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1. Inleiding 
 
Dit is de schoolgids 2022 - 2023 van Orion College Drostenburg.  De schoolgids informeert u over 
allerlei zaken die met de school te maken hebben. Met deze gids schetsen wij een beeld van onze 
school. U krijgt een indruk van onze doelstellingen en uitgangspunten die moeten leiden tot 
kwalitatief goed en verantwoord onderwijs. 
 
De schoolgids is voorgelegd aan- en vastgesteld door de medezeggenschapsraad van de school. 
 
Misschien dat deze schoolgids uw eerste kennismaking met de school wordt, misschien dat u de 
school al kent omdat uw kind al op onze school zit. In alle gevallen hopen wij dat deze schoolgids 
u de informatie zal geven die u wenst. Mocht u in deze gids echter geen antwoord vinden op uw 
vraag, aarzel dan niet en neem contact op met school. 
 
Van deze ‘online schoolgids’ is een print opvraagbaar bij de schooldirectie. Daarnaast wordt 
jaarlijks aan alle ouders een beknopte schoolgidsfolder (de minigids 2022-2023) met de meest 
relevante en praktische informatie uitgedeeld. 
 
Dit schooljaar is het derde jaar in het stelsel Passend Onderwijs. Schoolbesturen voor speciaal en 
regulier onderwijs vormen met elkaar samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Elk 
samenwerkingsverband heeft als doel om het onderwijs zo in te richten dat alle leerlingen een 
passend onderwijsaanbod krijgen met de ondersteuning die zij nodig hebben om zich optimaal te 
kunnen ontwikkelen. Waar mogelijk wordt het onderwijs en de ondersteuning (deels of 
helemaal) op een reguliere school gegeven. Dat betekent dat scholen voor speciaal onderwijs 
intensiever samenwerken met het regulier onderwijs. Nadrukkelijk wordt gekeken naar wat 
leerlingen wél kunnen bereiken, welke ondersteuning ze daarbij nodig hebben en of die 
ondersteuning ook op een reguliere school geboden kan worden. Leerlingen die dat echt nodig 
hebben, blijven naar het speciaal onderwijs toegaan. Over de toelating leest u meer in hoofdstuk 
3.6. Meer informatie over passend onderwijs vindt u op de site www.passendonderwijs.nl. 
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2. Schoolgegevens 
 

2.1 Gegevens school  

Bezoekadres: Drostenburg 5B, 1102 AM Amsterdam 
Postadres: Drostenburg 5B, 1102 AM Amsterdam 
Telefoon: 020 - 6 11 12 13 
E-mail: orioncollegedrostenburg@orion.nl 
Website: www.orioncollegedrostenburg.nl 
Twitter: @DrostenburgC 
Scholen op de kaart: www.scholenopdekaart.nl en zoek op Orion College Drostenburg 
BRIN-nummer: 20WW 

2.2 Gegevens bevoegd gezag  

Stichting Orion 
Stichting Orion is het schoolbestuur van onze school. Onder de stichting vallen nog 8 andere 
openbare scholen voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs in Amsterdam.  
 
Orion biedt kinderen en jongeren met speciale onderwijsbehoeften in Amsterdam goed 
(voortgezet) speciaal onderwijs met passende zorg of ambulante begeleiding waardoor zij de best 
mogelijke kans van slagen hebben om te functioneren in de maatschappij. 
 
Onze scholen zijn openbaar. Dat betekent dat alle leerlingen van welke godsdienst of 
levensbeschouwing ook, welkom zijn. Dat betekent ook dat onze medewerkers aangesteld zijn op 
basis van bevoegdheid en bekwaamheid, ongeacht ras, leeftijd, godsdienst, of seksuele 
geaardheid. Onze leerlingen hebben veel verschillende godsdienstige, levensbeschouwelijke en 
maatschappelijke waarden. Wij besteden daar actief aandacht aan, praten met hen daarover en 
kweken respect voor elkaars standpunt. 
 
Bezoekadres: Bijlmerdreef 1289, 1103 TV Amsterdam 
Postadres: Bijlmerdreef 1289, 1103 TV Amsterdam 
Telefoon: 020-346 03 40 
E-mail: info@orion.nl  
Website: www.orion.nl  
 
Orion is bestuurlijk aangesloten bij de 2 samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs in 
Amsterdam Diemen. 

SWV Amsterdam Diemen PO PO 27-07 

SWV Amsterdam Diemen VO VO 27-08 

   

Vanuit de regionale functie die de Orionscholen hebben wordt er in ieder geval onderwijs 

verzorgd aan leerlingen uit onderstaande 13 samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. 

 

SWV Zaanstreek PO PO 27-05 

SWV Zaanstreek VO VO 27-06 

SWV Amsterdam Diemen PO PO 27-07 

SWV Amsterdam Diemen VO VO 27-08 

SWV Amstelronde PO 27-08 

http://www.orioncollegedrostenburg.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/
mailto:info@orion.nl
http://www.orion.nl/
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SWV Amstelland en de Meerlanden VO VO 27-09 

SWV Flevoland Gemeente Almere PO PO 24-01 

SWV Flevoland Gemeente Almere VO VO 24-01 

SWV Passenderwijs PO PO 26-04 

SWV VO regio Utrecht West VO 26-04 

SWV Waterland PO  PO 27-06 

SWV Waterland VO VO 27-07 

SWV Haarlemmermeer PO PO 27-10 

2.3 Gebouw en omgeving 

Het Orion College Drostenburg is in schooljaar 2017-2018 gestart in een compleet nieuw gebouw 
in Amsterdam Zuidoost. Op Orion College Drostenburg wordt onderwijs gegeven aan leerlingen 
met een chronische ziekte, een lichamelijke beperking of een internaliserend gedragsprobleem 
op praktijk-, vmbo- en havo niveau. 
Onze school staat naast Drostenburg waar primair onderwijs wordt gegeven aan leerlingen met 
een chronische ziekte of een lichamelijke beperking. Daarnaast heeft Drostenburg nog een kleine 
VSO afdeling voor meervoudig beperkte leerlingen. Op beide scholen wordt verpleegkundige 
ondersteuning door Cordaan aangeboden en is er een intensieve samenwerking met het 
revalidatieteam van Reade.          
 
Onze school huist in een modern gebouw bestaande uit de begane grond en twee verdiepingen.  
De begane grond is deels in gebruik door het Gezondheidscentrum Zuidoost (GAZO). In ons deel 
van de begane grond zijn de aula en de keuken gevestigd. De eerste en tweede verdieping zijn 
bereikbaar door middel van 2 liften en verschillende trappen. De verdiepingen bestaan uit een 
brede gang met ruime lokalen aan één kant en leerpleinen en kantoren aan de andere kant. 
Boven de aula bevindt zich de gymzaal. Het is een licht en overzichtelijk gebouw dat rust 
uitstraalt.  
Naast het hoofdgebouw zijn er achter de VSO afdeling van Drostenburg nog vier ‘buitenlokalen’ 
geplaatst. In het schooljaar 2020-2021 zijn er nog drie buitenlokalen bij geplaatst. Door de sterke 
groei van het aantal leerlingen in de afgelopen twee jaren, hebben we nu helaas al ruimtetekort 
in het hoofdgebouw. De ‘buitenlokalen’ zijn een tijdelijke oplossing. In overleg met de gemeente 
wordt er gezocht naar een permanente huisvestingsoplossing, op eigen terrein. Tegenover onze 
school is een kleinschalige nieuwbouwwijk met (reeds bebouwde) zelfbouwkavels. Wij beogen en 
bouwen aan een open contact met onze buurtbewoners.  
De school is goed bereikbaar met het openbaar vervoer: metrohaltes Strandvliet en Venserpolder 
zijn op loopafstand en vanaf station Duivendrecht stopt er een bus vlakbij de school.      
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3. Onderwijs en ondersteuning 

3.1 Missie en visie  

 
Missie 
Orion College Drostenburg is een school voor leerlingen die aangewezen zijn op voortgezet 
speciaal onderwijs waarbij rekening gehouden wordt met de ondersteuningsbehoefte die zij 
hebben als gevolg van een chronische ziekte, lichamelijke beperking of een internaliserend 
gedragsprobleem. Wij werken aan een passend toekomstperspectief van iedere leerling, waarbij 
wij onderwijs op maat bieden en inzetten op maximale opbrengsten op alle domeinen. Dit doen 
wij  binnen een veilig schoolklimaat waarbij onderwijs en zorg elkaar versterken. Het vergroten 
van de zelfredzaamheid en goed burgerschap staat centraal. Voor het team van Orion College 
Drostenburg betekent dit dat wij binnen een cultuur van collegialiteit en verantwoordelijkheid 
voortdurend streven naar ontwikkeling van iedere leerling en de school als geheel. We stellen het 
als onze kernopdracht om onze leerlingen voor te bereiden op een goede en gelukkige plek in de 
samenleving op alle leefdomeinen waarin zij een waardevolle bijdrage kunnen leveren. 
 
Visie 
Algemeen 
Orion College Drostenburg geeft middels haar visie op onderwijs en leren, haar visie op een veilig 
en goed schoolklimaat en op betrokken partnerschap met ouders en externe 
betrokkenen,  invulling aan de missie die er voor onze school ligt. Wij streven naar maximale 
opbrengsten van onze leerlingen zodat ze kunnen uitstromen naar de best passende vorm van 
vervolgonderwijs of een plek op de arbeidsmarkt. Leidend bij deze visie is het vergroten van de 
zelfredzaamheid en goed burgerschap. Hiertoe investeren wij in het ontwikkelen van 
vaardigheden om een leven lang te kunnen leren, waarbij talenten en ambities verkend en 
ingezet worden. De leerlingen worden hierin gecoacht en begeleid door verschillende 
professionals vanuit onderwijs en zorg.  
 
Binnen de school staan 3 kernwaarden centraal: veiligheid, communicatie en eigenaarschap. Het 
is een plek waar iedereen zich gezien en gehoord voelt en waar geoefend mag worden in 
verschillende situaties om zo voortdurende ontwikkeling plaats te laten vinden. 
 
Onderwijs en leren 
De docenten richten het onderwijsleerproces uitdagend, doelgericht, planmatig en cyclisch in. 
We zien het als opdracht van de docent om de leerling hierbij zoveel als mogelijk zelf 
verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces te maken en hierbij tegemoet te komen aan 
verschillende leerstijlen. Het ontwikkelen en stimuleren van een leven lang leren wordt mede 
gevoed door in te zetten op de talenten, ambities en intellectuele capaciteiten van de leerlingen. 
Het werken met een innovatief (vakoverstijgend) curriculum, met duidelijke doorgaande 
leerlijnen die elkaar ondersteunen, draagt hieraan bij en maakt maatwerk mogelijk. 
 
Schoolklimaat 
Wij zijn als school een sociaal, fysieke en gezonde omgeving voor onze leerlingen. Wij creëren 
hiermee een oefenplaats voor leerlingen om vaardigheden op te doen waarmee ze op een 
positieve wijze deel kunnen nemen aan de maatschappij.  De leerlingen hebben bij ons een plek 
waarbinnen zij zich veilig en geborgen kunnen voelen om zich zo maximaal mogelijk te kunnen 
ontwikkelen. Er is rust, duidelijkheid, structuur en ruimte om te zijn wie je bent. We doen dit 
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middels een passende pedagogische aanpak voor iedere doelgroep, ondersteund vanuit het 
traumasensitieve gedachtengoed. 
 
Interne en externe samenwerking 
Onze leerlingen voorbereiden op een goede plek in de samenleving op alle leefdomeinen kunnen 
we niet alleen. Hiervoor is een breed pakket van samenwerkingsrelaties en samenwerkende 
instanties binnen school aanwezig die gericht is op het vergroten van de zelfredzaamheid en 
goed burgerschap van de leerling. 
Er wordt zoveel als mogelijk gewerkt vanuit het principe één kind één plan. Hiertoe is het interne 
netwerk zo georganiseerd dat eenieder vanuit de rol die hij heeft zich verantwoordelijk en 
betrokken voelt bij de ontwikkeling van de leerling en de school. We gaan hierbij uit van actief 
partnerschap met leerling en ouder(s)/verzorger(s). De SJSO-partners (specialistische jeugdhulp 
in het speciaal onderwijs) komen optimaal tegemoet aan ondersteuningsbehoeften van de 
leerlingen. Daarnaast is er een blijvende afstemming met de aanleverende scholen,  de 
symbioseschool, ROC’s en de verschillende vervolgbestemmingen.  

3.2 Leerlingenpopulatie  

Orion College Drostenburg is een school voor voortgezet onderwijs voor leerlingen die: 
● chronisch ziek zijn 
● een lichamelijke beperking hebben 
● een internaliserend gedragsprobleem hebben 
 
Chronisch zieke leerlingen 
Voor chronisch zieke leerlingen kan een schooldag erg belastend zijn. Met als gevolg een hoog 
verzuim en daardoor misschien achterstand in de lesstof. Op Orion College Drostenburg is 
verpleegkundige zorg aanwezig om chronisch zieke leerlingen ondersteuning te bieden. De 
verpleegkundige adviseert, begeleidt en helpt bij het uitvoeren van verpleegtechnische 
handelingen, therapietrouwheid en zelfmanagement.  
 
Lichamelijk beperkte leerlingen 
Lichamelijk beperkte 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 onderwijs zoveel mogelijk weggenomen. Orion College Drostenburg werkt 
intensief samen met Reade. Dit betekent dat leerlingen die daarvoor in aanmerking komen op 
school revalidatietherapie krijgen.  
 
Leerlingen met internaliserende gedragsproblemen 
In bepaalde gevallen kan ook een leerling met internaliserende gedragsproblemen of 
psychiatrische problematiek op Orion College Drostenburg 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. Orion College Drostenburg is 
niet geschikt voor alle leerlingen met gedragsproblemen of psychiatrische problematiek. Het 
gedrag mag niet continu storend zijn voor de overige leerlingen of een belemmering zijn voor het 
onderwijsproces. 

3.3 Inrichting van het onderwijs  

Orion heeft 4 locaties die VSO bieden. Deze werken nauw samen. Het doel is alle leerlingen die 
speciaal onderwijs nodig hebben in de regio Amsterdam (m.u.v. leerlingen met een visuele 
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beperkingen) een passend leerstofaanbod te kunnen bieden. Het Orion College heeft drie 
uitstroomprofielen: 
● vervolgonderwijs 
● arbeid 
● dagbesteding 
 
Orion College Drostenburg is opgedeeld in vier afdelingen: 
1. de praktijkafdeling 
2. de onderbouw vmbo en havo 
3. de bovenbouw vmbo bb - kb 
4. de bovenbouw vmbo en havo 
 
Binnen deze afdelingen heeft de school vijf klassen voor leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften, waarvan één klas de LINK-klas is. Deze klas is bedoeld voor leerlingen 
bij wie schoolgang niet vanzelfsprekend is. Daarnaast wordt er onderwijs gegeven aan leerlingen 
die niet fysiek op school aanwezig kunnen zijn. Dit kan zijn in de thuissituatie, ziekenhuis of 
digitaal. 
 
