilex-college 

Onderwijstype Gespecialiseerd Onderwijs (vso) 

agl (praktijkonderwijs) leerjaar 1 en 2, vmbo basis, vmbo kader, vmbo tl en mbo 1 

● Er is in schooljaar 2022-2023 ruimte voor praktijkonderwijs klas 1/2 en 2/3; 

● Diplomagericht klassikaal onderwijs op vmbo basis-niveau met als profiel Zorg & Welzijn (met een keuzedeel 

techniek in leerjaar 3);  

● Diplomagericht klassikaal onderwijs op vmbo kader-niveau met als profiel Zorg & Welzijn (met een keuzedeel 

techniek in leerjaar 3); 

● Diplomagericht klassikaal onderwijs op vmbo tl-niveau met profielen Zorg & Welzijn of Economie; 

● Diplomagericht onderwijs mbo 1 met als richting assistent verkoop/retail, assistent mobiliteitsbranche en 

assistent horeca, voeding of voedingsindustrie.   

 

Het Ilex College biedt als vso-school kleine klassen, maximaal 12 leerlingen tegelijk bij elkaar in een klas. 

Op het Ilex College wordt een breed pakket aan onderwijs verzorgd door zowel mentoren-docenten, praktijkdocenten 

en onderwijsassistenten. 

 

Het Ilex College geeft diplomagericht onderwijs via staatsexamens (vmbo basis, kader en tl) en heeft een extraneus 

overeenkomst met een reguliere school voor Zorg & Welzijn en een mbo 1. Leerlingen bij het Ilex College stromen 

afhankelijk van hun niveau uit naar arbeid, mbo 1, 2, 3 of 4.  

Doelgroep Het Ilex College biedt gespecialiseerd onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die door (het vermoeden 

van) een psychische stoornis behoefte hebben aan extra ondersteuning bij het leren.  
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Specifieke voorzieningen  Voor leerlingen voor wie het (nog) lastig is om in te stromen in een van de reguliere klassen biedt het Ilex College de 

mogelijkheid te starten met een meer individueel georiënteerd traject: 

In de I-klas (individueel trajectklas) krijgen leerlingen de mogelijkheid om een zeer individueel programma tijdelijk te 

volgen. Er wordt gebruik gemaakt van een fase-programma.   

In de S-klas (structuurklas) krijgen leerlingen met een internaliserende problematiek of leerlingen die nog meer 

structuur geboden moet worden, een apart traject.  

Specialisten ● Schoolcoach 

● Trainers Executieve Functies en vaardigheden 

● Gedragswetenschapper/ psycholoog 

● Remedial Teacher 

● Schooldecaan 

● Schoolarts 

 Wijkteam 

 Schoolmaatschappelijk Werk (Minters)  

Samenwerking  Het Ilex College heeft een samenwerking met Lentiz Geuzencollege, Lentiz Life College, Zadkine. De samenwerking met 

ProNova is in ontwikkeling.    

 

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


