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Het IJsselcollege is onderdeel van BLICK op onderwijs. Onze stichting 
heeft deze middelbare school, 8 reguliere scholen in Capelle en Krimpen 
aan den IJssel en 1 school voor speciaal basisonderwijs in Capelle aan 
den IJssel. De missie van BLICK op onderwijs is: “een gelukkig kind op 
een fantastische school.” 

www.blickoponderwijs.nl 
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WELKOM OP ONZE SCHOOL!

‘De docenten hebben vertrouwen in mij 
en helpen mij als ik dit nodig heb’. 

‘De kookles is mijn favoriet. Ik wil later in 
een Surinaams restaurant werken’. 

Wil je graag dingen doen? Dan is deze school jouw plek. Praktijkonderwijs 
is bedoeld voor leerlingen die graag doen. Bij ons op school heb je veel 
praktische vakken. 

In de jaren dat leerlingen bij ons op school zitten worden ze volwassen. 
Wij begeleiden onze leerlingen naar een passende baan en ons onderwijs 
is erop gericht dat al onze leerlingen zelfstandig kunnen werken, wonen, 
vrijetijd besteden en verantwoord burgerschap vertonen. Dit past bij onze 
missie: Een gelukkige, trotse tiener een prachtige baan laten krijgen. Elke 
leerling is bij ons uniek. 

Sommige leerlingen krijgen extra ondersteuning bij het leren. Zo zorgen we 
ervoor dat iedere leerling passend onderwijs krijgt en zichzelf kan zijn. Met de 
juiste aandacht, kennis en zelfvertrouwen halen we het beste uit iedere leerling.

Uniek bij ons op school is dat elke leerling die daarvoor gemotiveerd is, 
het goed doet op zijn/haar stage en afspraken netjes nakomt van ons de 
mogelijkheid krijgt zijn/haar MBO-1 diploma te behalen. De meeste leerlingen 
zullen hier het vierde en vijfde jaar voor nodig hebben, een enkeling haalt 
zijn/haar diploma al in het vierde leerjaar.

In de onderbouw volgen de leerlingen diverse praktijkvakken en ontdekken ze 
waar hun interesse en talenten liggen. Bij ons op school krijgen de leerlingen 
in de onderbouw vooral vakken die ze herkennen van de basisschool. Ook 
krijgen ze enkele nieuwe vakken. 
Deze nieuwe vakken zijn er op gericht dat al onze leerlingen zelfstandig 
kunnen, wonen, vrijetijd besteden en verantwoord burgerschap vertonen.

  NIEUWE VAKKEN:

In de bovenbouw lopen de leerlingen stage, eerst in groepsverband en later 
individueel. Daarnaast kiezen de leerlingen in leerjaar 4 en 5 één of twee 
specialisaties, passend bij hun interesse en talent. Hiervoor doen ze examen. 
Als ze het examen halen, krijgen ze een certifi caat van de branche. Deze 
certifi caten zijn belangrijk bij het vinden van werk. 
Leerlingen verlaten onze school in principe met minimaal het praktijkdiploma 
en één branchecertifi caat, maar het is ook mogelijk meerdere certifi caten 
en/of het MBO-1 diploma te behalen.      

ONDERBOUW:
OUDE & NIEUWE VAKKEN

BOVENBOUW:
SPECIALISATIES

WONEN TECHNIEKVRIJE TIJD

WERKEN ZORG EN WELZIJNBURGERSCHAP

VERKOOP

B-VCAGROEN

HORECA


