
 
 

 

 

Rotterdam, 13 januari 2023 

 

Betreft: Open dag zaterdag 21 januari op Het Passer College Hillevliet 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Op locatie Hillevliet is sinds schooljaar 2021-2022 een pilot programma gestart!  
Dit programma is mogelijk voor leerlingen binnen de leerroutes vmbo-kb met het profiel E&O 
en vmbo-tl. Hiervoor is in samenwerking met NTI en de vakschool Schoonhoven de pilot ‘De 
Jonge Ondernemer’ (DJO) gestart. De leerlingen volgen op de locatie Hillevliet van Het 
Passer College in het 3e en 4e jaar van het vmbo-kb en vmbo-tl, 1 dag in de week onderwijs 
vanuit de NTI of de vakschool Schoonhoven en 4 dagen in de week het reguliere vmbo-kb 
en vmbo-tl lesprogramma.  
 
Het is mogelijk om een branchecertificaat of branchediploma te behalen in de onderstaande 
vakopleidingen: 
 

• Vakopleiding ICT 

• Vakopleiding Ondernemerschap & Financieel 

• Vakopleiding Beauty & Styling 

• Vakopleiding Veiligheid 

• Vakopleiding Uurwerktechniek 

• Vakopleiding Goudsmeden 

 

Naast het behalen van je vmbo-diploma zul je dus ook van school gaan met een of meerdere 

branchecertificaten of branchediploma’s. Met deze vernieuwende aanpak zien NTI, de 

Vakschool Schoonhoven en Het Passer College in dit programma een aanvullend aanbod 

voor jongeren in het speciaal onderwijs. Door de mogelijkheid van het behalen van een 

branchediploma, zijn leerlingen beter voorbereid op hun vervolgopleiding. Daarnaast biedt 

het programma extra motivatie bij het behalen van een vmbo-diploma. Het praktische 

karakter van de vakopleidingen laat leerlingen alvast kennismaken met verschillende 

branches binnen het beroepenveld. 

Kijk voor meer informatie op: https://www.nti-zakelijk.nl/passer-college/ of op 

https://www.zadkine.nl/opleidingen/vakschool-schoonhoven. 

 

https://www.nti-zakelijk.nl/passer-college/


 
 

 

Leerroute vmbo-tl: IVIO@School 

Op locatie Hillevliet staat in de leerroute vmbo-tl IVIO@School centraal. De leerlingen 

worden begeleid door één mentor en krijgen daarnaast onderwijs via IVIO. IVIO bestaat uit 

een team van eerstegraads- en tweedegraads docenten die voor de leerlingen klaar staan 

om vakinhoudelijke vragen te beantwoorden, en ze vakinhoudelijk te begeleiden tot het 

eindexamen. De mentor die voor de klas staat helpt de leerlingen vragen op te stellen voor 

de IVIO docenten en ondersteunt de leerlingen bij het plannen en structureren van het werk. 

Leerroute vmbo-kb: een mentor  

Op locatie Hillevliet worden de leerlingen  op vmbo-kb begeleid door 1 mentor, die alle 

lessen verzorgt.  

Om de tweedejaars leerlingen van Het Passer College een goede impressie te geven van de 

mogelijkheden op Het Passer College Hillevliet is de locatie op zaterdag 21 januari open van 

12.00 uur tot 14.00 uur. Zie ook de bijgevoegde uitnodiging.  

Wij hopen u zaterdag te kunnen verwelkomen samen met uw zoon of dochter! 

 

Met vriendelijke groet, 

Jaimy van den Broeke  

Directie VSO Het Passer College, locatie Hillevliet 

 

 

 

 

                       
 
                                                                     
 
 
  


