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Doelgroep
Orion College West biedt voortgezet speciaal onderwijs voor langdurig zieke leerlingen,
leerlingen met een lichamelijke handicap en leerlingen met internaliserende - naar binnen
gekeerde - gedragsproblematiek (cluster 3 en 4)
Omvang
Ruim 150 leerlingen
Uitstroom
De school leidt op tot: havo en vmbo-tl, vmbo-kb en vmbo-bb (uitstroomprofiel
vervolgonderwijs) en praktijk- en branchegerichte diploma’s ROC niveau 1 (uitstroomprofiel
arbeid).
Specialisaties
Langdurig zieke leerlingen. Voor langdurig zieke leerlingen kan een schooldag erg belastend
zijn. Met als gevolg een hoog verzuim en daardoor misschien achterstand in de lesstof. Op onze
locaties is verpleegkundige zorg aanwezig om langdurig zieke leerlingen ondersteuning te
bieden. De verpleegkundige kan bijvoorbeeld helpen bij het instellen van diabetes of de
belastbaarheid van een leerling in kaart brengen. Doordat een leerling zo goed in de gaten
wordt gehouden, gaat de ziekte niet ten koste van de schoolresultaten.
Lichamelijk gehandicapte leerlingen. Lichamelijk gehandicapte leerlingen zijn beperkt in hun
motorische vaardigheden. Daarnaast is er vaak sprake van een wisselend energieniveau. Dat
vraagt soms aanpassingen aan bijvoorbeeld het gebouw, het lesmateriaal of het rooster. Door
dergelijke aanpassingen worden de belemmeringen voor het onderwijs zoveel mogelijk
weggenomen. We werken intensief samen met Reade waardoor revalidatietherapie op school
mogelijk is.
Leerlingen met internaliserende gedragsproblemen. In bepaalde gevallen kan ook een leerling
met internaliserende gedragsproblemen of psychiatrische problematiek bij ons terecht.
Internaliserend wil zeggen dat het gedrag niet op anderen gericht is. Dit kunnen bijvoorbeeld
leerlingen zijn met een stoornis in het autistisch spectrum of met extreme angstklachten.
Aanpak
Het Orion College West cluster 3 - 4 is ingericht voor de uitstroomprofielen vervolgonderwijs
(vmbo en havo) en arbeid (praktijkonderwijs). Voor de uitstroomprofiel vervolgonderwijs
gelden de kerndoelen voor de onderbouw en de examenprogramma’s vanuit het reguliere
onderwijs. Ook voldoen we in alle afdelingen aan de referentieniveaus taal en rekenen en het
vergroten van de opbrengstgerichtheid in het VSO.

Meer informatie: www.orioncollegeamsterdam.nl

De school heeft drie afdelingen:
1. Praktijkafdeling (pro)
2. Onderbouw Start, vmbo en havo
3. Bovenbouw vmbo en havo
In de klassen in de praktijk- en onderbouwafdeling zitten gemiddeld 9 leerlingen.
Bij de samenstelling van de groepen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het
uitstroomperspectief.
Alle leerlingen hebben een eigen mentor. Daar kunnen de leerlingen terecht met vragen,
zorgen en alle dagelijkse dingen. In de begeleidingsuren worden algemene onderwerpen uit
het dagelijkse schoolleven besproken. Dat kan liggen op het gebied van leren leren,
loopbaanoriëntatie of sociale omgang. De mentor is ook de eerste contactpersoon voor de
ouder(s)/verzorger(s).
De praktijkafdeling
Het doel van de praktijkafdeling is: opleiden tot werk en tot zelfstandigheid. De opleiding duurt
maximaal 5 jaar. De leerlingen verlaten de school met een praktijkdiploma en een aantal
leerlingen haalt een diploma van een branchegerichte opleiding aan het ROC (niveau MBO-1).
In het beroepsgerichte deel nemen stages een belangrijke plaats in. Beroep- en
arbeidsoriëntatie is voor de leerlingen een belangrijke voorbereiding om te kunnen
participeren op de arbeidsmarkt.
Onderbouw Startjaar
Veel leerlingen zijn aan het eind van de basisschool nog niet klaar voor de brugklas. Het
Onderbouw Startjaar is een remediërend jaar waar de leerlingen de extra lessen krijgen die zij
nodig hebben. Het accent ligt hierbij op taal, lezen en rekenen. Ook het wennen aan de
structuur van het vervolgonderwijs, leren leren, omgaan met roosters, kluisjes, meer
zelfverantwoordelijkheid, docentenwisselingen en emotioneel en sociaal groeien krijgen
specifieke aandacht. In het Onderbouw Startjaar wordt bepaald naar welke leerweg de leerling
doorstroomt naar onderbouw 1.
Onderbouw: vmbo en havo
In deze twee leerjaren is het aanbod overeenkomstig de leerweg van de leerlingen.
Doordat er met doorlopende en parallelle leerlijnen gewerkt wordt, is het mogelijk voor
leerlingen om voor enkele vakken een leerniveau hoger of lager te volgen. Er wordt met
studiewijzers gewerkt, het aanbod kan individueel afgestemd worden.
Bovenbouw vmbo en havo
Na 2 jaar onderbouw vervolgen leerlingen hun opleiding binnen de Bovenbouw vmbo of havo
afdeling. De vmbo leerlingen kiezen voor het programma in de Bovenbouw uit 5 sectoren: zorg
en welzijn, techniek, economie en maatschappij, agrarisch of ICT.
De havo leerlingen kiezen na het derde jaar uit 4 profielen: natuur en techniek, natuur en
gezondheid, economie en maatschappij of cultuur en maatschappij.
Opmerkingen
Er wordt structureel samengewerkt met scholen voor regulier Voortgezet Onderwijs in de
vorm van symbiose-onderwijs en extraneus regelingen. Vaste partners zijn het Nova College,
Wellant College, Marcanti College en Reade.
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