Persbericht
Passend Onderwijs in Amsterdam: aantal Amsterdamse leerlingen in
(voortgezet) speciaal onderwijs blijft vrijwel gelijk
Amsterdam, 27 maart 2014  In De Spiegel  het rapport over de bijna
4.000 leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam in de
afgelopen twee jaar  is te zien dat het aantal leerlingen in speciaal
onderwijs daalt met enkele procenten. Het aantal leerlingen in het
voortgezet speciaal onderwijs stijgt enigszins maar blijft met 3% onder het
landelijk gemiddelde van 3,6 %. In cluster 4  voor leerlingen met ernstige
gedragsproblematiek  is de grootste stijging waarneembaar ten opzichte
van twee jaar daarvoor (20102011) vooral door plaatsing in jeugddetentie en gesloten jeugdzorg.
In deze Week van Passend Onderwijs wordt er vooruitgeblikt naar de invoering van de Wet
passend onderwijs die in augustus van dit jaar ingaat. In het Passend Onderwijs wordt er
gekeken naar welke vorm van onderwijs het beste past bij individuele leerlingen. Belangrijke
vraag is of leerlingen die extra hulp nodig hebben het beste af zijn in regulier onderwijs of juist in
het speciaal onderwijs. In De Spiegel staat een uitgebreid verslag over de kwaliteit, de aantallen
en de trends in het speciaal onderwijs in Amsterdam.
De stijging in voortgezet speciaal onderwijs en de daling in speciaal onderwijs komt overeen met
het landelijk beeld. Het betreft hier uitsluitend leerlingen met een indicatie die geplaatst zijn op de
SO en VSO scholen in Amsterdam. Deze indicatie geeft aan dat een leerling voldoet aan de
criteria van de Commissie van Indicatiestelling en dus in aanmerking komt voor het speciaal
onderwijs.
Om deze stijging in het VO het hoofd te bieden worden in Amsterdam tussenvoorzieningen
getroffen. Op dit moment maken 201 leerlingen gebruik van deze tussenvoorzieningen. Zo zijn er
in Amsterdam drie reguliere middelbare scholen die ieder een aparte klas hebben voor leerlingen
met een indicatiestelling voor speciaal onderwijs. Iedere klas heeft een ander niveau (van
Praktijkonderwijs tot VWO). Zij maken dan vaak gebruik van ambulante begeleiders uit het
speciaal onderwijs om de hulp te bieden die deze kinderen nodig hebben.
De kwaliteit van het speciaal onderwijs verbetert zich nog doorlopend. Waren er twee jaar
geleden nog vijf scholen die als zwak beoordeeld werden door de Inspectie van het Onderwijs, in
20122013 is dat aantal teruggebracht tot drie zwakke (V)SOscholen in Amsterdam. Inmiddels
is er zelfs een van de VSOscholen van Stichting Kolom die het predicaat ‘excellent’ heeft.
Wat betekent dit voor de Wet passend onderwijs die in augustus 2014 ingaat? Feit is dat de
gelden voor de samenwerkingsverbanden gebaseerd zijn op de leerlingaantallen van 2013. Dit
betekent dat bij verdere stijging het beschikbare geld over de leerlingen moet worden

uitgesmeerd.

Noot voor de redactie
De Spiegel is een rapport van Stichting Altra, Stichting De Bascule, Stichting Kolom, Stichting Kentalis,
Gemeente Amsterdam  Leerplicht, Vereniging Samenwerkingsverband VO en Stichting Orion.
Voor aanvullende informatie, beeldmateriaal kunt u terecht bij:
Stichting Orion
Cor de Ruiter  bestuurder
Zekeringstraat 45
1014 BP Amsterdam
T 020 346 03 40
E info@orion.nl
W www.orion.nl
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.

Stichting Altra
Raad van Bestuur: Ella Kalsbeek en Nicolette Engbers
Rode Kruisstraat 32
1012AB Amsterdam
T 020 – 555 83 33
E info@altra.nl
W www.altra.nl
Altra is een grote instelling voor speciaal onderwijs en jeugd & opvoedhulp in Amsterdam en omstreken.
Altra biedt hulp zowel thuis als op school; daar waar die nodig is en het beste werkt. We gaan uit van de
eigen kracht van kinderen, ouders en leerkrachten. Want effectieve hulpverlening is een kwestie van samen
doen. We hebben de onderwijs en jeugdhulpexpertise met elkaar verbonden. Daardoor kunnen we vanuit
één samenhangend plan zowel het kind, zijn ouders als de leerkracht ondersteunen.
• Altra is er voor kinderen en jongeren die vastgelopen zijn of vast dreigen te lopen in hun ontwikkeling.
• Altra is er voor ouders/verzorgers die steun nodig hebben bij de opvoeding.
• Altra ondersteunt scholen en leerkrachten bij het vormgeven van passend onderwijs.