Per afdeling is er een teamleider en een zorgcoördinator. De teamleider is verantwoordelijk voor 
de leerontwikkeling van de leerlingen en de dagelijkse gang van zaken op de afdeling. De 
zorgcoördinator coördineert de interne zorg en is de eerste contactpersoon voor de externe zorg 
die wordt geboden aan de leerlingen. De teamleider en de zorgcoördinator nemen beiden deel 
aan de Commissie van Begeleiding (CvB). Bij de samenstelling van de groepen wordt zoveel als 
mogelijk rekening gehouden met het uitstroomperspectief van iedere leerling. Alle leerlingen 
hebben een eigen mentor. In het wekelijkse mentoruur wordt o.a. aandacht besteed aan 
loopbaanoriëntatie, de sociaal emotionele ontwikkeling, burgerschap en leren leren. De mentor 
is de eerste contactpersoon voor de ouder(s)/ verzorger(s). 
 
Praktijk leerjaar 1 tot en met 5 
Het praktijkonderwijs is er voor leerlingen die moeite hebben met leren op de traditionele 
manier. Er wordt gewerkt aan het zoveel als mogelijk zelfstandig functioneren binnen de 
domeinen wonen, werken, vrije tijd, burgerschap en leren. Het doel van het praktijkonderwijs is 
leerlingen, met behulp van een leerroute op maat, toe te leiden naar passend werk of een 
branchegerichte opleiding. 
In de eerste twee leerjaren ligt de nadruk op het algemeen vormend onderwijs (AVO). Tevens 
wordt er een begin gemaakt met stage lopen in de vorm van interne stages. Vanaf leerjaar drie 
verschuift de focus naar de stages. 
In het vijf jaar durende praktijkonderwijs wordt steeds meer gewerkt aan de sociale 
vaardigheden en werknemersvaardigheden. De leerlingen krijgen geleidelijk aan steeds meer 
verantwoordelijkheid tijdens de stages, met als doel in het vierde en vijfde leerjaar zelfstandig 
stages te kunnen lopen, rekening houdend met hun mogelijkheden en interesses. 
De stage is een belangrijk onderdeel van het leerproces en een goede stage is vaak de basis voor 
een passende uitstroom. Samen met onze partners (o.a. Cordaan en Pantar) zoeken we passende 
stageplekken met, indien nodig, begeleiding ter voorbereiding op (passende) arbeid. 
Leerlingen sluiten het praktijkonderwijs af met een praktijkdiploma en/of een branche-erkend 
certificaat en/of een MBO entree-opleiding. 
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In de praktijkafdeling hanteren we onderstaande lessentabel: 

 
 
Het vmbo op Orion College Drostenburg kent drie leerwegen: 

● de basisberoepsgerichte leerweg (BB) 
● de kaderberoepsgerichte leerweg (KB) 
● de theoretische leerweg (TL) 

 
In de eerste twee leerjaren is het aanbod overeenkomstig met de leerweg van de leerlingen, 
zoals hieronder opgenomen. Doordat er met doorlopende en parallelle leerlijnen gewerkt wordt, 
is maatwerk mogelijk en kunnen leerlingen enkele vakken op een leerniveau hoger of lager 
volgen. Aan het eind van het tweede leerjaar wordt definitief besloten op welk niveau het 
examentraject wordt ingezet. Alle toetsen zijn opgenomen in het ‘programma van toetsing 
onderbouw’ (PTO).  Er wordt met studiewijzers gewerkt, waarin staat wat wanneer wordt 
aangeboden en af moet zijn.  
 
Onderbouw leerjaar 1 en 2 - vmbo en havo 
In de onderbouw van het vmbo en de havo hanteren we onderstaande lessentabel: 
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In het tweede jaar maken de leerlingen een profielkeuze voor de bovenbouw.  
 
Bovenbouw leerjaar 3 en 4 vmbo bb-kb  
In de bovenbouw (3e de 4e jaar) van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg krijgen de 
leerlingen de volgende vakken: 

● Nederlands 
● Engels 
● maatschappijleer 
● rekenen (alleen indien de leerling een vakkenpakket zonder wiskunde gekozen heeft) 
● lichamelijke opvoeding  
● culturele en kunstzinnige vorming 

 
Daarnaast krijgen de leerlingen de vakken aangeboden behorend bij hun profielkeus. De 
leerlingen kunnen kiezen uit de volgende profielen: 

● zorg en welzijn (Z&W) 
○ vakken: biologie, wiskunde of aardrijkskunde 

● economie en ondernemen (E&O) 
○ vakken: economie, wiskunde of Duits 

 
De volledige lessentabel voor de bovenbouw vmbo bb-kb staat op pagina 14. 
 
Bovenbouw leerjaar 3 en 4 vmbo tl 
In de onderbouw van de theoretische leerweg (leerjaar 1 en 2) krijgen de leerlingen dezelfde 
vakken als hierboven is beschreven bij vmbo-bb en vmbo-kb. 
 
In de bovenbouw van de theoretische leerweg krijgen de leerlingen de volgende vakken: 

● Nederlands 
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● Engels 
● maatschappijleer 
● rekentoets (alleen indien de leerling een vakkenpakket zonder wiskunde gekozen heeft) 
● profielwerkstuk 
● lichamelijke opvoeding 

 
Daarnaast krijgen de leerlingen de vakken aangeboden behorend bij hun profielkeus. De 
leerlingen kunnen kiezen uit de volgende profielen: 

● economie 
○ vakken: economie, wiskunde, Duits 

● landbouw 
○ vakken: wiskunde, biologie, natuur- en scheikunde 1 (nask1) 

● techniek 
○ vakken: wiskunde, natuur- en scheikunde 1 (nask1), natuur- en scheikunde 2 

(nask2) 
● zorg en welzijn 

○ vakken: biologie, aardrijkskunde, geschiedenis 
 

Tenslotte volgen de leerlingen nog één keuzevak in het vrije deel, waarbij tekenen en natuur- en 
scheikunde 2 (nask 2) ook gekozen kunnen worden. 
 
De volledige lessentabel voor de bovenbouw vmbo tl staat op pagina 14. 
 
Bovenbouw leerjaar 3, 4 en 5 havo 
In de onderbouw van de havo (leerjaar 1 t/m 3) krijgen de leerlingen de vakken zoals hierboven 
beschreven staat bij het vmbo-bb en vmbo-kb. Het enige verschil is dat de leerlingen in havo 3 
aparte vakken natuurkunde en scheikunde krijgen i.p.v. nask. Aan het eind van het derde jaar 
maken de leerlingen een profielkeuze. 

 
In de bovenbouw van de havo krijgen de leerlingen de volgende vakken: 

● Nederlands 
● Engels 
● maatschappijleer  
● rekentoets (alleen indien de leerling een vakkenpakket zonder wiskunde gekozen heeft) 
● profielwerkstuk 
● lichamelijke opvoeding 

 
Daarnaast krijgen de leerlingen de vakken aangeboden behorend bij hun profielkeus. De 
leerlingen kunnen kiezen uit de volgende profielen: 

● natuur en techniek 
○ vakken: wiskunde B, natuurkunde, scheikunde, biologie  

● natuur en gezondheid 
○ vakken: wiskunde A, biologie, scheikunde, aardrijkskunde  

● economie en maatschappij 
○ vakken: wiskunde A, economie, geschiedenis, Duits 

● cultuur en maatschappij 
○ vakken: geschiedenis, Duits, tekenen, aardrijkskunde 
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Tenslotte volgen de leerlingen nog één keuzevak in het vrije deel. Alle vakken worden gegeven op 
Orion College Drostenburg. 
 
In de bovenbouw (vmbo bb-kb, vmbo tl en havo) hanteren we onderstaande lessentabel: 
 

 
 
Klassen voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte  
Naast de reguliere klassen heeft Orion College Drostenburg vijf klassen met een extra 
ondersteuningsaanbod bovenop het bestaande basisaanbod. In de onderbouw is er één extra-
ondersteuningsklassen (2D), in de praktijk zijn er drie ondersteuningsklassen (P1B, P2en3, 
P4en5).  In deze klassen zitten leerlingen met een meer intensieve en langdurige 
ondersteuningsbehoefte. De ondersteuningsbehoefte van deze leerlingen is dusdanig intensief 
en divers, dat het aanbod vraagt om meer maatwerk. Hoewel de aard en ernst van de 
problematiek per leerling kan verschillen, is bij alle leerlingen in deze klassen sprake van een 
grotere behoefte aan extra ondersteuning op sociaal-emotioneel, communicatief en/of fysiek 
gebied, waardoor de leerlingen niet zelfstandig en/of volledig mee kunnen komen met klassikaal 
onderwijs zoals aangeboden in het basisaanbod. In de klassen met een extra 
ondersteuningsaanbod worden de didactische en sociaal-emotionele taken voortdurend 
afgestemd op de draagkracht/draaglast van deze leerlingen om een zo optimaal mogelijke 
ontwikkeling te kunnen faciliteren. De vijfde klas met een extra ondersteuningsaanbod is de LINK 
klas. Deze klas is onderdeel van de bovenbouw en is voor leerlingen waarbij de schoolgang niet 
vanzelfsprekend is. 
 
Onderwijs aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte vraagt om een onderwijssetting 
waarin sprake is van een vast lokaal met een klas met een vaste samenstelling. In deze klassen is 
veel ruimte voor individuele aandacht en intensieve begeleiding. Er is sprake van een prikkelarme 
en gestructureerde leer- en werkomgeving. In de desbetreffende klassen is naast een docent en/ 
of de mentor ook een onderwijsondersteuner aanwezig. De zorgcoördinator, teamleider en 
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overige medewerkers zijn ondersteunend aan de mentor en de onderwijsondersteuner. De 
mentor heeft de regie in het onderwijstraject van de leerlingen in zijn/haar klas. Ouders en de 
leerling zijn echter mede verantwoordelijk en mede-eigenaar van het onderwijstraject van de 
leerling. De meeste lessen worden gegeven door vakdocenten. In de klassen is het aanbod 
variërend van praktijk-, basisberoeps- tot en met vmbo-tl niveau. Leerlingen kunnen gebruik 
maken van de ondersteunende diensten uit het basisaanbod, waaronder het aanbod vanuit SJSO. 
Aan de LINK-klas is naast de mentor en leerkrachtondersteuner ook een vaste SJSO collega 
gekoppeld. De focus is deze klas ligt op het weer opbouwen van de schoolgang.  
 
Onderwijs middels het extra-ondersteuningsaanbod staat in dienst van het beoogde 
einddoel/uitstroomperspectief van de leerling. Dit einddoel is per leerling verschillend en wordt 
waar nodig gedurende de schoolloopbaan bijgesteld. Voor een groot deel van de leerlingen dat 
gebruik maakt van het extra-ondersteuningsaanbod is het behalen van een volledig diploma niet 
haalbaar en is uitstromen naar een passende plek in de maatschappij het einddoel. De lesstof 
behorend bij de onderbouw wordt verdeeld over drie leerjaren (i.p.v. twee). Dit omdat er meer 
tijd besteed moet worden aan de sociaal-emotionele ontwikkelingen van de leerlingen. 
Gedurende de eerste twee schooljaren in een extra-ondersteuningsgroep moet duidelijk worden 
of een leerling in staat is door te stromen naar een reguliere klas of dat een leerling het extra-
ondersteuningsaanbod ook in de bovenbouw nodig heeft.  
Na het tweede leerjaar, bij twijfel na het derde schooljaar, dient er samen met de leerling en 
ouders een keuze gemaakt te worden hoe het onderwijstraject er verder uit gaat zien. Wanneer 
een leerling doorstroomt naar een reguliere groep zal hij/zij gebruik maken van het basisaanbod. 
Indien de leerling doorstroomt naar een groep met een extra-ondersteuningsaanbod in de 
bovenbouw wordt niet langer op het behalen van een diploma gekoerst, maar wordt getracht de 
leerling voor te bereiden op een passende plek in de maatschappij. Om de leerling hier goed op 
voor te bereiden zijn er naast het aanbieden van de schoolvakken ook verschillende 
stagemogelijkheden. Middels stages wordt getracht de leerlingen werknemersvaardigheden op 
te laten doen en hen hiermee voor te bereiden op werkzaamheden in de toekomst. Leerlingen 
die uitstromen naar een arbeidsplek hebben de mogelijkheid om een VSO diploma te behalen.  
 
De lessentabel van de ondersteuningsklassen is opgenomen in de lessentabel van de praktijk, 
onder- en bovenbouw vmbo - havo. 
 
Het rooster van de extra-ondersteuningsklassen bovenbouw bestaat uit 30 lesuren per week. Alle 
dagen starten de lessen om 8:30 en eindigen om 14:20. Leerlingen in de extra-
ondersteuningsgroepen maken echter, meer dan leerlingen in het basisaanbod, gebruik van een 
aangepast rooster. Hierbij valt te denken aan kortere schooldagen, een rustdag en/of een of 
meerdere stagedagen in de week.  
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De afdelingen van Orion College Drostenburg  

praktijk 5   Bovenbouw 5 
Havo (H) 
 

praktijk 4 Bovenbouw 4  
Basis en 
kaderberoepsgerichte 
leerweg (B/K) 

Bovenbouw 4 
Theoretisch 
gerichte leerweg 
(T) 

Bovenbouw 4 
Havo (H) 

Praktijk 3 Bovenbouw 3  
Basis en 
kaderberoepsgerichte 
leerweg (B/K) 

Bovenbouw 3 
Theoretisch 
gerichte leerweg 
(T) 

Onderbouw 3 
Havo (H) 

Praktijk 2 Onderbouw 2  
Basis en 
kaderberoepsgerichte 
leerweg (B/K) 

Onderbouw 2  
theoretisch gerichte leerweg (T) en Havo 
(H) 

Praktijk 1 Onderbouw 1 
Basis en 
kaderberoepsgerichte 
leerweg (B/K) 

Onderbouw 1   
theoretisch gerichte leerweg (T) en Havo 
(H) 

 
Onderwijs op locatie en/ of digitaal 
Leerlingen die om medische of psychische redenen niet volledig naar school kunnen gaan, 
kunnen onderwijs op locatie krijgen van een ambulante docent. Te denken aan onderwijs in de 
thuissituatie, in het ziekenhuis of digitaal. Onderwijs op locatie heeft als doel om het 
onderwijsproces van de leerlingen te continueren, verbinding met school te blijven ervaren en de 
terugkeer naar school te versnellen.  Deze vorm van onderwijs wordt altijd in overleg met de 
jeugdarts van de GGD en de Leerplicht vastgesteld.  
 
Zorgpiramide 
De groeps- en leerlingbesprekingen vormen de basis voor de uitvoering van de ondersteuning 
aan leerlingen. Tijdens deze besprekingen staat het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van de 
leerling centraal. In het OPP wordt de totale ontwikkeling van de leerling nauwkeurig beschreven 
en wordt in kaart gebracht wat de doelen van de leerling op lange, middellange en korte termijn 
zijn. Op basis van de informatie in het OPP wordt bepaald wat de specifieke onderwijsbehoefte 
van de leerling is en of het basisaanbod hierin voorziet of dat een extra/intensief-
ondersteuningsaanbod gewenst is. 
 
In de reguliere klassen biedt Orion College Drostenburg een onderwijsaanbod volgens het 
basisaanbod, dat is gebaseerd op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de grootste 
groep leerlingen (70%). 25% van de leerlingen maakt naast het basisaanbod gebruik van een 
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extra ondersteuningsaanbod in de daarvoor ontwikkelde klassen (ondersteuningsklassen). 
Enkele leerlingen binnen Orion College Drostenburg profiteren onvoldoende van het extra-
ondersteuningsaanbod en hebben een intensieve ondersteuningsbehoefte. Dit betreft 
ongeveer 5% van de leerlingen. 
 

