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voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk
lerende kinderen (ZMLK)
tussen de 12 en 20 jaar. Het
onderwijs is gericht op zelfredzaamheid en bereidt de
leerlingen voor op arbeid.
Sommige leerlingen stromen
uit naar (arbeidsmatige)
dagbesteding, anderen naar
betaald of beschut werk of
vervolgonderwijs.

op de kaart
Mr. de Jonghschool
speciaal onderwijs, zorg en
opvoeding aan kinderen van
4 t/m 12 jaar met ernstige
gedragsproblemen en/of
psychiatrische stoornissen.

Gerhardschool
speciaal onderwijs, zorg en
opvoeding aan kinderen van
4 t/m 12 jaar met ernstige
gedragsproblemen en/of
psychiatrische stoornissen.

AMSTERDAM
NIEUW-WEST

Van Detschool
speciaal onderwijs en begeleiding aan leerlingen
van 4 t/m 12 jaar, met psy-

Van Koetsveldschool

AMSTERDAM
ZUID

speciaal onderwijs en bege-

chiatrische en/of gedragsproblemen. Het merendeel
van de leerlingen is gediagnosticeerd met een stoornis
in het autismespectrum.

leiding aan zeer moeilijk
lerende kinderen en
kinderen met een ernstige
meervoudige beperking (niet
motorisch) van 4 t/m 12 jaar.

Orion College Amstel

Drostenburg

Orion College Drostenburg

Orion College Zuidoost

voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen
tussen de 12 en 20 jaar die vanwege een
ondersteuningsbehoefte op het gebied
van gedrag (nog) geen regulier onderwijs
kunnen volgen.

speciaal onderwijs voor leerlingen met een
lichamelijke beperking of een chronische
ziekte (4 t/m 12 jaar) of een meervoudige
beperking (4 t/m 18 jaar).
Voor alle leerlingen geldt dat er sprake is
van een revalidatie hulpvraag en/of een
chronische ziekte.

voortgezet speciaal onderwijs voor langdurig zieke leerlingen, leerlingen met
een lichamelijke beperking en/of een
internaliserend gedragsprobleem in de
leeftijd van 12 t/m 20 jaar.
Type onderwijs: Praktijkonderwijs, vmbo
en havo.

voortgezet speciaal onderwijs voor zeer
moeilijk lerende kinderen (ZMLK) tussen de
12 en 20 jaar. Het onderwijs is praktijkgericht
en bereidt de leerlingen voor op arbeid.
Sommige leerlingen stromen uit naar
(arbeidsmatige) dagbesteding, anderen naar
betaald of beschut werk of vervolgonderwijs.

Type onderwijs: Praktijkonderwijs en vmbo.

n op de kaart

Binnen de Orion Werkstraat worden de leerlingen voorbereid op hun toekomstige
werkomgeving. Hiertoe is er een gezamenlijke werkmethode rondom arbeidsvoorbereiding, -toeleiding en -inpassing. De locaties zijn gespecialiseerd in specifieke
beroepsgroepen. Leerlingen volgen een deel van hun opleidingstraject flexibel op de
locaties, zodat zij de leerroute kunnen volgen die bij hen past. Stages worden vanuit
het stagebureau georganiseerd. Vanuit het stagebureau worden contacten onderhouden
en gelegd met de (nieuwe) stagebieders en toekomstige werkgevers. De Werkstraat
wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Europees Sociaal Fonds.
werkstraat@orion.nl | orionwerkstraat.nl
Door het delen van kennis en ervaring vanuit het speciaal onderwijs levert het
Expertisecentrum Orion een bijdrage aan passend onderwijs. De kracht is dat zij
vanuit hun praktijkervaring in het speciaal onderwijs de vertaalslag kunnen maken
naar de dagelijkse praktijk in het regulier onderwijs. Het doel is zowel de basisondersteuning als de extra ondersteuning van het primair en voortgezet onderwijs te
versterken om zoveel mogelijk leerlingen een passende plek te bieden. De adviseurs
bieden ondersteuning op kind-, leerkracht- en schoolniveau. Voorbeelden zijn het
uitvoeren van een observatie, ondersteuning van de leerling, co-teaching van een
leerkracht of het verzorgen van een studiedag.
expertisecentrumorion.nl | 06 - 57 97 80 74 | expertisecentrum@orion.nl

AMSTERDAM
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Orion College Noord

Drostenburg

Beijerlandstraat 2 | 1025 NN Amsterdam

Drostenburg 1 | 1102 AM Amsterdam

Contact: 020 - 636 24 87 | orioncollegenoord@orion.nl

Contact: 020 - 398 77 55 | drostenburg@orion.nl

www.orioncollegenoord.nl

www.drostenburg.nl | Twitter @Drostenburg

Orion College Zuid (wordt Amstel per 1 januari 2019)

Van Koetsveldschool

Gaasterlandstraat 7 | 1079 RH Amsterdam

Archimedesplantsoen 98 | 1098 KG Amsterdam

Contact: 020 - 644 22 32 | orioncollegezuid@orion.nl

Contact: 020 - 668 38 21 | ks.directie@orion.nl

www.orioncollegezuid.nl

www.zmlkoetsveld.nl | Twitter @zmlkoetsveld

Orion College Amstel (per 1 januari 2019)

Van Detschool

Wibautstraat 220-222 | 1097 DN Amsterdam

IJsbaanpad 7 | 1076 CV Amsterdam

Contact: 020 - 644 22 32 | orioncollegeamstel@orion.nl

Contact: 020 - 676 98 49 | vandetschool@orion.nl

www.orioncollegeamstel.nl

www.vandetschool.nl

Orion College Zuidoost

Mr. de Jonghschool

Bijlmerdreef 1289/2 | 1103 TV Amsterdam ZO

Terpstraat 36 | 1069 TV Amsterdam

Contact: 020 - 368 10 71 | orioncollegezuidoost@orion.nl

Contact: 020 - 410 07 40 | dejonghschool@orion.nl

www.orioncollegezuidoost.nl

www.mrdejonghschool.nl | Twitter @mrdejongh

Orion College Drostenburg

Gerhardschool

Drostenburg 5B | 1102 AM Amsterdam

Valentijnkade 61-62 | 1095 JL Amsterdam

020 - 611 12 13 | orioncollegedrostenburg@orion.nl

Contact: 020 - 665 18 11 | gerhardschool@orion.nl

www.orioncollegedrostenburg.nl

www.gerhardschool.nl | Twitter @gerhardschool
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