Specialismen
Jeugd & opvoedhulp, Hulp aan jonge moeders, Speciaal onderwijs, Ambulante begeleiding, Passend
onderwijs, Deskundigheidsbevordering schoolteams (passend onderwijs), Werken aan veiligheid, Crisishulp,
Diagnostiek
Stichting De Bascule
Raad van Bestuur: Peter van den Elzen
Rijksstraatweg 145
1115 AP Duivendrecht
T 0208901900
E info@debascule.com
W www.debascule.com
De Bascule is een academisch centrum voor kinder en jeugdpsychiatrie. Wij verlenen psychiatrische zorg
aan kinderen, jongeren en gezinnen in Amsterdam en omstreken. Speciaal onderwijs (de 7 PI scholen)
maakt deel uit van onze organisatie. Wanneer een kind een dagbehandeling of een dagennachtbehandeling
volgt gaat hij of zij ook bij de Bascule naar school. Wij bieden speciaal onderwijs voor kinderen en jongeren.
Door de behandeling en het onderwijs op elkaar af te stemmen, wordt de effectiviteit van de aanpak
versterkt.
De Bascule werkt nauw samen met de Universiteit van Amsterdam en met de Vrije Universiteit. Hierdoor zijn
wij betrokken bij onderwijs, opleiding en onderzoek. Wij vinden het belangrijk om in te spelen op
ontwikkelingen in de maatschappij en in ons vakgebied. Daarom zijn wij actief in de ontwikkeling en
implementatie van nieuwe behandelmethodes. Het belang van de cliënt staat daarbij altijd voorop.
Stichting Kolom
College van Bestuur: Jos de Wit (voorzitter) en Hassan el Hachhouchi.
Marius Bauerstraat 399D
1062 AP Amsterdam
T 020 514 8080
E info@kolom.net
W www.stichtingkolom.nl
Stichting Kolom is een organisatie met scholen voor “speciaal” onderwijs. Ook valt deze stichting onder het
bijzonder onderwijs.
Het doel van de stichting is het in de meest ruime zin des woords bevorderen van het speciaal onderwijs in
scholen op oecumenische, algemeen bijzondere en openbare grondslag.
Dit betekent dat Kolom zowel binnen als buiten de eigen scholen passend speciaal onderwijs in een veilige
leeromgeving voor leerlingen met een specialistische vraag biedt. Dit gebeurt vanuit respect voor hun religie,
cultuur en achtergrond en in samenwerking met alle betrokkenen en maatschappelijke organisaties. In
Amsterdam en omstreken.
Stichting Kolom heeft 12 scholen op 14 locaties. Alle scholen zijn voor speciaal onderwijs. De leeftijd van
leerlingen is tussen de 4 en 20 jaar.

We hebben vijf scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO), vijf scholen voor praktijkonderwijs (PrO) en twee
scholen (op vier locaties) die onder de Wet op de Expertise Centra (WEC) vallen. Dertien locaties zijn in
Amsterdam en één locatie in Haarlem.
Stichting Kentalis
Raad van Bestuur: Henk Bakker
Theerestraat 42, 5271 GD SintMichielsgestel
Postbus 7, 5270 BA SintMichielsgestel
T 073 558 81 11
E info@kentalis.nl
W www.kentalis.nl
Al meer dan 220 jaar is Kentalis dé specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen
met beperkingen in horen en communiceren doordat ze doofblind, doof of slechthorend zijn. Of omdat ze
communicatieproblemen hebben door een taalontwikkelingsstoornis of autisme met problemen in spraak en
taal. Sommige van deze mensen hebben ook nog een verstandelijke beperking of motorische of
psychiatrische problemen.
We zijn er ook voor de omgeving
We zijn er voor cliënten en leerlingen, maar we zijn er ook voor hun omgeving. Graag helpen en informeren
we ouders en verzorgers, scholen, huisartsen, logopedisten, consultatiebureaus, kinderdagverblijven en
andere zorgorganisaties.
Verspreid over het land, telt Kentalis:
 18 scholen voor speciaal onderwijs
 80 zorg en diagnostieklocaties
 6 audiologische centra
 ongeveer 6.000 leerlingen, waarvan 2.800 ambulant worden ondersteund
 ongeveer 7.000 zorgcliënten
 ongeveer 15.000 audiologiepatiënten
 ongeveer 4.600 medewerkers