 
 
 
 

3.4 Methoden en materialen 

Orion College Drostenburg maakt gebruik van lesmethodes die ook gebruikt worden in het 
reguliere voortgezet onderwijs. In bijlage 10.1: overzicht methodes en materialen, vindt u een 
totaaloverzicht van alle methodes per leerjaar per niveau. 
Het vmbo en de havo stemmen onderling zoveel als mogelijk de methodes op elkaar af, 
waardoor leerlingen die naar een ander niveau overgeplaatst worden eenvoudiger mee kunnen 
doen met het lesaanbod van dat niveau.  
Bij de methodes neemt het digitale (oefen)aanbod een steeds grotere plaats in. Het werken met 
digitale schoolborden en chromebooks in de klassen is daarom essentieel.  

3.5 Onderwijsondersteuning  

In de zorgcyclus is opgenomen wanneer en met wie er wordt gesproken over de voortgang/ 
ontwikkeling van een leerling a.d.h.v. het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Er zijn drie 
groepsbesprekingen gedurende het jaar. Elke groepsbespreking heeft een andere focus, zo wordt 
de ene groepsbespreking meer aandacht besteed aan de onderwijsbehoeften, de bevorderende 
en belemmerende factoren en een andere groepsbespreking gaat het meer over de didactische 
gegevens (al dan niet overgaan), leerroute/ uitstroomniveau en uitstroomperspectief.  
Naast de drie groepsbespreking zijn er (crisis) multidisciplinair overleg (MDO). Er wordt een MDO 
ingepland wanneer uit de groepsbespreking naar voren komt dat een gesprek met externen 
nodig is om te komen tot een gedegen aanpak van een leerling. 
Tenslotte is in de zorgcyclus opgenomen wanneer de afname van zowel de Klimaatschaal (gericht 
op het welbevinden van een leerling) wordt georganiseerd. 
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Schematische weergave van de zorgcyclus. 

Wanneer 
+ tijd? 

Wat? Wie? Ouders 

eind aug ● Overdracht leerlingen  
● Overdracht nieuwe leerlingen 

Mentoren onderling 
ZC* en mentoren 

 

sept ● Inschalen leerlingen in de leerlijn 
leren leren en sociaal gedrag 

  

eind sept ● Groepsbespreking 1  Mentoren, TL*, ZC  

week 5/ 6 
 

● Opgestelde OPP’s (voor nieuwe 
leerlingen) bespreken en laten 
ondertekenen door 
gezaghebbende(n) 

 
● CvB* stelt OPP’s vast 

Mentoren, zorg op 
aanvraag 
 

 
CvB 

 

    

november ● Afname klimaatschaal Mentoren, ZC en 
leerlingen 

Nieuws- 
brief 

    

januari ● Groepsbesprekingen 2 Mentoren, TL, ZC  

    

februari ● OPP’s bespreken en laten 
ondertekenen door 
gezaghebbende(n) 

Mentor, zorg op 
aanvraag 

 

    

mei ● Inschalen leerlingen leerlijn 
leren leren en sociaal gedrag 

  

juni ● Groepsbespreking 3  

 
Mentoren, ZC, TL, gehele 
docententeam van de 
afdeling 

 

Begin juli ● OPP’s bespreken en laten 
ondertekenen door 
gezaghebbende(n) 

Mentor, zorg op 
aanvraag 

 

 

* TL= teamleider 

* ZC= zorgcoördinator 

* CvB= Commissie van Begeleiding 
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3.6 Zorg binnen Orion College Drostenburg 

Verschillende disciplines binnen Orion College Drostenburg  bieden, in nauwe afstemming met 
ouders/verzorgers en externe behandelaars/zorgverleners, extra ondersteuning binnen de 
school. Afhankelijk van de aard van de ondersteuningsbehoefte wordt passende begeleiding 
geboden. Een begeleidingstraject kan in duur en frequentie variëren. Voor een deel van de 
begeleidingstrajecten geldt dat het uitgangspunt is dat de ondersteuning op den duur afgebouwd 
moet kunnen worden. Wanneer er binnen de afgesproken termijn onvoldoende vooruitgang 
wordt geboekt, kan dit betekenen dat begeleiding moet worden geïntensiveerd op school, maar 
het kan ook betekenen dat leerlingen verwezen worden naar externe zorg/behandeling. In 
enkele gevallen kan ook blijken dat een andere onderwijssetting beter aansluit bij de behoefte 
van een leerling.  
 
Hieronder volgt een beschrijving van de extra ondersteuning die binnen de school geboden kan 
worden. 
 
Kinderverpleegkundigen - Cordaan Jeugd Kinderteam 
De schoolverpleegkundigen zijn in dienst van Cordaan. Zij verrichten medische handelingen en 
hebben een adviserende en begeleidende rol naar de leerlingen toe. Er wordt zoveel mogelijk 
naar zelfstandigheid van de leerlingen toegewerkt. 
Om gebruik te kunnen maken van deze verpleegkundige zorg vanuit Cordaan is een 
zorgovereenkomst tussen het individuele gezin (van de individuele leerling) en Cordaan 
noodzakelijk. 
 
Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) ondersteuning - in samenwerking met Cordaan 
Jeugd Kinderteam 
Op onze school is het mogelijk om voor persoonlijke zorg, de algemene dagelijkse 
levensverrichtingen (ADL), assistentie en/of begeleiding te ontvangen binnen de schooluren op 
momenten dat het noodzakelijk is of volgens afspraak. Deze ADL-zorg wordt verleend op school. 
Deze ADL-zorg wordt deels vormgegeven in samenwerking met Cordaan Jeugd Kinderteam en 
wordt deels uitgevoerd door verzorgenden in dienst van school. Doel van de ADL-zorg is het 
begeleiden en stimuleren naar zelfstandig functioneren of zo zelfstandig mogelijk functioneren 
qua persoonlijke zorg. Eigen regie en participeren van de leerling met lichamelijke problematiek 
of fysieke beperking(-en) vinden wij belangrijk. 
Ook hiervoor geldt dat een zorgovereenkomst tussen het individuele gezin en Cordaan 
noodzakelijk is. 
 
Cordaan (Specialistische Jeugdhulp in het Speciaal Onderwijs - SJSO) 
Begeleiders van Cordaan bieden individuele begeleiding binnen en/of buiten de klas gericht op 
het begeleiden van het gedrag, sociale interacties en het vergroten van (sociale) vaardigheden. 
Het doel van de begeleiding is dat een leerling uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk kan 
functioneren binnen het schoolsysteem, hierbij rekening houdend met zijn/haar beperkingen. 
Hulpvragen waarvoor Cordaan begeleiding wordt ingezet op Orion College Drostenburg hebben 
veelal te maken met problemen in het leergedrag van de leerling, zeer beperkte executieve 
vaardigheden en een gebrek aan zelfredzaamheid. De begeleiding richt zich op het trainen van 
deze vaardigheden door gebruik te maken van interventies, gewenst gedrag te oefenen en te 
werken aan concrete doelen. 
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Altra en Levvel (SJSO) 
De specialistische hulpverleners vanuit ‘Altra Thuis op School’ (ATOS) en Levvel (voorheen Spirit 
en de Bascule) opereren vanuit de school, maar ook buiten de school, zowel in het gezin als in het 
netwerk. Deze hulp wordt dan ook ingezet wanneer er problemen zijn op meerdere gebieden, 
namelijk: problemen bij de leerling zelf, binnen het gezin en op school. Het doel van de inzet van 
een ATOS/Levvel-traject is om de leerling in staat te stellen om te gaan met uitdagingen en 
problemen, zich prettig te laten voelen zowel op school als thuis en te zorgen dat de leerling zich 
zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Daarnaast is het doel dat ouders zich meer zelfverzekerd 
voelen over de opvoeding en in staat zijn problemen zelf op te lossen en hun hun kind daarin te 
ondersteunen. Om deze doelen te kunnen bewerkstelligen is er sprake van een intensieve 
samenwerking tussen de leerling, ouders de school en de specialistische hulpverlener. De 
specialistische hulpverlener kan de verbinding vormen tussen school en thuis.  
 
Begeleider Passend Onderwijs (BPO vanuit Altra) 
De begeleider Passend Onderwijs begeleidt leerlingen van het vmbo en havo naar het MBO en 
HBO, zodat deze overgang zo goed mogelijk verloopt. 
 
Ouder-kindadviseur 
Het schoolmaatschappelijk werk bestaat uit een Ouder-kindadviseur (OKA) die verbonden is aan 
een Ouder-kindteam (OKT). De OKA levert een belangrijke bijdrage bij het op tijd signaleren van 
problemen van leerlingen en gezinnen. 
Er worden -indien nodig- oudergesprekken gevoerd. Hierin komt ter sprake of er specifieke 
aandachtspunten zijn waar wij als school rekening mee moeten houden en of er externe 
hulpverlening ingezet moet worden. 

Schoolgezondheidszorg van de GGD 
Aan Orion College Drostenburg is vanuit de GGD een jeugdarts verbonden die onderdeel is van 
de Commissie van Begeleiding (CvB). De jeugdarts is verbonden aan een Ouder-kindteam (OKT) 
en werkt één dag per week voor het Orion College Drostenburg en spreekt en onderzoekt 
leerlingen. Wanneer nodig legt de jeugdarts (met toestemming van leerling en ouders) contact 
met externe behandelaars van de leerling bij onderzoeken bij de instroom op school of bij het 
bepalen van de belastbaarheid. Daarnaast is de jeugdarts betrokken bij begeleiding rond verzuim 
door ziekte. De leerling en ouders ontvangen bij frequent ziekteverzuim een oproep van de 
jeugdarts. Zij zal samen met de leerling en ouders tot een oplossing proberen te komen om het 
ziekteverzuim te minderen. Na het gesprek met de leerling en ouders geeft de jeugdarts de 
school een terugkoppeling in de vergadering van de Commissie van Begeleiding (CvB).  
Daarnaast worden leerlingen uit de eerste klas uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. 
Tijdens dit onderzoek van de jeugdarts wordt de leerling gewogen en gemeten en wordt 
gesproken over zijn/ haar lichamelijke en psychische gezondheid.  
 
Onze jeugdarts Annemieke van Woudenberg, is op dinsdag aanwezig op school, verder is zij 
bereikbaar via: 
GGD afdeling speciaal onderwijs 
Jan Tooropstraat 5 
1062 BK Amsterdam 
Tel: 020- 555 57 12 
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Revalidatie  
Orion College Drostenburg werkt samen met Reade, Revalidatiecentrum Amsterdam. Reade 
verzorgt op school onder meer ergo- en fysiotherapie, maatschappelijk werk, logopedie en 
psychologische begeleiding voor leerlingen met een revalidatie indicatie. 
Reade sportcentrum biedt sportstimuleringsprojecten. Reade geeft advies en kan een helpende 
hand bieden bij het vinden van een geschikte sport of naschoolse activiteit voor uw zoon of 
dochter. Voor een afspraak kunt u contact opnemen met Reade via telefoonnummer 020-
5896503 of via de mail sportcentrum@janvanbreemen.nl. 
Om gebruik te kunnen maken van therapie vanuit Reade is een overeenkomst tussen het 
individuele gezin (van de individuele leerling) en Reade noodzakelijk. 

3.7 Toelating  

Om op het Orion College geplaatst te kunnen worden, is een toelaatbaarheidsverklaring van het 
samenwerkingsverband nodig. Indien de leerling op een reguliere VO-school zit en wordt 
verwezen naar het VSO, dan moet de toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd bij het 
samenwerkingsverband waar die reguliere VO-school toe behoort. Wanneer een leerling voor het 
eerst naar het voortgezet onderwijs gaat en zich wil aanmelden bij Orion College Drostenburg, 
moet de toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband waar de 
leerling woonachtig is. In Amsterdam is dat het Samenwerkingsverband VO Amsterdam en 
Diemen. 
Het samenwerkingsverband spreekt zich in de toelaatbaarheidsverklaring uit over: 

● de start- en einddatum van de toelaatbaarheidsverklaring (de duur); 
● het overeengekomen bekostigingsniveau van de ondersteuning. 

 
De toelaatbaarheidsverklaring is van betekenis voor de toewijzing van ondersteuningsmiddelen 
aan de VSO-scholen. Alleen voor een leerling met een toelaatbaarheidsverklaring verwerft de 
VSO-school het recht op bekostiging. 
 
Aanmelding en plaatsing 
Wanneer een leerling een toelaatbaarheidsverklaring voor het Speciaal Onderwijs heeft, kan 
hij/zij aangemeld worden op onze school. Met toestemming van de ouders wordt de 
toelaatbaarheidsverklaring en het dossier opgevraagd bij de school van herkomst. Vervolgens 
wordt het dossier besproken binnen de Commissie voor Begeleiding (CvB), waarna al dan niet tot 
definitieve plaatsing overgegaan wordt. In uitzonderlijke gevallen kan de school beslissen om een 
leerling op grond van ontoereikende ondersteuning niet te plaatsen.     
Ouders kunnen met de zorgcoördinator de plaatsingsmogelijkheid en de datum van de eerste 
schooldag bespreken. Ook een eventuele vervoersaanvraag kan dan geregeld worden. 
Het streven is om een leerling binnen vier weken na aanmelding te plaatsen met een eerste 
Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Na zes weken op school wordt het 
ontwikkelingsperspectiefplan na bespreking met de ouders definitief vastgesteld. 
 
Herindicatie  
Afhankelijk van de duur van de afgegeven toelaatbaarheidsverklaring dient voor een leerling een 
verlenging aangevraagd te worden. Dit gebeurt in overleg met ouders en kan alleen wanneer er 
nog gegronde redenen zijn om in het Speciaal Onderwijs te blijven. Orion College Drostenburg 
heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen om de herindicering zo soepel mogelijk te laten 
verlopen in samenwerking met het betrokken Samenwerkingsverband.  
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4. Leerlingresultaten 
 

4.1 Het volgen van de ontwikkeling van leerlingen  

Bij elke leerling werken we aan de hoogst haalbare resultaten op alle leer- en 
ontwikkelingsgebieden. Onderstaand wordt uitgelegd hoe wij de ontwikkeling van de leerlingen 
plannen, hoe we de vorderingen bepalen en hoe we de resultaten in de loop van de tijd volgen. 
 
Ontwikkelingsperspectief (OPP) 
Om de uiteenlopende werkzaamheden op elkaar af te stemmen en optimale kwaliteit te bieden 
aan de individuele leerling, wordt gewerkt met een ontwikkelingsperspectiefplan voor elke 
leerling (OPP). Bij het tot stand brengen van dit document speelt de zorgcoördinator een centrale 
rol, maar ook andere disciplines en de mentor beschrijven wat zij willen bereiken met een 
leerling. De doelen worden in het OPP genoteerd. Twee keer per jaar wordt er geëvalueerd en 
worden de resultaten en de nieuwe doelen met de ouders besproken.  
 
