Welkom bij Stichting Orion!
Bent u een ouder of een professional met een vraag over een kind dat misschien extra zorg of
begeleiding nodig heeft in het onderwijs? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.
Bij Orion bieden wij passend onderwijs en extra middelen aan unieke kinderen die in het regulier
onderwijs niet goed tot hun recht komen, zodat ze hun talenten kunnen ontwikkelen in een veilige
en respectvolle omgeving.
Stichting Orion is de overkoepelende stichting - het bevoegd gezag - van dertien Amsterdamse
openbare scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze scholen bieden 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 scholen zijn verspreid over heel Amsterdam. Op onze scholen krijgen kinderen onderwijs net
als op alle andere scholen. Ze zitten alleen in kleinere klassen, onze docenten zijn specialisten in de
begeleiding die uw kind nodig heeft en én krijgen extra ondersteuning op maat. Of het nu gaat om
verpleegkundige zorg voor hele zieke kinderen, fysiotherapie voor lichamelijk gehandicapte
kinderen of psychische zorg; wij hebben het zelf in huis of zorgen er voor dat het door onze
zorgpartners in huis wordt aangeboden.
Ook bieden wij extra hulp aan voor leerlingen met de zogenaamde rugzakjes binnen het reguliere
onderwijs. Onze Ambulante Begeleidingsdienst begeleidt zo'n 1100 leerlingen op reguliere scholen.
Op de volgende pagina stellen we onze scholen voor (voorgezet) speciaal onderwijs in cluster 3 en 4
kort aan u voor. Verdere informatie vindt u in het profiel per school. De scholen en ambulante
begeleiding voor cluster 2 maken vanaf augustus 2015 onderdeel uit van VierTaal, de openbare
instelling voor cluster 2.

Meer informatie: www.orion.nl

Onze scholen voor speciaal onderwijs
Voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar
Cluster 3 - scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK), langdurig zieke kinderen (LZK),
kinderen met een lichamelijke handicap (mytylscholen) en meervoudig gehandicapte kinderen met
een lichamelijke handicap (tyltylscholen)
● Drostenburg. Op deze locatie zijn 3 scholen gehuisvest: de Noteboomschool (voor langdurig
zieke kinderen), de Mytyl- en Tyltylschool (voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige
handicap). Met ingang van augustus 2014 ook de Coronelschool (voor langdurig zieke kinderen).
● Van Koetsveldschool biedt onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen.
Cluster 4 - scholen voor kinderen met ernstige problemen in het gedrag, met
ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische problemen.
●
●
●

Gerhardschool - voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen.
Mr. de Jong - voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen.
Van Detschool - pedologisch instituutschool voor kinderen met psychiatrische problematiek .

Orion College voor speciaal voortgezet onderwijs
Voor kinderen 12 tot 20 jaar biedt Orion speciaal voortgezet onderwijs aan

●

●

●
●

●

Orion College West (cluster 3/4) - voor langdurig zieke jongeren, jongeren met een lichamelijke
handicap en jongeren met internaliserende - naar binnen gekeerde - gedragsproblematiek.
Leerlingen krijgen hier onderwijs op het niveau van praktijkonderwijs (PRO), vmbo en havo. Ze
volgen hun basisvakken en kiezen daarnaast praktijkvakken.
Orion College Zuidoost (cluster 3) - voor leerlingen 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.
Orion College Noord - locatie Wognumerplantsoen (cluster 3) biedt op arbeid gericht onderwijs
aan leerlingen die moeilijk lerend zijn en/of een (licht) verstandelijke beperking hebben.
Orion College Noord - locatie Beijerlandstraat (cluster 3) biedt onderwijs aan leerlingen die
moeilijk lerend zijn of een (licht) verstandelijke beperking hebben. Een deel van de leerlingen
heeft bovendien gedragsmatige en/of psychische problemen en daardoor hebben de leerlingen
meer aandacht en tijd nodig. De Beijerlandstraat leidt leerlingen op naar het uitstroomprofiel
dagbesteding.
Orion College Zuid (cluster 4) biedt onderwijs op het niveau van praktijkonderwijs (PRO). Hier
worden leerlingen opgeleid om aan de slag te gaan in de horeca, motoren onderhoud of om door
te stromen naar het vmbo of ROC.

Meer informatie: www.orion.nl

