Persbericht
Speciaal onderwijs in Amsterdam Zuidoost gaat samenwerken met
onderwijs Suriname
Amsterdam, 19 januari 2015  Drie docenten van Orion College Zuidoost
voor voortgezet speciaal onderwijs aan de Bijlmerdreef vertrekken
aanstaande zaterdag naar Suriname voor een studiereis. De missie van
deze studiereis is het zoeken en verdiepen van de samenwerking met het
(speciaal) onderwijs in Suriname en dan specifiek met de
Grietjebieschool voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerenden in
Paramaribo. In januari 2013 zijn de eerste contacten met het Speciaal Onderwijs in Suriname
gelegd.
Voor een speciale groep van kinderen, die met een cognitieve en in een aantal gevallen
meervoudige beperking, worden lesmaterialen en leerlijnen uitgewisseld. Ook hebben de
docenten een conferentie georganiseerd over de orthopedagogische aanpak binnen het
speciaal onderwijs, waarin zaken aan de orde komen als indicering, leerlingvolgsysteem,
diagnostiek en gedragsproblematiek.
De reis wordt georganiseerd door het Global Teenager Project en ICT&E. Onder de naam:
“Learning Circles Kinderrechten” delen ruim 2000 leerlingen uit Nederland, Suriname en nog
14 landen een fantastisch leeravontuur over kinderrechten.
De Learning Circles Kinderrechten worden i.s.m Lot’s Foundation aangeboden; Lot is een
initiatief van Herman van Veen.
De leermomenten en kansen bij deze studiereis zijn legio. Het gaat hier om twee scholen met
deels eenzelfde populatie. Tevens hebben de leerlingen op het Orion College Zuidoost voor
een groot deel een Surinaamse achtergrond.
De belangrijkste voorwaarde voor het Orion College Zuidoost voor deelname aan deze reis is
het aangaan van een samenwerking met een collegaschool voor speciaal onderwijs in
Suriname. Daarnaast is de reis op zich al een avontuur, waar alle deelnemers veel
“leerkracht” uit verwachten te halen. Voor een aantal van hen is Suriname heel nabij en voor
de anderen is het interessant om de roots van een groot deel van de schoolbevolking te leren
kennen.
Het tot stand brengen van een duurzame samenwerking, waarbij de opbrengst meer is dan
de som der delen, is wat zij nastreven. Het gaat er niet om dat ze alleen iets te brengen
hebben, maar wel degelijk ook iets te halen.



Noot voor de redactie
Voor aanvullende informatie, beeldmateriaal kunt u terecht bij:
Stichting Orion
Cor de Ruiter  bestuurder
Zekeringstraat 45
1014 BP Amsterdam
020 346 03 40  info@orion.nl
www.orion.nl
Over Stichting Orion:
Stichting Orion is de enige aanbieder van openbaar speciaal primair en voortgezet onderwijs in Amsterdam.
Op 16 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:
● auditieve of communicatie problemen (cluster 2)
● verstandelijke en/of lichamelijke handicaps of een chronische ziekte (cluster 3)
● psychiatrische en/of gedragsstoornissen (cluster 4)
Onze Ambulante Begeleidingsdienst begeleidt zo'n 1100 leerlingen op reguliere scholen.
Orion College Zuidoost
Irma Brul  directeur
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1103 TV Amsterdam ZO
Telefoon: 020  368 10 71  orioncollegezuidoost@orion.nl
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Onze locatie in Amsterdam Zuidoost biedt onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar met een verstandelijke
beperking en/of een hulpvraag op het gebied van gedrag. De school bereidt de leerlingen voor op een zo
zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij en is op de praktijk gericht. De locatie op de tweede
verdieping van het South East gebouw.
De leerlingen krijgen les in een vaste groep van een eigen groepsleerkracht. In zo'n klas zitten ongeveer 12
leerlingen.
Specialisatie:
Voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (vsozmlk) in de leeftijd van 12 tot 20 jaar
eventueel met een hulpvraag op het gebied van gedrag (cluster 3). Met als doel leiden naar de
Uitstroomprofielen: Vervolgonderwijs, Arbeid, Arbeidsgerichte dagbesteding en activiteitsgerichte
dagbesteding.
ICT&E
Meer informatie over Lots Foundation, Global Teenager Project en ICT&E is te vinden op deze website:
www.learningcircles.nl http://www.ictedu.nl/archief/learningcircleskinderrechten2015/