Bij het evalueren van het OPP staan de vorderingen van de leerling en het handelen van de leraar 
centraal en worden de verschillende werkzaamheden van de diverse professionals op elkaar 
afgestemd. Met behulp van het OPP wordt gestreefd naar: 

● goed zicht op vorderingen van de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van de 
leerling; 

● goed zicht op de resultaten die de leraar met zijn of haar leerlingen bereikt; 
● bieden van betere kwaliteit door meer verantwoording; 
● systematische controle op werkafspraken; 
● afstemming tussen diverse medewerkers; 
● afstemming met ouders, leerlingen en instellingen. 

 
Leerlingvolgsysteem (LVS) 
De didactische toets resultaten worden opgeslagen in ons leerlingvolgsysteem (Somtoday).  
 
Schoolstandaarden: didactisch en leergebiedoverstijgend 
De school werkt opbrengstgericht aan de resultaten van haar onderwijs. Hiertoe heeft de school 
een didactische en een leergebiedoverstijgende schoolstandaard opgesteld. In beide standaarden 
beschrijven we naar welke niveaus we met de leerlingen toe werken. Alle leerlingen worden 
ingeschaald op de schoolstandaarden. Het didactische uitstroomniveau is vastgelegd in het OPP. 
Bij elke evaluatie van het OPP bekijken we of de ontwikkeling van een leerling nog in lijn loopt 
met zijn/ haar uitstroomperspectief. Aan de hand daarvan stellen wij ons onderwijs en onze 
begeleiding bij om het maximale uit elke leerling te kunnen halen. 
 

Didactische schoolstandaard 

Leerjaar: 1 Leerjaar: 2 Leerjaar: 3 Leerjaar: 4 Leerjaar: 5 Uitstroom 

1F 50% 2F 2F 50% 3F 3F HBO 

50% 1F 1F 50% 2F 2F - MBO 2-3-4 

30% 1F 50% 1F 70% 1F 80% 1F 90% 1F MBO 1 

20% 1F 30% 1F 40% 1F 50% 1F 50% 1F Vrij bedrijf 

10% 1F 20% 1F 25% 1F 30% 1F 30% 1F Beschutte arbeid 
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Schoolstandaard leergebiedoverstijgende vakgebieden 

leeftijd/ ambitie niveau bij 
aanmelding 

13 14 15 16 17 18 uitstroom 

verdiept 20% 4/5 6 6 7 7 8 8 vervolgonderwijs 

basis 60% 3 4 4 5 5 6 6 (beschutte) arbeid 

intensief 20% 1/2 2 2 3 3 4 4 dagbesteding 

 
Toetsing en afsluiting 
Onderbouw 
In de onder- en bovenbouw van het vmbo en de havo worden de JIJ!-toetsen afgenomen voor de 
vakken: rekenen, Nederlands en Engels. Middels de JIJ! toetsen worden de vorderingen op 
referentieniveau gemeten. Daarnaast worden de leerlingen tussentijds getoetst middels 
methode gebonden toetsen. Voor alle vakken is een PTO (programma van Toetsen Onderbouw) 
opgesteld, welke in het leerlingvolgsysteem is gehangen. Op Orion College Drostenburg vinden 
we het belangrijk om met grote regelmaat na te gaan of alle leerlingen de lesstof beheersen en of 
ze nog in lijn liggen met het uitstroomperspectief.  
In de praktijk afdeling worden leerlingen getoetst middels de Cito toetsen voor de vakken: 
begrijpend lezen en rekenen/ wiskunde. 
 
In de bovenbouw wordt met een PTA (programma van toetsing en afsluiting) gewerkt. Hierin zijn 
alle toetsen en handelingsopdrachten voor de examenjaren vastgelegd. De cijfers die in de drie 
rapportperiodes behaald worden tellen niet mee voor hun examen. 
 
Afspraken met betrekking tot overgaan 
In het overgangsreglement zijn de voorwaarden, eisen en gevolgen van overgaan opgenomen. 
Ons overgangsreglement kunt u vinden op de website.  
 
Staatsexamen voor vmbo en havo 
De leerlingen van het vmbo en de havo doen mee aan het staatsexamen dat plaatsvindt op Orion 
College Drostenburg. Het staatsexamen bestaat uit twee verplichte onderdelen; het centraal 
examen en het college-examen. Het centraal examen is exact gelijk aan het centraal examen van 
het reguliere onderwijs. Het centraal examen van het staatsexamen en van het reguliere 
onderwijs vinden op hetzelfde moment plaats. Dit is ieder jaar in mei. Het is mogelijk om het 
staatsexamen te herkansen, mits je daardoor kan slagen. De herexamens van het staatsexamens 
zijn gelijk aan de herexamens van het reguliere onderwijs. 
Het college-examen wordt in plaats van de schoolexamens afgenomen. Het college-examen is 
een mondeling examen. Sommige vakken hebben daarnaast ook nog een schriftelijk deel. Het 
college- examen vindt plaats in juli en de data verschillen per regio. 
 
Het CSPE 
Het staatsexamen examineert geen beroepsgerichte vakken. Leerlingen die opgaan voor een 
vmbo-bb/kb diploma zullen hun Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE) moeten maken 
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op onze symbioseschool Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) - Guldenkruis 5, 1103 BE 
Amsterdam Zuidoost.  

4.2 Behaalde leerlingresultaten  

We starten in deze paragraaf met een overzicht van de behaalde diploma’s en certificaten. Dit 
wordt gevolgd door een reflectie op het percentage ongewijzigde ontwikkelingsperspectieven en 
door een overzicht van de bestendigingsgegevens. Ieder onderdeel wordt afgesloten met een 
korte analyse en conclusie.  
 

 
 

Analyse en conclusie behaalde diploma’s 
Ten opzichte van 2020-2021 zijn er in 2021-2022 drie praktijkonderwijsdiploma’s minder 
behaald. Dit heeft te maken met het feit dat er het afgelopen schooljaar minder leerlingen zijn 
uitgestroomd. Het afgelopen schooljaar zijn er zes diploma’s voor kas / bas en mbo-1 behaald. 
Het schooljaar ervoor waren dat er slechts drie. Alle kandidaten die op gingen voor hun examen 
zijn geslaagd.  
Zowel in 2019-2020, 2020-2021 als in 2021-2022 was er een slagingspercentage van 100% op de 
afdeling vmbo bb/kb, voor die leerlingen die opgingen voor een volledig diploma. Tot en met het 
schooljaar 2018-2019 werd de gehele bovenbouw (zowel vmbo bb, vmbo kb, vmbo tl en havo) 
aangestuurd door één teamleider en één zorgcoördinator. Met ingang van schooljaar 2019-2020 
is de bovenbouw opgesplitst in twee afdelingen. Een afdeling bestaat uit vmbo bb + kb. De 
andere afdeling bestaat uit vmbo tl + havo. Beide afdelingen worden aangestuurd door een 
teamleider en een zorgcoördinator. Dit heeft ertoe geleid dat er meer ruimte is voor begeleiding 
van zowel docenten als leerlingen. Tevens wordt er sinds het schooljaar 2019-2020 gewerkt met 
rapportbesprekingen. Ook dit leidt ertoe dat er beter zicht is op de leervorderingen van onze 
leerlingen. Als blijkt dat leervorderingen achterblijven op groeps- of op individueel niveau kan er 
worden nagedacht over een passende interventie. Voorbeelden van mogelijke interventies zijn: 
extra instructie, extra begeleiding van een leerling en/of bijvoorbeeld contact leggen met 
ouder(s)/verzorger(s).  
Het aantal behaalde vmbo-tl diploma’s is nagenoeg gelijk gebleven. De hierboven beschreven 
interventies (het splitsen van de bovenbouw in twee afdelingen, met ieder één teamleider en één 
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zorgcoördinator) zou bijgedragen kunnen hebben aan dit positieve resultaat.  
Het aantal behaalde havo diploma’s is verdubbeld van twee naar vier. De meerjarentrend laat 
een afname zien. Dit is opvallend omdat het totaal aantal havisten licht lijkt te stijgen. Het feit dat 
het aantal behaalde havo diploma’s in meerjarenperspectief lijkt af te nemen, zou mede het 
gevolg kunnen zijn van de mogelijkheden binnen het staatsexamen om certificaten over 
meerdere schooljaren bij elkaar te sprokkelen. Een ander onderdeel van de verklaring zou onze 
veranderende doelgroep kunnen zijn,  zoals is gebleken uit de analyse van onze 
leerlingenpopulatie, zoals die gemaakt is in 2019-2020 en is vastgelegd in onze 
doelgroepbeschrijving. Uit deze analyse is gebleken dat het percentage leerlingen dat opgaat 
voor een volledig havo-diploma de afgelopen jaren is afgenomen.  
De resultaten kunnen nog niet tegen de didactische schoolstandaard worden afgezet, gezien het 
feit dat er nog geen norm was geformuleerd. Komend schooljaar 2022-2023 wordt de norm 
opgesteld en toegevoegd aan de schoolstandaard en daarna kunnen de resultaten daartegen 
worden afgezet. 
 

 
 

Analyse en conclusie behaalde certificaten 
Sinds schooljaar 2020-2021 is ervoor gekozen om het aantal behaalde certificaten binnen de 
praktijkafdeling te specificeren. Zowel in 2020-2021 en 2021-2022 zijn er negentien certificaten 
behaald.   
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Sinds het afgelopen schooljaar 2021-2022 zijn we gestopt met het afnemen van KSE-examens. 
Reden is dat we in de praktijkafdeling citotoetsen afnemen en dat leerlingen sinds het afgelopen 
schooljaar een vso-diploma kunnen behalen.  
In 2020-2021 zijn er dertien vmbo bb en kb certificaten behaald en in 2021-2022 veertien. Dit 
komt omdat sinds 2019-2020 leerlingen op deze afdelingen nu ook examen via het staatsexamen 
kunnen doen, en dus ook losse certificaten kunnen behalen.  
In 2019-2020 zijn er 35 havo-certificaten behaald en 2020-2021 waren dat er 34. Dit aantal is 
nagenoeg gelijk gebleven. In aantal behaalde vmbo tl-certificaten is gestegen van 56 in 2019-
2020 naar 93 in 2020-2021. Reden hiervoor is dat het om leerligen gaat (30 leerlingen in 2021-
2022 tegen 21 leerlingen in 2019-2020). Voor de examenresultaten over 2021-2022 geldt dat wij 
de totaallijsten van DUO  pas  eind september aangeleverd krijgen. Pas dan kunnen wij de 
examenresultaten van de leerlingen analyseren en kunnen wij vaststellen hoeveel certificaten de 
16 leerlingen (havo) c.q. de 27 leerlingen (TL) in totaal hebben behaald.  
De resultaten kunnen nog niet tegen de didactische schoolstandaard worden afgezet, gezien het 
feit dat er nog geen norm was geformuleerd. Komend schooljaar 2022-2023 wordt de norm 
opgesteld en toegevoegd aan de schoolstandaard en daarna kunnen de resultaten daartegen 
worden afgezet. 
 

 
 
Percentage ongewijzigde OPP’s 

Vanaf 2017 is een school verplicht om aan te tonen dat zij bij minimaal 75% van het aantal 
schoolverlaters het benodigde niveau voor de uitstroombestemming uit het 
ontwikkelingsperspectief heeft bereikt. Dit houdt in dat in de laatste twee schooljaren 75% van 
de OPP’s ongewijzigd moeten zijn. Anders dient de school daar een verklarend antwoord voor te 
hebben. Hieronder wordt weergegeven welk percentage leerlingen uitstromen volgens het OPP-
uitstroomniveau zoals dat aan het einde van leerjaar 2 (vmbo) en leerjaar 3 (praktijk en havo) is 
vastgesteld. 
 
Percentage ongewijzigde OPP’s schoolbreed 
De afgelopen vier schooljaren hebben wij de norm van minimaal 75% voor wat betreft 
ongewijzigde uitstroombestemmingen behaald, zie onderstaande tabel. Wij ervaren dit als 
positief. Tegelijkertijd lopen wij er tegenaan dat onze school dermate groot en divers is dat wij 
deze data als te algemeen ervaren. Vandaar dat wij ook de gewijzigde uitstroombestemming in 
kaart hebben gebracht per afdeling. We onderscheiden (1) de praktijkafdeling, (2) de afdeling 
vmbo bb/ kb en (3) de afdeling vmbo tl/ havo. 
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Percentage ongewijzigde OPP’s per afdeling 
Hieronder een overzicht van de gewijzigde uitstroombestemming per afdeling. We 
onderscheiden (1) de praktijkafdeling, (2) de afdeling vmbo bb/ kb en (3) de afdeling vmbo tl/ 
havo. 
 

 
 

 
 

 
 
Analyse en conclusie 
Praktijkafdeling: in schooljaar 2021-2022 is de norm van 75% niet behaald. Dit komt doordat 25% 
van de leerlingen (zijnde drie leerlingen) hoger uitstroomt dan in het OPP is aangegeven. Deze 
drie leerlingen volgden een PRO-Roc opleiding. Deze leerlingen hadden uitstroomprofiel arbeid 
en deze is gewijzigd naar uitstroomprofiel vervolgonderwijs. In het vervolg zullen wij bij alle 
leerlingen die een PRO-Roc opleiding volgen het uitstroomprofiel vervolgonderwijs opnemen, 
zodat wij de norm weer behalen, net als de drie voorgaande schooljaren. 
Vmbo basisberoepsgerichte- en kaderberoepsgerichte leerweg: in schooljaar 2021-2022 is de 
norm behaald. Twee leerlingen zijn met een vmbo kader diploma uitgestroomd naar een mbo 2 
opleiding. Dit is uitstroomperspectief is lager dan in het opp was aangegeven. In het opp van één 
van deze leerlingen was bij het uitstroomperspectief mbo 2/ mbo 3 aangegeven, gezien er grote 
twijfel bestond of hij zijn diploma zou behalen. Deze leerling heeft een NT2 problematiek en een 
complex verleden, om deze reden is ervoor gekozen om hem te laten uitstromen naar een mbo 2 
opleiding. De andere leerling wilde heel graag een specifieke mbo 2 opleiding volgen.  
Vmbo theoretische leerweg en de havo: de norm is de afgelopen vier schooljaren behaald. 
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Uitstroombestemmingen + bestendiging 
Tussentijdse- en einduitstroom in meerjarenperspectief 
Hieronder ziet u een overzicht van de tussentijdse- en einduitstroom in meerjarenperspectief 
over de schooljaren 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022. 

 
 
Uitstroombestemmingen + bestendiging afgelopen drie schooljaren 
Dan volgt nu een overzicht van zowel de tussentijdse- als de einduitstroombestemmingen plus 
bestendiging over de jaren 2018-2019, 2019-2020 en 2020-2021. We spreken van einduitstroom 
wanneer een leerling aan het eind van een opleiding uitstroomt: bij de praktijkopleiding na jaar 5, 
bij een vmbo-opleiding na jaar 4 of aan het einde van een havo-opleiding na jaar 5. Bij alle 
eerdere uitstroom is er sprake van tussentijdse uitstroom. Zowel bij tussentijdse als bij 
einduitstroom hanteren wij een schooleigen norm van plaatsbesetendigde leerlingen van 90% of 
hoger. Omdat onze school dermate groot en divers is presenteren wij zowel de tussentijdse- als 
de einduitstroombestemmingen plus bestendiging per afdeling. We onderscheiden (1) de 
praktijkafdeling, (2) de afdeling vmbo bb/ kb en (3) de afdeling vmbo tl/ havo.  



