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Doelgroep
Voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (vso-zmlk) in de leeftijd van
12 tot 20 jaar, eventueel met een hulpvraag op het gebied van gedrag (cluster 3 en 4).
De leerlingen op het Orion College in Amsterdam Zuidoost hebben een zeer diverse
achtergrond, voorgeschiedenis en nationaliteit. Veel leerlingen hebben gedrags- en/of
psychische problemen en een leerachterstand of veel moeite met leren. Het merendeel van de
ouders van de leerlingen is afkomstig uit Suriname, de Antillen en West-Afrika.
Omvang
Ongeveer 100 leerlingen.
Instroom
Nieuwe leerlingen worden aangemeld door ouders of verzorgers. Dit gebeurt meestal op advies
van de school waarop de leerling zit of door een zorginstantie. Leerlingen die op twaalfjarige
leeftijd van een school voor basis- of speciaal onderwijs komen, starten na de zomervakantie.
Daarnaast is er een nog steeds groeiende groep leerlingen die vanuit het voortgezet (speciaal)
onderwijs de overstap maken. Doordat het met deze leerlingen vaak niet goed gaat op school
kunnen ze ook gedurende het schooljaar instromen. Deze leerlingen zijn in de leeftijd van 13
tot 18 jaar.
Uitstroom
Het onderwijs binnen Orion College Zuidoost is gericht op uitstroom richting arbeid. Het
overgrote deel van de leerlingen stroomt uit naar arbeid of arbeidsgerichte dagbesteding.
De leerlingen kunnen tot hun 20e jaar op school blijven en een enkel geval kan zelfs
dispensatie worden aangevraagd voor nog een extra jaar. In het laatste schooljaar krijgt de
leerling ondersteuning van de stage/arbeidscoördinator bij het zoeken van een passende
werkkring of vorm van arbeidsgerichte dagbesteding. In een portfolio worden alle resultaten ,
zoals certificaten en stageresultaten, verzameld, die vervolgens bij een sollicitatie kan worden
gepresenteerd.
Daarnaast zijn er steeds meer leerlingen die op jongere leeftijd doorstromen naar een
vervolgopleiding (MBO-1).

Aanpak

Meer informatie: www.orioncollegeamsterdam.nl

De school kent een onder-, midden- en bovenbouw.
Onderbouw. De eerste twee jaren ligt de nadruk op de schoolse leervakken. Onze leerlingen,
die vaak een vertraagde ontwikkeling hebben, boeken in deze periode nog grote vooruitgang
op vakgebieden als lezen, spellen, rekenen en sociale vaardigheden. Tevens werkt de school
aan het vergroten van het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde bij de leerlingen.
Middenbouw. In de middenbouw maken de leerlingen kennis met de verschillende
opleidingen die er op school zijn, zoals schoonmaak in de groothuishouding, horeca, zorg &
welzijn, winkelpraktijk en groenvoorziening. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat ze worden
klaargestoomd voor IVIO-examens op het gebied van Nederlands, rekenen/wiskunde en
Engels.
Bovenbouw. In de bovenbouw kiezen de leerlingen één of meerdere richtingen om examen in
te gaan doen. Er zijn leerlingen die al gericht één vak kiezen. Anderen laten zich zo breed
mogelijk scholen. Sommige leerlingen komen er in de bovenbouw achter dat ze over nog
ongekende mogelijkheden beschikken. Aan de ene kant heeft dit met volwassenwording te
maken. Aan de andere kant ontdekken ze, dat ze iets goed kunnen en daar ook plezier in
hebben. Mede hierdoor ziet de school een groeiend aantal leerlingen doorstromen naar MBO-1
opleidingen.
Examens kunnen worden gedaan in de volgende praktijkopleidingen:
● Schoonmaak in de Groothuishouding: KPC – niveau 1
● Horeca: KPC – Keukenvaardigheden – Assistent (niveau 1)
● Zorg & Welzijn: KPC – niveau 1
● Winkelpraktijk: KPC – niveau 1
● Kappersopleiding: niveau 1, assistent-opleiding
Voor het behalen van een certificaat is het, naast het voldoen aan de exameneisen, ook
noodzakelijk dat de leerlingen een bepaald aantal uren stage hebben gelopen in de
betreffende richting.
Opmerkingen
Op onze school worden de leerlingen regelmatig onderzocht en getest om een goed beeld te
krijgen van de extra aandacht en zorg die zij nodig hebben.
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Uw kind wordt na de kennismaking op de locatie besproken in de Commissie van
Begeleiding. De commissie bestaat uit de locatiedirecteur, de intern begeleider, de
schoolpsycholoog, de schoolarts en de zorgcoördinator. In commissie bespreken we de
eventuele extra zorg die uw kind nodig zou hebben.
Als er geen recente gegevens zijn, test onze orthopedagoog en/of de psycholoog nieuwe
leerlingen om ervoor te zorgen dat de aansluiting van de oude op de nieuwe school zo
soepel mogelijk verloopt.
De orthopedagoog brengt advies uit over het gewenste onderwijsaanbod en de
begeleiding.
De zorgcoördinator is een belangrijke schakel tussen de school en ouders. Via haar worden
er zo nodig zorg- en hulpverleningsinstanties ingeschakeld.
De schoolarts onderzoekt de leerlingen en is verantwoordelijk voor de medische zorg.
Een keer per jaar komt de groepsleerkracht of mentor van uw kind op afspraak bij u op
huisbezoek. Dan kunnen zaken die niet op een leerlingbespreking aan de orde komen,
uitgebreid worden besproken.

Meer informatie: www.orioncollegeamsterdam.nl

