Persbericht
Orion College Zuid Excellente School voor
jongeren met gedragsproblemen
Amsterdam 22 januari 2018 - Juist op een school waar leerlingen zitten met ernstige
gedragsproblemen is een voorspelbaar, veilig, positief ondersteunend klimaat belangrijk. Op
Orion college Zuid is dat zo! Vandaag krijgen zij het predicaat Excellente School op het
gebied van schoolklimaat en gedrag.
Een positief schoolklimaat is de fundering om te komen tot ontwikkelingen in brede zin.
Wanneer leerlingen zich prettig en veilig voelen op school, zal stress afnemen en zal er
meer ruimte komen om te kunnen leren, zowel op didactisch als sociaal-emotioneel gebied.
In het rapport stelt de jury: ‘De leerlingen van Orion College Zuid worden veelal aangemeld
met een scala aan faalervaringen en soms zelfs trauma’s in het onderwijs, naast hun
externaliserende gedragsproblematiek. Zij hebben hierdoor vaak weerstand richting school
ontwikkeld en zijn extreem gevoelig voor een negatieve sfeer. Voor hen is het van extra
belang dat zij het vertrouwen in school en in zichzelf weer terug krijgen. Dit kan
bewerkstelligd worden met een voorspelbaar, veilig, positief en ondersteunend
schoolklimaat. Een klimaat waarin fouten maken mag en kansen worden geboden, een
klimaat waarbij de focus ligt op talentontwikkeling en wat leerlingen wél kunnen. De
verwachting van het team was dat als dit klimaat kan worden neergezet, de strijd met de
leerlingen vervangen zal worden door samenwerking.’
Directeur Kelly van der Koelen: ‘Met het team hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt
aan het uitdragen van een visie die gericht is op een positief en veilig klimaat. Dat doen we
bijvoorbeeld door continueroosters, ADI-model (activerend directe-instructiemodel),
heldere/zichtbare regels & afspraken, 5 Hard Steps. We willen er voor zorgen dat leerlingen
inzicht krijgen in hun eigen gedrag en op die manier gedragsverandering mogelijk maken.
Bijvoorbeeld aan de hand van de methode TOPs waarbij leerlingen inzicht krijgen in de
denkfouten die zij maken en welke TOP-gedachten zij zichzelf eigen kunnen maken. Ik ben
dan ook supertrots op wat we met het team bereikt hebben! Dit predicaat is daarbij de kroon
op ons werk.’
Expertisecentrum Orion
Het werken aan kwaliteit en opbrengsten staat niet op zich. Orion College Zuid behoort tot Stichting
Orion. Binnen de stichting wordt planmatig gewerkt aan kwaliteit in brede zin voor leerlingen met
speciale onderwijsbehoeften. Deze kennis wordt stichtingsbreed uitgedragen via het
Expertisecentrum. Hiermee zetten alle scholen hun deuren open om hun expertise van school tot
school aan te bieden aan scholen, teams, leerkrachten, professionals in onderwijs en zorg en
uiteraard ook aan ouders en leerlingen.

Excellente school
Een excellente school is in de basis een goede school die zich onderscheidt van andere goede
scholen door te excelleren op een bepaald gebied dat in de school als geheel doorwerkt. Met het
predicaat Excellente School krijgen zeer goed presterende scholen de maatschappelijke
zichtbaarheid en waardering die ze verdienen. Excellente scholen zijn een voorbeeld voor andere
scholen. Zij dagen andere scholen uit om de lat ook hoog te leggen en dit predicaat te bemachtigen.
Dit predikaat verkrijgen scholen door zich aan te melden bij de jury van onderwijsexperts. De jury
beslist vervolgens welke scholen het predicaat verkrijgen op basis van analyse, aangeleverde
stukken, een presentatie van de school en observaties in de praktijk.
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Orion College Zuid is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO).
Onze school biedt onderwijs, ondersteuning en zorg aan jongeren van 12-20 jaar die vanwege een
ondersteuningsbehoefte op het gebied van gedrag of vanwege (ernstige) gedragsproblemen (nog)
geen regulier onderwijs kunnen volgen. Type onderwijs: Praktijkonderwijs en vervolgonderwijs.
Over Stichting Orion:
De school is onderdeel van Stichting Orion. Aanbieder van openbaar speciaal primair en voortgezet
speciaal onderwijs in Amsterdam. Op 9 locaties bieden wij speciaal onderwijs en passende zorg
afgestemd op de behoefte van onze leerlingen van 4 tot 20 jaar. Ieder kind met elke godsdienst of
levensbeschouwing is welkom!
Orion is gespecialiseerd in onderwijs en begeleiding aan kinderen en jongeren met:
● verstandelijke en/of lichamelijke handicaps of een chronische ziekte (cluster 3)
● psychiatrische en/of gedragsstoornissen (cluster 4)