 
Schoolgids 2022 - 2023 * Orion College Drostenburg * www.orion.nl   28 / 94 

 

Uitstroombestemmingen 2020-2021  
=> Tussentijdse uitstroom 2020-2021: praktijkafdeling, vmbo bb/kb, vmbo-tl/ havo 
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=> Einduitstroom 2020-2021: praktijkafdeling, vmbo bb/kb, vmbo-tl/ havo
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Uitstroombestemmingen 2019-2020  
=> Tussentijdse uitstroom 2019-2020: praktijkafdeling, vmbo bb/kb, vmbo-tl/ havo 
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=> Einduitstroom 2019-2020: praktijkafdeling, vmbo bb/kb, vmbo-tl/ havo 
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Uitstroombestemmingen 2018-2019  
=> Tussentijdse uitstroom 2018-2019: praktijkafdeling, vmbo bb/kb, vmbo-tl/ havo 
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=> Einduitstroom 2018-2019: praktijkafdeling, vmbo bb/kb, vmbo-tl/ havo 
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Analyse tussentijdse uitstroom 
In 2018-2019 was het gemiddelde percentage plaatsbestendige leerlingen na tussentijdse 
uitstroom 78% (twee leerlingen onbekend, dit is 5% van de totale tussentijdse uitstroom in 2018-
2019). In 2019-2020 was het gemiddelde percentage plaatsbestendige leerlingen na tussentijdse 
uitstroom 71% (twee leerlingen onbekend, dit is 14% van de totale tussentijdse uitstroom in 
2019-2020) en in 2020-2021 was het 76% (drie leerlingen onbekend, dit is 14% van de totale 
tussentijdse uitstroom in 2020-2021). Dit betekent dat wij over 2018-2019, 2019-2020 en 2020-
2021 onze schooleigen norm (90% of hoger plaatsbestendigd) niet hebben behaald.  
In absolute aantallen is het aantal tussentijdse uitstromers 41 (2018-2019), 14 (2019-2020) en 21 
(2020-2021). De tussentijdse uitstromers zitten met name in de bovenbouw bb/kb en tl/havo.  
 
Conclusie tussentijdse uitstroom 
Er lijkt in de jaren 2018-2019, 2019-2020 en 2020-2021 relatief vaak sprake van tussentijdse 
uitstroom. Dit zou kunnen worden verklaard door de veranderende doelgroep zoals is gebleken 
uit de analyse van onze leerlingenpopulatie, zoals die gemaakt is in 2019-2020 en is vastgelegd in 
onze doelgroepbeschrijving. Uit deze analyse is gebleken dat het percentage leerlingen dat 
opgaat voor een volledig diploma de afgelopen jaren is afgenomen. Dit betekent dat het voor een 
deel van onze leerlingen een optie zou kunnen zijn om zonder diploma voortijdig uit te stromen 
naar een MBO-1 opleiding (drempelloos). Omdat een aantal van onze leerlingen een dermate 
hoge ondersteuningsbehoefte heeft, waar niet altijd in kan worden voorzien in het MBO, bieden 
wij een op onze school een MBO-1 route aan.  
Daarnaast zien we over de afgelopen schooljaren steeds dat een aantal leerlingen thuis komt te 
zitten en wordt overgedragen aan de gemeente c.q. hulpverlening. Om deze reden hebben wij 
het beleidsdoel Link-klas opgesteld voor 2022-2023.   
Een andere vorm van tussentijdse uitstroom kwam voort uit de inrichting van het onderwijs in 
samenwerking met onze symbioseschool, de Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB). Twee 
profielen werden op de OSB aangeboden, te weten Produceren, Installeren en Energie (PIE) en 
Zorg en Welzijn. In de praktijk bleek het deelnemen aan het onderwijs op de OSB een te grote 
overstap, bijvoorbeeld qua (openbaar) vervoer en qua schaalgrootte. En voor een deel van onze 
leerlingen was het überhaupt geen optie (te grote ondersteuningsbehoefte). Om die reden 
hebben wij ervoor gekozen om het profiel Zorg en Welzijn per 2021-2022 bij ons op school aan te 
bieden, net als het profiel Economie en Ondernemen. Het profiel PIE wordt niet meer 
aangeboden op de OSB en is komen te vervallen.  
Wat tevens opvalt is het aantal leerlingen dat in 2019-2020 is uitgestroomd naar dagbesteding (3 
leerlingen). Dit gezien het uitstroomprofiel dagbesteding geen uitstroomprofiel was. Als gevolg 
hiervan is dagbesteding als uitstroomprofiel toegevoegd.   
 
Analyse einduitstroom 
In 2020-2021 en in 2019-2020 zijn de meeste leerlingen uitgestroomd (einduitstroom) naar mbo 
1-2-3-4. Het aantal leerlingen dat met een volledig HAVO diploma uitstroomt naar een HBO 
opleiding lijkt af te nemen. Tegelijkertijd zien we een toename in het aantal behaalde certificaten 
op onze havo-opleiding (zie paragraaf 1.3.1 van dit document). 
 
Conclusie einduitstroom 
Het juist toeleiden naar een passende vervolgbestemming is voor ons een belangrijke opdracht. 
Onze schooleigen norm hebben dan ook gesteld op 90% (of hoger) plaatsbestendigd.  
In schooljaar 2018-2019 was het gemiddelde bestendigingspercentage 85% (één leerling 
onbekend, dt is 4% van de totale einduitstroom in 2018-2019), in schooljaar 2019-2020 100% en 
in schooljaar 2020-2021 84% (vijf leerlingen onbekend, dit is 13% van de totale einduitstroom in 
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2020-2021). Dit betekent dat wij voor de jaren 2018-2019 en 2020-2021 onze schooleigen norm 
niet hebben behaald. Vooralsnog behalen wij onze schooleigen norm wel over het schooljaar 
2019-2020. De coronacrisis lijkt geen effect te hebben gehad op de einduitstroom van de 
leerlingen.  
 
Een belangrijke opdracht voor onze school is om onze leerlingen passend te laten uitstromen en 
bij te dragen aan plaatsbestendiging. Een goed en doordacht aanbod qua leer- en 
loopbaanbegeleiding, sociale en maatschappelijke competenties en bijvoorbeeld leren leren 
draagt bij aan een passende uitstroom en verkleint de kans op uitval op een vervolgbestemming.   
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5. Kwaliteitsbeleid 
 

5.1 Kwaliteitszorg en kwaliteitsinstrumenten  

Onze school werkt planmatig, cyclisch en systematisch aan de verbetering en borging van de 
kwaliteit van onderwijs en zorg. Dit doen we met behulp van een groot aantal 
kwaliteitsinstrumenten. Er zijn instrumenten om vooraf doelen te bepalen. Er zijn instrumenten 
om onderweg de kwaliteit en resultaten te bewaken. En achteraf evalueren we of hebben bereikt 
wat we wilden en of er verbeteringen mogelijk zijn. Dit doen we voor de school als geheel, op 
groepsniveau en per leerling. De instrumenten zijn zodanig verdeeld over de vier jaren van het 
schoolplan dat er altijd een actuele kwaliteitsanalyse beschikbaar is. 
 
Wij maken gebruik van de volgende kwaliteitsinstrumenten: 
 
Planvorming 

Schoolplan 
 

● De school maakt elke vier jaren een schoolplan, waarin zij naast 
haar missie en visie beschrijft waar zij die vier jaren naartoe wil 
werken. 

● Het schoolplan wordt geschreven volgens een vast Orion format. 
● De MR en de bestuurder krijgen het schoolplan ter goedkeuring 

voorgelegd. 
● Het schoolplan wordt vastgesteld door de school, MR en 

bestuurder. 

Jaarplan ● Elk jaar uit het schoolplan wordt nader uitgewerkt in een jaarplan. 
Eventuele nieuwe ontwikkelingen of informatie die uit evaluaties 
naar voren komen, worden ook verwerkt in het jaarplan. 

● Het jaarplan wordt geschreven volgens een vast Orion format. 
● De MR en de bestuurder krijgen het jaarplan ter goedkeuring 

voorgelegd. 
● Het jaarplan wordt vastgesteld door de school, MR en bestuurder. 
● De bestuurder stelt samen met de directeur een 

managementcontract op. 

In kaart brengen 
leerling(en)populatie 

● Wij brengen regelmatig onze leerling(en)populatie in beeld om te 
kijken of ons onderwijs nog goed is afgestemd op de leerlingen en 
hun onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. 

Ontwikkelingsperspectief 
(OPP) 

● Aan de start van het schooljaar wordt er voor iedere leerling een 
OPP opgesteld. Halverwege en aan het eind van het schooljaar 
wordt het OPP geëvalueerd en opnieuw vastgesteld voor de 
volgende periode.  

 
Voortgangsbewaking 

Leerlingvolgsysteem (LVS) ● In het leerlingvolgsysteem (Som) worden de cijfers van zowel de 
methode gebonden als de methode onafhankelijke toetsen 
opgeslagen. Daarnaast worden in het zorgvierkant 
gespreksverslagen opgeslagen.  

Toetsen ● De school gebruikt een jaarplanning voor de afname van CITO-
toetsen en JIJ! toetsen. Aan de hand van de toetsresultaten wordt 
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gekeken of de streefdoelen uit het ontwikkelingsperspectief 
behaald zijn waarna nieuwe streefdoelen worden vastgesteld. 

● De school maakt gebruik van de methode-gebonden toetsen om de 
ontwikkeling van de leerling te verifiëren. Aan de hand van die 
toetsen wordt de volgende stap in de ontwikkeling bepaald.  

● Toetsen worden ook gebruikt om de effectiviteit van het eigen 
handelen van de leerkracht te meten en het handelen eventueel 
aan te passen. 

Evaluaties 
leeropbrengsten 

● Jaarlijks evalueren wij de leerresultaten van alle leerlingen niet 
alleen op individueel maar ook op groeps- en schoolniveau. Daarbij 
gaan we na of de resultaten in overeenstemming met onze 
schoolstandaarden zijn. We vergelijken onze opbrengsten de 
volgende scholen: Heliomare, Daaf Geluk en Altra Bleichrodt. 

 
Eindonderzoeken 

(Eind)examens 
 

● Leerlingen met het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs doen mee 
aan het landelijk eindexamen voor vmbo en havo. 

● Leerlingen met het uitstroomprofiel Arbeid doen mee aan het 
landelijk examen voor praktijkonderwijs. Daarnaast kunnen zij ook 
examens afleggen voor branchegerichte opleidingen. Daarvoor 
kunnen zij certificaten behalen. 

● Leerlingen in de ondersteuningsklassen die uitstromen naar Arbeid 
doen mee aan het landelijk examen voor het VSO. 

 
Begeleiding na uitstroom school 

Begeleiding na uitstroom  ● Leerlingen worden na uitstroom uit onze school nog gedurende twee 
jaren “gevolgd” om te weten hoe de overstap is verlopen en hoe het 
de leerling vergaat op de plek van uitstroom. De begeleider passend 
onderwijs (BPO’er) wordt o.a. hiervoor ingezet. Op deze manier 
controleren wij structureel of onze school op lange termijn de juiste 
uitstroom adviezen geeft. Overigens komen leerlingen graag terug op 
school om te vertellen hoe het met ze gaat; een teken dat ze op onze 
school een fijne tijd hebben gehad. 

● Indien nodig, verzorgt de school nog begeleiding nadat de leerling is 
uitgestroomd. Dit om de kans op succes op de nieuwe plek zo groot 
mogelijk te maken. 

● Leerlingen met het uitstroomprofielen Arbeid krijgen een portfolio 
mee, waarin staat wat zij op school hebben bereikt, waartoe zij in 
staat zijn en welke begeleiding zij daarbij nodig hebben.  

 
Ontwikkeling personeel 

Klassenbezoek door 
schoolcoach en teamleider 

● Er is sprake van verslaglegging van bevindingen en afspraken. 
● De schoolcoach en teamleiders  gebruiken de kijkwijzer bij het 

observeren in de groep; het verbeteren van het leerkrachtgedrag 
staat daarbij centraal; het adequate leerkrachtgedrag is de motor 
voor het uitvoeren van het ontwikkelingsperspectief. 

Voortgangsgesprekken alle 
medewerkers 

● Er is sprake van verslaglegging van bevindingen en afspraken. 
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Beoordelingsgesprekken 
alle medewerkers 

● Er is sprake van verslaglegging van bevindingen en afspraken. 
 

Voortgangsgesprek 
directeur met bestuurder 

● Er is sprake van verslaglegging van bevindingen en afspraken. 
 

 
Evaluatie en jaarafronding 

Eindejaarsevaluaties ● Jaarlijks evalueren wij per afdeling of deel teams ons onderwijs, de 
afspraken daarover en de onderwijsondersteuning. 

● Resultaten worden meegenomen in beleid voor de toekomst. 

Schoolverslag ● De school maakt aan de hand van het schoolplan een jaarplan, 
waarin de planning van het strategisch beleid staat. 

● De school levert aan het eind van het schooljaar een verslag aan bij 
het bestuur, volgens een vast format, waarin verantwoording 
wordt afgelegd van het gerealiseerde beleid met daaruit 
voortvloeiend de beleidsvoornemens voor het volgend jaar. 

Jaarverslag ● Orion maakt jaarlijks na afloop van een kalenderjaar een jaarverslag 
(inclusief jaarrekening). Het jaarverslag wordt jaarlijks voor 1 juli 
door het bestuur vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van 
Toezicht. Dit jaarverslag is te vinden op de website van Orion: 
www.orion.nl. 

 
Tevredenheidsmetingen en kwaliteitsonderzoeken 

Medewerkers 
tevredenheidspeiling 
 

● Dit is een onderzoek dat vanuit Orion wordt afgenomen. 
● Eenzelfde onderzoek op alle Orionscholen geeft een goed beeld van 

de personeelstevredenheid per school en van geheel Orion. 

Ouder 
tevredenheidspeiling 
 

● Dit is een onderzoek dat vanuit Orion wordt afgenomen. 
● Eenzelfde onderzoek op alle Orionscholen geeft een goed beeld van 

de oudertevredenheid per school en van geheel Orion. 
● Het afgenomen onderzoek werd door te weinig ouders ingevuld, 

zodat de uitkomsten de hele groep ouders [in onvoldoende mate] 
vertegenwoordigen. 

Leerling 
tevredenheidspeiling 

● Dit is een onderzoek dat vanuit Orion wordt afgenomen d.m.v. de 
Klimaatschaal. 

● Eenzelfde onderzoek op alle Orionscholen geeft een goed beeld van 
de leerling tevredenheid per school en van geheel Orion. 

Externe partners 
tevredenheidsmeting 

● Dit is een onderzoek dat vanuit Orion wordt afgenomen. 
● Eenzelfde onderzoek op alle Orionscholen geeft een goed beeld van 

de tevredenheid van samenwerkingspartners over de individuele 
scholen. 

● Het afgenomen onderzoek werd door  te weinig externe partners 
ingevuld, zodat de uitkomsten [in onvoldoende mate] de hele 
groep partners vertegenwoordigen. 

Inspectie onderzoeken ● Externe meting van de kwaliteit van ons onderwijs in de volle 
breedte. 

● Elke vier jaar bij een voldoende beoordeling, anders vaker.  

Kwaliteitsaspecten audits 
vanuit Orion 

● Orion voert jaarlijks een audit uit op onze school, waarbij gekeken 
wordt naar een kwaliteitsaspect uit het Orion kader voor goed 
onderwijs. 
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● Achtereenvolgens worden wij onderzocht op Kwaliteitszorg en 
Ambitie, Onderwijsproces, Onderwijsresultaten en Schoolklimaat. 
Daarna herhaalt deze cyclus zich. 

Vensters voor 
Verantwoording 

● Dit gebruiken wij om onze school te vergelijken met andere scholen 
die hetzelfde onderwijs bieden, op verschillende elementen die te 
maken hebben met de kwaliteit van het onderwijs. 

 
Arbo, gezondheid en veiligheid 

GGD ● GGD bezoekt één maal in de 4 jaar de school op afspraak om een 
aantal zaken op school te bekijken en doet daarbij aanbevelingen 
over de hygiëne en veiligheid.  

Sociaal Medisch Team 
(SMT) 

● Arbo-dienst, ziekmelding & begeleiding. 

Risico-inventarisatie & 
Evaluatie (RI&E) 

● Een onafhankelijke externe instantie maakt jaarlijks een risico 
inventarisatie en evaluatie, op basis waarvan de school 
verbeteringen met betrekking tot de fysieke en sociale veiligheid 
uitvoert 

 

5.2 Uitkomsten kwaliteitsmetingen  

In deze paragraaf geven wij een toelichting op de verschillende kwaliteitsmetingen, te weten het 
zelfevaluatiekader goed onderwijs, de Orion ontwikkelaudit, de tevredenheidsmeting onder 
personeel uit 2022 en de afname van de klimaatschaal.  
 

Interne audit ‘Kwaliteitskader voor goed onderwijs’ 
Zeven maart 2022 is onze school geauditeerd door de auditcommissie van Stichting Orion. De 
audit zag er dit jaar anders uit dan we gewend waren. Als school hebben we zelf een 
onderzoeksvraag geformuleerd en voorbereid.  
Onze onderzoeksvraag was: hoe kunnen we Leren Leren op zodanige wijze implementeren zodat 
onze leerlingen (door docenten gestimuleerd worden om) eigenaar te worden van hun eigen 
ontwikkeling? De leerlijn Leren Leren bestaat uit vijf domeinen: taakaanpak, zelfstandig (door) 
werken, omgaan met uitgestelde aandacht, samenwerken en reflectie op werk. De school heeft 
de wens dat de leerlingen die uitstromen op alle basisonderdelen van leren leren voldoende 
vaardigheden beheersen om zich goed te kunnen redden op de vervolgbestemming. 
Vervolgens zijn de auditoren op zoek gegaan naar antwoorden volgens de methode van 
Waarderend Onderzoeken. Zij hebben gesproken met de leerlingen, docenten, 
zorgcoördinatoren, teamleiders en de directie. Aan het eind van elk gesprek is er gekeken welke 
informatie en/ of antwoorden het heeft opgeleverd. De school heeft nieuwe inzichten gekregen 
en tips. Hieronder enkele voorbeelden: 

● leerlingen meer verantwoordelijkheid geven;  
● uniformiteit in aanpak en structuren, doorgaande lijn; 
● leerlingen expliciet laten oefenen binnen en buiten de muren;  
● leren en ontwikkelen vindt zowel in formele als in informele situaties plaats; 
● ouders beter betrekken; 
● gedeelde verantwoordelijkheid: collegiale consultatie, leerteam als kartrekker; 
● rollen en verantwoordelijkheden vastleggen 

N.a.v. deze adviezen is er een enthousiast leerteam samengesteld waarin alle afdelingen zijn 
vertegenwoordigd. Zij zullen volgend jaar de kartrekkers worden en de adviezen om gaan zetten 
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in acties. Het beleidsdoel ‘de implementatie van leren leren’ wordt meegenomen naar volgend 
jaar.  
 
Inspectiebezoek 
Er heeft in het schooljaar 2021-2022 geen inspectiebezoek plaatsgevonden. In oktober 2020 zijn 
wij door de inspectie geïnterviewd over onderwijs ten tijde van de eerste lockdown van maandag 
16 maart tot dinsdag 2 juni 2020. Wij zijn bevraagd over onze ervaringen en over de keuzes die 
we in die tijd gemaakt hebben, en om welke redenen. Het laatste inspectiebezoek bij ons op 
school was in juni 2017. De inspectie bezocht onze school toen in het kader van een onderzoek 
naar het oordeel ‘goed’. De inspectie oordeelde dat het “volgen van onze leerlingen op het 
gebied van het verwerven van sociale en maatschappelijke competenties gedurende hun 
schoolperiode” een ontwikkelpunt is.  
Voor het in kaart brengen van de sociale maatschappelijke competenties is gekozen om te 
werken met de leerlijn leren leren en sociaal gedrag voor de onder- en bovenbouw.  
 
Voor de praktijkafdeling gaan we volgend schooljaar werken met Jongleren & Werken. Dit 
programma werkt vanuit een een doelenset van 63 doelen: 16 doelen leren leren, 16 doelen 
sociaal gedrag en 31 doelen gericht op de ontwikkeling van werknemersvaardigheden; het gaat 
hier om de zogenaamde MKB-GW doelen (staat voor midden- en kleinbedrijf, goed 
werknemerschap).  
 
Voor de onder- en bovenbouw worden de leerlingen twee keer per jaar ingeschaald in de leerlijn 
leren leren. Eind schooljaar 2023-2024 zal de leerlijn sociaal gedrag worden geïmplementeerd. 
Leerlingen zullen ook op deze leerlijn minimaal tweemaal per jaar ingeschaald worden om te 
kijken of de leerlingen een ontwikkeling hebben doorgemaakt en of zij nog in lijn lopen met hun 
uitstroomperspectief. 
 
Tevens gaf de inspectie aan: “We zien kansen voor verdere ontwikkeling bij de standaarden 
Pedagogisch klimaat, Zicht op ontwikkeling en Didactisch handelen. De school doet er 
bijvoorbeeld al veel aan om de eenheid in pedagogische benadering van teamleden te 
versterken.” De actuele stand van zaken is beschreven in paragraaf 1.3.3 ‘Pedagogisch en 
didactisch handelen onderwijsgevend personeel’. Dit leidt tot het beleidsdoel ‘Professionalisering 
a.d.h.v. de kijkwijzer.’, waarmee het team vervolgens aan de slag gaat. 
 

 
 
Tevredenheidsonderzoeken (personeel, ouders, stakeholders) 
Orion voert elke twee jaar een tevredenheidsonderzoek uit onder alle medewerkers, ouders en 
externe partners die met de scholen samenwerken. In het voorjaar van 2022 zijn al deze  
tevredenheidsonderzoeken via DUO afgenomen. De school gebruikt de uitkomsten van deze 
onderzoeken voor het formuleren van verbeterdoelen.  
 
De tevredenheid van leerlingen wordt twee maal per jaar afgenomen middels de klimaatschaal. 
Met de klimaatschaal wordt tevens de sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen gemeten. De 
resultaten hiervan zijn terug te lezen in paragraaf 1.5.1.  
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Tevredenheidsonderzoek medewerkers 
In mei/ juni van 2022 is er via DUO onder de medewerkers een meting gedaan naar de mate 
waarin werkplezier ervaren wordt. De vragenlijst is ingevuld door 68 medewerkers (een respons 
van 81%).   
 

 
 
De ruwe data staan in de tabel hieronder. Omdat de uitslag van het tevredenheidsonderzoek pas 
eind juni beschikbaar kwam moet het teamgesprek nog plaatsvinden; dit zal na de zomervakantie 
gebeuren. In onderstaande tabel moet een score van 1 of 2 worden gezien als (hoogst) 
ontevreden en een score als 4 of 5 als (zeer) tevreden.  
 

 
 
Analyse en conclusie 
Wat in positieve zin opvalt is dat de categorie 1-2 (hoogst ontevreden/ ontevreden) in 2022 op 
acht domeinen lager scoort dan in 2020. De domeinen ‘Collega’s’ en ‘Verhaal’ leiden in 2022 tot 
een hogere score van ontevredenheid dan in 2020. Drie domeinen (Verwachting, Beste doen, 
Mening) scoren in 2022 nagenoeg gelijk (kleiner dan twee procentpunten verschil) aan 2020.  
Wat in positieve zin opvalt is dat de categorie 4-5 (tevreden/ zeer tevreden) op vier domeinen 
hoger scoort dan in 2020. Op twee domeinen (Collega’s en Leren) is de tevredenheidsscore in 
2022 lager dan in 2020. Op zeven domeinen is de score nagenoeg gelijk (kleiner dan twee 
procentpunten verschil) aan de score uit 2020.  
Bovenstaande analyse zal als input dienen voor het teamgesprek na de zomer.  
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Tevredenheidsonderzoek ouders 
In het voorjaar van 2022 is er via DUO een tevredenheidsmeting onder ouders afgenomen. Er zijn 
274 ouders uitgenodigd. De respons was 41% (111 deelnemers).  
 

 
 
De ouders/ verzorgers hebben Orion College Drostenburg op ‘Algemene tevredenheid’ 
gewaardeerd met een 7,8 (de landelijke benchmark is een 7,7). In 2018 waardeerden de ouders 
onze school met een 7,5. In vergelijking met 2018 is de categorie ontevreden ouders (‘negatief’) 
afgenomen van 9% naar 5%. In vergelijking met 2018 is de categorie tevreden ouders (‘positief’) 
toegenomen van 78% naar 86%.  
 

 
 
De spreiding over de domeinen zag er als volgt uit:  
 

Ouders waren tevredener (ten opzichte van 2018) over onder meer: 2022 2018 

Communicatie 7,8 6,8 

Klimaat op school 8,3 7,6 

Begeleiding 7,5 7,1 

Begeleiding en de samenwerking tussen ouders en school 7,9 7,5 

Scoort (nagenoeg) gelijk aan de meting in 2018:  

Schoolleiding/ directie 7,5 7,4 

Algemene ontwikkeling 7,3 7,1 

Algemene tevredenheid 7,8 7,5 

 
Ouders gaven aan tevredener te zijn (ten opzichte van 2018) over onder meer de communicatie, 
het klimaat op school, de begeleiding en de samenwerking tussen ouders en school. Men geeft 
aan (nagenoeg) even tevreden te zijn (ten opzichte van 2018) over onder meer de schoolleiding 
en over de algemene ontwikkeling van hun kind.  
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Analyse en conclusie 
Uit analyse van de terugkoppeling blijkt dat ouders het minst tevreden zijn over extra begeleiding 
bij ontwikkeling, de communicatie rondom huiswerk en steun voor opvoeding. Om tegemoet te 
komen aan extra begeleiding bij ontwikkeling werken wij vanuit het beleidsdoel ‘Vervolg 
implementatie leerlijn leren leren’. Om de communicatie rondom huiswerk te verbeteren werken 
wij vanuit het beleidsdoel ‘Vervolg implementatie Google Classroom’. Om de steun voor 
opvoeding te vergroten werken wij vanuit het beleidsdoel ‘Implementatie traumasensitief 
onderwijs’.  
 
Tevredenheidsonderzoek externe partners 
In het voorjaar van 2022 is er via DUO een tevredenheidsmeting onder externe partners 
afgenomen. Er zijn 28 externe partners uitgenodigd. De respons was 64% (18 deelnemers).  
 

 
 
De externe partners hebben de samenwerking met Orion College Drostenburg gewaardeerd met 
een 8,8. In 2018 werd de samenwerking gewaardeerd met een 8,3.  
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De spreiding over de domeinen zag er als volgt uit:  

 
 
Tevredenheid leerlingen / klimaatschaal 
Van 2012 tot 2017 werd om het jaar een tevredenheidsonderzoek onder leerlingen afgenomen. 
Met ingang van 2017-2018 is het tevredenheidsonderzoek onder leerlingen vervangen door de 
klimaatschaal. Met behulp van de klimaatschaal wordt de tevredenheid, de sociale veiligheid en 
het welbevinden in kaart gebracht.  
 
Afname Klimaatschaal 
De afname van de Klimaatschaal voor het schooljaar 2021-2022 heeft plaatsgevonden in oktober 
2021. Er is gekozen om de vragenlijsten af te nemen in een tijdsbestek van twee weken. 174 
leerlingen verspreid over 29 klassen hebben de vragenlijst ingevuld. Dit is een respons van 65%.   
 
Richtlijnen Klimaatschaal 
Volgens de richtlijnen van de Klimaatschaal is de kwaliteit van de gemeten onderdelen in orde 
wanneer minder dan 10% van de populatie binnen de septielen 1 en 2 scoort. De kwaliteit is ook 
in orde wanneer 80% tevredenheid gemeten wordt (septielen 4 t/m 7). Naast deze groepen is 
sprake van een twijfelgroep (septiel 3).  
 
Data 
De analyse op schoolniveau laat zien dat op het gebied van ‘sfeer in de klas’ zeven leerlingen, 
ofwel 4,0%, zorgelijk scoort (septiel 1 en; zeer laag of laag). 89,7% heeft geen problemen met de 
sfeer in de klas. De twijfelgroep is 6,3%, ofwel elf leerlingen. De analyse op schoolniveau laat zien 
dat schooljaar 2021-2022 wederom sprake is van een voldoende en tevens een lichte verbetering 
betreffende de ‘sfeer in de klas’. De afgelopen twee schooljaren is er ieder schooljaar sprake 
geweest van een lichte verbetering. 
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Analyse 
Het doel blijft dat maximaal 10% van de leerlingen een score geeft binnen de septielen 1 en 2 op 
sociale veiligheid. Vanzelfsprekend is het streven dat geen enkele leerling een zorgelijke en/of 
twijfel score behaalt op de sfeer in de klas. Om de juiste acties op schoolniveau te kunnen 
ondernemen, om het doel te bereiken en de sociale veiligheid op school te continueren is een 
nadere analyse van de resultaten noodzakelijk geweest. Er is gekeken hoe het kan dat de 
leerlingen een zorgelijke score behaald hebben en of bepaalde vragen een zorgelijke score gaven. 
Daarnaast is gekeken of in bepaalde afdelingen (praktijkafdeling, onderbouw, bovenbouw, extra 
ondersteuningsklassen) vaker een zorgelijke score naar voren komt. Hier lijkt op basis van de 
analyses op klassenniveau geen patroon in te zitten.  
 
Terugblik 
Naar aanleiding van de afname van de Klimaatschaal in schooljaar 2020-2021 zijn de volgende 
verbeterpunten uitgevoerd: 

● De teamleiders hebben geobserveerd in de klassen. Aan de hand van de kijkwijzer is het 
klimaat in de klas geobserveerd en besproken, zowel met mentoren als (vak)docenten.  

● Schoolbreed zijn contactmomenten met de mentor ingeroosterd. Tijdens deze 
momenten wordt er aandacht besteed aan het bevorderen van het welbevinden van de 
leerlingen en de sociale veiligheid.  

 
Daarnaast had Orion College Drostenburg als verbeterpunt om ook tijdens de vrije momenten, 
denk aan pauzes, een goede sfeer te waarborgen in de school. Dit wordt gedaan door middel van 
de aanwezigheid van meerdere collega’s in de aula die er op toezien dat de sfeer in de aula goed 
is tijdens vrije momenten. De collega’s dragen tijdens een pauzewacht een geel hesje 
(zichtbaarheid). De bovenstaande verbeterpunten zijn reeds geïmplementeerd en zullen worden 
behouden. 
 
Een veilig schoolklimaat is belangrijk en komt nooit vanzelf tot stand. Voor het schooljaar 2022-
2023 werken wij middels onderstaande doelen aan een veilig schoolklimaat.  
 

 
 

5.3 Schoolontwikkeling 

Terugblik beleidsdoelen 2021-2022 
Hieronder wordt ten aanzien van de beleidsdoelen die onze school voor het afgelopen schooljaar 
had geformuleerd aangegeven welke resultaten zijn behaald. Wanneer van toepassing wordt 
aangegeven welke doelen worden meegenomen naar schooljaar 2022-2023. 
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Beleidsdoelen 2021-2022 
Feitelijke resultaten + analyse en conclusie 

I. Onderwijs voor de toekomst in wonen, werken, welzijn 

1. NPO F1: Faciliteiten en randvoorwaarden; Activiteiten die randvoorwaardelijk/ondersteunend zijn 
voor interventies onder A-E NPO D1: Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen; 
Metacognitie en zelfregulerend leren. 
  
Doel: Implementatie leer- en loopbaanbegeleiding 
  
Feitelijke resultaten: 
●        Alle reguliere klassen zijn gestart met het LOB programma, zoals opgezet in schooljaar 2020-
2021. 
●        De resultaten van de implementatie zijn met alle betrokken mentoren geëvalueerd na een half 
jaar. 
●        Na evaluatie van het gebruik van AMN voor het LOB programma is besloten per schooljaar 
2022-2023 geen gebruik meer te maken van AMN. 
●        Er zal per schooljaar 2022-2023 een andere opzet worden gehanteerd op basis van de evaluatie 
en input tijdens de hiervoor georganiseerd studiemiddag 
●        Het LOB leerteam heeft zich in schooljaar 2021-2022 verder uitgebreid. 
  
Analyse en conclusie: 
In schooljaar 2021-2022 zijn alle reguliere klassen binnen Orion College Drostenburg gestart met het 
LOB-programma met als doel leerlingen door middel van lessen en activiteiten te ondersteunen bij het 
maken van loopbaankeuzes. Het programma werd gevolgd tijdens het mentoruur en de mentor gaf 
dan ook de LOB-lessen, zoals in het programma aangegeven. Daarnaast werd het online programma 
AMN gebruikt als een rode draad voor de LOB lessen. Tijdens de eerste evaluatie in december 2021 
bleek dat mentoren de huidige opzet van het LOB programma niet haalbaar vonden. Zij gaven 
bijvoorbeeld aan zich onvoldoende competent te voelen deze lessen te geven en de 
verantwoordelijkheid te dragen voor de LOB trajecten van de leerlingen. Zij gaven ook aan hier 
onvoldoende tijd voor te hebben in het mentoruur naast andere mentorzaken en het mentoruur 
überhaupt geen geschikt moment te vinden. En er werd onder andere ook gesproken over dat ouders 
en leerlingen zich meer bewust moeten worden van de verantwoordelijkheden die zij zelf hebben. 
Naar aanleiding van deze studiedag hebben het toenmalige leerteam LOB en het Decanaat zich 
gebogen over een nieuwe aanpak, waarin alle feedback is meegenomen. Deze nieuwe aanpak is 
gepresenteerd aan het team en er zijn nieuwe leden aan het LOB leerteam toegevoegd, van alle 
afdelingen, leerjaren en niveaus. Zij hebben zich de rest van schooljaar 2021-2022 gebogen over de 
invulling van de nieuwe opzet van het LOB programma. Hier zal begin schooljaar 2022-2023 in alle 
reguliere klassen mee gestart worden. 
Conclusie is dat het team op Orion College Drostenburg het belang van een LOB programma groot 
acht, maar dat er aanpassingen gedaan moeten worden in het programma zoals in 2021-2022 
uitgevoerd. 

2. NPO: nee 
Doel: Implementatie van de methode Mens & Maatschappij tweede leerjaar. 
  
Feitelijke resultaten: De methode Mens en Maatschappij is geïmplementeerd in het eerste en tweede 
leerjaar. Alle projecten zijn ontwikkeld en geëvalueerd. 
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Analyse en conclusie: Het vak Mens en Maatschappij wordt door verschillende docenten uit de 
onderbouw onderwezen. Deze docenten komen regelmatig tijdens de sectie overleggen bijeen om de 
projecten voor te bereiden en te evalueren. Er is geen sprake meer van een leerteam maar van een 
sectie. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het geven van het vak Mens en Maatschappij, 
waarbij onderlinge afstemming essentieel is. De implementatie is succesvol geweest, het doel is 
behaald.  

3. NPO: nee 
Doel: Het burgerschapsonderwijs op het Orion College Drostenburg wordt verder geïmplementeerd 
conform de landelijke doelstelling in het algemeen en de doelen volgens de visie van de school in het 
bijzonder. 
  
Feitelijke resultaten: In schooljaar 2021/ 2021 hebben we met een aantal vmbo-leerlingen uit de 
bovenbouw in 8 lessen deelgenomen aan het programma Stadslab. Binnen dit programma krijgen 
leerlingen van hun leraren les in maatschappelijk verschil maken.  Leerlingen onderzoeken een 
probleem dat ze bezighoudt (bijvoorbeeld armoede, zwerfafval of discriminerende supermarkten) en 
bedenken daarvoor een oplossing, die ze ook echt uitvoeren en geven zij een eindpresentatie. Bij de 
eindpresentaties van de leerlingen was stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing ook aanwezig. 
Daarnaast heeft één leerling nog een workshop voor medeleerlingen georganiseerd (doel: 
klasgenoten steviger in hun schoenen laten staan en ze zelfverzekerd leren spreken). Deze leerling 
heeft ook nog op 25 mei 2022 een pitch gegeven in de Balie van Amsterdam. 
  
Analyse en conclusie: Burgerschap is belangrijk. Er zijn veel externe organisaties (zoals Stadslab) die 
hier ons bij kunnen ondersteunen. Binnen het team is draagvlak, maar het is wel wenselijk dat deze 
wordt uitgebouwd; ook de concrete medewerking en betrokkenheid van de collega's mag groter en 
intensiever. Het doel wordt meegenomen naar het nieuwe schooljaar. 

4. NPO: nee 
Doel: Het schoolveiligheidsplan (+ alle daaraan gekoppelde protocollen) zijn up-to-date en bekend bij 
het team. 
  
Feitelijke resultaten: het schoolveiligheidsplan is geactualiseerd en wordt voorgelegd aan de mr. 
  
Analyse en conclusie: de school heeft een geactualiseerd schoolveiligheidsplan. Vanuit de stichting 
worden periodiek de bijlagen geactualiseerd.  

5. NPO F1: Faciliteiten en randvoorwaarden; Activiteiten die randvoorwaardelijk/ondersteunend zijn 
voor interventies onder A-E NPO C1: Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen; 
Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen. 
  
Doel: Opstellen schoolstandaard sociale en maatschappelijke competenties. 
  
Feitelijke resultaten: Er is een ambitie/ schoolstandaard sociale en maatschappelijke competenties 
opgesteld. De leergebiedoverstijgende leerlijnen sociaal gedrag en leren leren liggen hieraan ten 
grondslag. Er is een verdiept arrangement waarbij wij als ambitie hebben gesteld dat minimaal 20% 
niveau 8 behaald bij een uitstroom naar vervolgonderwijs. Er is een basisarrangement waarbij wij als 
ambitie hebben gesteld dat minimaal 60% niveau 6 behaald bij een uitstroom naar (beschutte) arbeid. 
Tenslotte is er een intensief arrangement waarbij wij als ambitie hebben gesteld dat minimaal 20% 
niveau 4 behaald bij een uitstroom naar dagbesteding. 
  
Analyse en conclusie: Nu er een schoolstandaard is kunnen we jaarlijks de resultaten hier tegen gaan 
afzetten en kunnen we beoordelen of wij de leerlingen op de leergebied overstijgende vakken 

https://hetstadslab.nl/


 
Schoolgids 2022 - 2023 * Orion College Drostenburg * www.orion.nl   51 / 94 

 

voldoende begeleiden zodat zij succesvol kunnen doorstromen naar vervolgonderwijs, arbeid of 
dagbesteding. 

6. NPO F1: Faciliteiten en randvoorwaarden; Activiteiten die randvoorwaardelijk/ondersteunend zijn 
voor interventies onder A-E NPO D1: Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen; 
Metacognitie en zelfregulerend leren 
  
Doel: Implementatie leerlijn leren leren. 
  
Feitelijke resultaten: Binnen alle afdelingen is de leerlijn leren leren geïmplementeerd. De 
implementatie bij de praktijkafdeling verliep goed. 
  
Analyse en conclusie:  Het werken aan de doelen van leren leren is al goed in de huidige werkwijze 
geïntegreerd. Bij de onder- en bovenbouw verliep de implementatie moeizaam, ondanks dat alle 
collega’s de meerwaarde en urgentie ervan inzagen. Om er achter te komen wat we als school anders 
kunnen doen om de implementatie overal succesvol te laten zijn, heeft het auditbezoek in het teken 
gestaan van leren leren. Als school hadden we de volgende onderzoeksvraag opgesteld: hoe kunnen 
we leren leren op zodanige wijze implementeren zodat onze leerlingen (door docenten gestimuleerd 
worden om) eigenaar te worden van hun eigen ontwikkeling? We hebben o.a. de volgende inzichten/ 
tips gekregen: 
●        leerlingen meer verantwoordelijkheid geven; 
●        uniformiteit in aanpak en structuren, doorgaande lijn; 
●        leerlingen expliciet laten oefenen binnen en buiten de muren; 
●        leren en ontwikkelen vindt zowel in formele als in informele situaties plaats; 
●        ouders beter betrekken; 
●        gedeelde verantwoordelijkheid: collegiale consultatie, leerteam als kartrekker; 
●        rollen en verantwoordelijkheden vastleggen. 
Volgend schooljaar zal er een leerteam worden ingericht waarin deelnemers uit alle afdelingen zitting 
nemen. De tips en inzichten van de auditcommissie zullen als uitgangspunt dienen. Doel deels behaald 
en wordt meegenomen naar het nieuwe schooljaar. 

II. Samen passend – in- en extern partnerschap 

7. NPO F1: Faciliteiten en randvoorwaarden; Activiteiten die randvoorwaardelijk/ondersteunend zijn 
voor interventies onder A-E NPO B4: Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij 
te spijkeren, toe te passen bij algemeen vormende vakken, maar vaak ook bij beroepsgerichte vakken; 
Directe instructie. 
  
Doel: Implementatie van opbrengstgericht werken op de praktijkafdeling. 
  
Feitelijke resultaten: 
Er is een eerste aanzet voor de kwaliteitskaarten van rekenen en Nederlands gemaakt. Een 
kwaliteitskaart bestaat uit de volgende onderdelen: leerstofdoelen, leertijd, pedagogisch handelen, 
didactisch handelen en klassenmanagement. 
1. Leerstof doelen / leerstof aanbod 
Voor de vakken Nederlands en rekenen zijn de leerdoelen (SLO, Passende perspectieven) verdeeld 
over alle leerjaren. Voor het nieuwe schooljaar zijn de doelen tot de herfstvakantie bepaald voor 
rekenen en Nederlands. 
2. Leertijd (lessentabel) 
Er is onderzocht of het aantal lessen in de lessentabel toereikend zijn. Naar aanleiding hiervan is de 
lessentabel geactualiseerd. 
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Daarnaast is er veel aandacht besteed aan de praktische invulling van de lessen, waarbij rekening 
gehouden wordt met het abstractieniveau van de leerling. Er wordt niet meer ‘blind’ gewerkt uit de 
boeken maar er wordt doelgericht gewerkt waarbij het leren door te doen centraal staat. 
  
Het pedagogisch handelen en klassenmanagement komt volgend schooljaar aanbod bij de 
implementatie van traumasensitief onderwijs (TSO). En aan het didactisch handelen wordt volgend 
schooljaar aandacht besteed bij de implementatie van de methode “Jongleren en werken.” Waarbij 
gebruik wordt gemaakt van “De wijze lessen” 
  
Het doelgroepenmodel is geïntroduceerd en alle leerlingen zijn ingeschaald. Hierdoor zijn de 
uitstroomperspectieven realistischer en beter onderbouwd. Met alle ouders zijn de OPP’s en de 
inschaling in het doelgroepenmodel besproken. De ouders konden hun kind hier goed in herkennen. 
  
De citotoetsen zijn 2x per jaar afgenomen en de leerresultaten zijn besproken met ouders/ leerlingen. 
De resultaten zijn daarnaast teambreed geanalyseerd en afgezet tegen de schoolstandaard. 
  
Analyse en conclusie: 

• De doelen die de praktijkafdeling voor dit schooljaar gesteld heeft, zijn behaald. 

• Het praktijkteam is zeer enthousiast over betekenisvol leren. Zij zien de voordelen hiervan in 
en vinden dit een logische ontwikkeling voor de fase waarin de afdeling zich bevindt. 

• De implementatie van betekenisvol leren zal verspreid worden over drie jaren. In het 
schooljaar ‘21-’22 is hier een goede start mee gemaakt en de ontwikkelingen verlopen 
volgens planning. 

• De komende schooljaren wordt verder gegaan met de implementatie, maar daarbij wordt in 
de planning rekening gehouden met andere ontwikkelingen die op de agenda staan, zoals 
onder andere Jongleren en werken en traumasensitief onderwijs. 

• Het komende schooljaar (‘22-’23) wordt de praktijkafdeling wederom ondersteund door de 
CED onderwijsadviseur. 

8. NPO F1: Faciliteiten en randvoorwaarden; Activiteiten die randvoorwaardelijk/ondersteunend zijn 
voor interventies onder A-E NPO F3: Faciliteiten en randvoorwaarden; Digitale technologie: IT-
hardware en -software voor specifieke interventies, afstandsonderwijs, vo, feedback enzovoorts NPO 
D1: Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen; Metacognitie en zelfregulerend leren. 
  
Doel: Er wordt op een eenduidige manier gebruik gemaakt van het platform Google Classroom voor 
de communicatie rondom studieplanning, studiewijzers en huiswerk 
  
Feitelijke resultaten: De werkgroep Google Classroom heeft een handleiding voor het eenduidig 
gebruik van Classroom geschreven. Deze handleiding is tijdens een studiemiddag gedeeld en 
besproken met alle vakdocenten en hebben de docenten geoefend met het aanmaken van een 
Classroom. 
Gedurende de loop van het jaar is middels intern onderzoek (ronde langs de velden en feedback 
vanuit de leerlingenraad) gebleken dat niet alle docenten optimaal en eenduidig werken met 
Classroom. De werkgroep heeft vervolgens middels een enquête bij het bovenbouw team gevraagd 
naar de ervaringen met Classroom. Hieruit kwam onder andere naar voren dat: de basis bij het 
merendeel van de docenten op orde is, de wens bestaat meer met Classroom binnen het organiseren 
van het dagelijkse onderwijs te doen en docenten meer willen weten van gevorderde functionaliteiten 
binnen de Classroom omgeving.  Daarnaast kwam naar voren dat er, in algemenere zin, nog veel winst 
te behalen valt als docenten vaardiger worden op het gebied van ICT. 
  
Analyse en conclusie: De meeste docenten kunnen op een eenduidige manier werken met Classroom. 
Er is behoefte bij docenten om ICT vaardiger te worden binnen de Google omgeving. 



 
Schoolgids 2022 - 2023 * Orion College Drostenburg * www.orion.nl   53 / 94 

 

De handleiding voor het eenduidig gebruik van Classroom kan meegroeien met de gewenste 
ontwikkeling van ICT vaardigheden van docenten. De handleiding kan zodoende aangevuld worden 
met meer complexe functionaliteiten van Classroom. 
Leerlingen en docenten dienen in het begin van het schooljaar vaardig te worden en te blijven dmv. 
een jaarlijkse training. Het doel is deels behaald en zal worden meegenomen naar het nieuwe 
schooljaar. 

9. NPO: nee 
  
Doel: Op Orion College Drostenburg is een MBO 1 en MBO 2 aanbod. 
  
Feitelijke resultaten: 
Interne pro roc opleiding MBO 1 

• Er is onderzocht of de PRO-ROC MBO 1 Logistiek opleiding op Orion College Drostenburg 
intern kan worden aangeboden. Het ROC heeft aangegeven dat dit kan. 

• Er is in kaart gebracht welke leerlingen gebaat zouden kunnen zijn bij het volgen van het 
aanbod PRO-ROC MBO 1 Logistiek. 

• Samen met het ROC zijn er afspraken gemaakt over de verdeling van taken in de 
samenwerking. Welke taken zijn belegd bij het ROC en welke bij Orion College Drostenburg. 
Deze taakverdeling is vastgelegd. 

• Er is een start gemaakt met het schrijven van een protocol, genaamd interne MBO1 
opleiding. Hierin is opgenomen welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen, 
taakafspraken, bekostiging afspraken etc. 

• De leerlingen zijn aangemeld bij het ROC. 
 

Interne pro roc opleiding MBO 2 
●        Het ROC heeft aangegeven dat het opzetten van een pro-roc MBO 2 opleiding nu in de ijskast 
staan. Het heeft geen prioriteit. Schooljaar 2022- 2023 zullen wij wederom met hen hierover in 
gesprek gaan. 
  
Analyse en conclusie: 

• Op Orion College Drostenburg is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het aanbieden 
van een interne PRO-ROC MBO 1 Detailhandel. De leerlingen hebben deze succesvol 
afgerond en de samenwerking tussen Orion College Drostenburg en het ROC verliep goed; 

• Orion College Drostenburg wil het interne aanbod verbreden door ook PRO-ROC MBO 1 
Logistiek aan te bieden; 

• Voorwaarde voor beide opleidingen is dat leerlingen stage kunnen lopen en de theorie 
kunnen volgen. Een groot deel van onze leerlingen kan gezien hun beperking en de grote 
ondersteuningsbehoefte de reguliere pro-roc opleiding (op locatie van het ROC) niet volgen. 
Met onze begeleiding op school hebben ze wel de mogelijkheid om een MBO 1 opleiding af 
te kunnen ronden; 

• In het schooljaar 2022-2023 starten we met de interne PRO-ROC MBO 1 Logistiek opleiding. 
Hiervoor wordt een docent aangesteld die verantwoordelijk is voor deze opleiding. Deze 
docent verzorgt de theorielessen en is contactpersoon voor het ROC. 

• Er is onderzocht of er op Orion College Drostenburg ook een MBO 2 opleiding aangeboden 
kan worden, helaas is dit niet mogelijk gebleken. 

10. NPO: nee. 
  
Doel: Het profiel Zorg & Welzijn wordt op Orion College Drostenburg aangeboden. 
  
Feitelijke resultaten: Schooljaar 2021- 2022 wordt het vak Zorg & Welzijn voor het eerst aangeboden 
op Orion College Drostenburg en niet meer op onze symbiose school de Open Schoolgemeenschap 
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Bijlmer (OSB). Het vak Zorg & Welzijn wordt negen lesuren per week onderwezen, waarvan drie 
lesuren door een docent  gedetacheerd vanuit de OSB en zes lesuren door een docent in dienst van 
Orion College Drostenburg. Er is een nieuw Zorg & Welzijn lokaal ingericht. 
  
Analyse en conclusie: Zowel de leerlingen als de docenten zijn zeer enthousiast. Voor volgend 
schooljaar hebben negen leerlingen aangegeven het profiel Zorg & Welzijn te kiezen. Aan de klas 
zullen drie vierdejaars leerlingen worden toegevoegd. Er is een stijging in leerlingaantal te zien en op 
basis van deze data concluderen dat het vak Zorg & Welzijn op Orion College Drostenburg 
aangeboden blijft worden. De gedetacheerde docent zal vanaf schooljaar 2022-2023 in dienst zijn van 
Orion College Drostenburg. Doel behaald en hoeft niet meegenomen te worden. 

11. NPO: nee 
  
Doel: Herschikking vso afdeling Drostenburg complex. 
  
Feitelijke resultaten: Het architectenbureau is a.d.h.v. de wensen, opgenomen in het ‘Programma van 
Eisen’,  gestart met het maken van een ontwerp voor de uitbreiding van Orion College Drostenburg 
(de nieuwbouw) en een ontwerp voor de huisvesting van vso Drostenburg. Deze ontwerpen zijn 
voorgelegd aan de klankbordgroep, welke bestaat uit zowel collega’s van Orion College Drostenburg 
als van Drostenburg. De klankbordgroep kon vervolgens reageren waarna de architect de ontwerpen 
heeft aangepast. Dit was een proces van schaven en schuren dat uiteindelijk heeft geleid tot twee 
definitieve ontwerpen. Het definitieve ontwerp van de uitbreiding van Drostenburg ligt reeds bij de 
Gemeente Amsterdam. 
Er is een ‘actielijst herschikking vso’ opgesteld. Deze actielijst is een overzicht van alle acties die 
uitgevoerd moeten worden, ingedeeld a.d.h.v. de volgende gebieden: organisatorisch, didactisch, 
logistiek, personeel, communicatie etc. Periodiek komen de directies van beide scholen bijeen om de 
actielijst door te nemen. Daarnaast hebben de adjunct-directeuren van beide locaties wekelijks 
overleg over de inhoudelijke en logistieke samensmelting. 
Er is een teamleider aangesteld voor de vso afdeling van Drostenburg, voortaan EMB afdeling (ernstig 
meervoudig beperkte leerlingen) genoemd. De teamleider zal leiding geven aan het EMB team en zal 
een belangrijke rol vervullen bij de herschikking van het Drostenburg complex. 
Beide teams en de MR worden regelmatig op de hoogte gehouden van de laatste stand van zaken. 
Aan het eind van het schooljaar is er een schooluitje georganiseerd waar beide teams met elkaar 
kennis kunnen maken. 
  
Analyse en conclusie: 
Er liggen twee definitieve ontwerpen, het ontwerp voor de nieuwbouw moet worden goedgekeurd 
door de Gemeente Amsterdam. Vervolgens zal de Gemeente dit ontwerp publiceren op de website en 
zal de bezwaartermijn open gaan. Vervolgens zal M3V op zoek gaan naar een aannemer.  De 
aannemer gaat begroten en plannen en komt met een voorstel m.b.t.:  een datum, de aanpak, 
planning en kosten 
Als deze stappen zijn doorlopen kan gestart worden met de bouw. 
Schooljaar 2022-2023 zal de focus daarnaast gaan liggen op de inhoudelijke en logistieke processen en 
het samenbrengen van beide teams. 

12. NPO F1: Faciliteiten en randvoorwaarden; Activiteiten die randvoorwaardelijk/ondersteunend zijn 
voor interventies onder A-E NPO B1: Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij 
te spijkeren, toe te passen bij algemeen vormende vakken, maar vaak ook bij beroepsgerichte vakken; 
Een-op-een-begeleiding (intensieve individuele begeleiding door leraar, onderwijsassistent of andere 
volwassene) NPO C1: Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen; Interventies gericht 
op het welbevinden van leerlingen 
  
Doel: Terugdringen percentage (verborgen) thuiszitters. 
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Feitelijke resultaten: Er is een gezamenlijke ambitie uitgesproken om in schooljaar 2022-2023 een 
aparte klas in te richten voor de thuiszitters ook wel schoolweigeraars genoemd. De klas gaat LINK 
heten, het gaat om de link met de reguliere klassen op Orion College Drostenburg. 
Om deze klas goed neer te zetten is een werkgroep samengesteld die dit traject aanstuurd. Daarnaast 
is er een nieuwe zorgcoördinator aangenomen die gekoppeld wordt aan deze klas. Zij neemt deel aan 
de werkgroep en heeft een handboek geschreven. In dit handboek is o.a. opgenomen voor welke 
leerlingen de klas is bedoeld, wat de voorwaarden zijn, hoe het aanbod eruit ziet en welke fasen de 
leerlingen doorlopen alvorens ze weer deel kunnen nemen in de reguliere klassen. Aan de LINK is, 
naast de zorgcoördinator, ook een mentor en een vaste SJSO medewerker van Levvel gekoppeld. 
  
Analyse en conclusie: De inzet van de werkgroep heeft nog niet geleid tot aanzienlijk minder 
thuiszitters maar de voorwaardes zijn wel geschept. De verwachting is dat wanneer LINK is gestart het 
aantal thuiszitters zal afnemen. Het doel zal worden meegenomen naar het volgende schooljaar. Het 
is belangrijk dat het proces goed wordt begeleid, gemonitord en geëvalueerd.   

III. Samen lerend – leren van en met elkaar 

13. NPO: ja/nee interventiecode 
  
Doel: Traumasensitief onderwijs (TSO) middels professionalisering van het docententeam. 
  
Feitelijke resultaten: Schooljaar 2021-2022 is er wederom hard gewerkt aan de basis op orde. Zo 
hebben we dit jaar o.a. gewerkt aan schoolbrede regels & afspraken, leren leren, werken a.d.h.v. een 
lesmodel etc. Al deze doelen + bijbehorende aanpak leiden tot een voorspelbaar en veilig 
schoolklimaat. 
Daarnaast hebben enkele collega’s de training trauma sensitief lesgeven gevolgd. Zij zullen als 
kartrekker gaan fungeren wanneer TSO wordt geïmplementeerd. 
  
Analyse en conclusie: Schooljaar 2022- 2023 zal het team geschoold worden in het traumasensitief 
onderwijs. 

14. NPO F1: Faciliteiten en randvoorwaarden; Activiteiten die randvoorwaardelijk/ondersteunend zijn 
voor interventies onder A-E NPO A2: Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om bij 
groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren; Uitbreiding onderwijs 
  
Doel: Verkennen en realiseren van een naschools aanbod. 
  
Feitelijke resultaten: ‘Je kunt beter langzaam iets goed doen, dan snel niet goed.’ Vanuit dit principe 
hebben we ervoor gekozen om dit beleidsdoel te parkeren. 
  
Analyse en conclusie: Gezien de volle ontwikkelkalender zal het beleidsdoel volgend schooljaar nog 
niet worden opgepakt. We gaan ervan uit  dat het doel  in schooljaar 2023-2024 uitgewerkt zal gaan 
worden. 

15. NPO F1: Faciliteiten en randvoorwaarden; Activiteiten die randvoorwaardelijk/ondersteunend zijn 
voor interventies onder A-E NPO A2: Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om bij 
groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren; Uitbreiding onderwijs 
  
Doel: De Lesfabriek, nu genaamd Yeppe, wordt ingezet om de leerlingen te begeleiden bij het het 
wegwerken/ verkleinen van de achterstanden ten gevolge van covid-19. 
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Feitelijke resultaten: Iedere donderdag en vrijdag worden de leerlingen individueel begeleid door 
Yeppe bij het wegwerken van de achterstanden. Mede door deze inzet zijn alle vmbo bb-kb leerlingen 
in schooljaar 2020- 2021 geslaagd. Ook de vmbo-tl en havo leerlingen hebben mooie resultaten 
behaald. Zie paragraaf 1.3 behaalde leerlingresultaten. 
Naast de inzet van Yeppe bij het weg/ verkleinen van de achterstanden, begeleidt Yeppe ook in de 
klassen. Er is ondersteuning bij fysieke handelingen tijdens de horeca lessen, de carrousel en bij 
theoretische lessen. 
  
Analyse en conclusie: Mede door de inzet van Yeppe zijn de achterstanden ten gevolge van covid-19 
weggewerkt/ verkleind. Het doel is behaald. Schooljaar 2022-2023 willen we Yeppe in blijven zetten 
bij de ondersteuning van leerlingen met grote ondersteuningsbehoeften. Dit kunnen zowel fysieke als 
sociaal emotionele behoeften zijn.  

IV. De basis is en blijft op elkaar 

16. NPO: nee  
  
Doel: Zowel voor de ondersteuningsklassen als voor de onderbouw vmbo/havo afdeling wordt in een 
informatiemap beschreven hoe er in die afdelingen wordt gewerkt. 
  
Feitelijke resultaten: Zowel voor de onderbouw, bovenbouw en de praktijkafdeling is er een 
informatiemap. Er is voor de ondersteuningsklassen niet een aparte informatiemap opgesteld. De 
informatie over de ondersteuningsklassen is opgenomen in de informatiemap van de onderbouw en 
de informatiemap van de praktijkafdeling. 
  
Analyse en conclusie: Ieder jaar zullen de informatiemappen up to date worden gemaakt en zijn te 
vinden op de website van Orion College Drostenburg. 

17. NPO: nee 
  
Doel: Implementatie afname JIJ! toetsen vmbo en havo (onder- en bovenbouw). 
  
Feitelijke resultaten: De methodeonafhankelijke JIJ!- toetsen zijn zowel bij de leerlingen van de 
onderbouw als bij de bovenbouw (leerjaar 3) vmbo en havo in maart en in mei afgenomen. In totaal 
gaat het om zes toetsen voor de vakken rekenen, Engels en Nederlands. 
Het team is tijdens verschillende bijeenkomsten geschoold in hoe de toetsen moeten worden 
afgenomen en hoe de data geanalyseerd moet worden. De uitkomsten van de JIJ! toetsen worden 
door de mentoren opgenomen in de OPP’s.  
  
Analyse en conclusie: Het doel is deels behaald. De analyse op leerjaar en leerroute is nog in 
ontwikkeling. Dit wordt meegenomen naar volgend schooljaar. We combineren dit met het 
doorontwikkelen van onze schoolstandaard. 

18. NPO F1: Faciliteiten en randvoorwaarden; Activiteiten die randvoorwaardelijk/ondersteunend zijn 
voor interventies onder A-E NPO E2: (Extra) inzet van personeel en ondersteuning; 
Onderwijsassistenten/instructeurs 
  
Doel:  Implementatie ondersteuningsklassen nieuwe stijl 
  
Feitelijke resultaten: 

• Werkgroep toetsen: de afspraken over toetsen, welke zijn opgenomen in een toetsprotocol, 
gelden ook voor de ondersteuningsklassen. In het pto van ieder vak  is opgenomen hoe lang 
er over een toets gedaan mag worden, dit mag je maximaal met 100% verlengen. 
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• Werkgroep leergebied overstijgend (LGO): er is toegewerkt naar een doorgaande lijn, waarbij 
de focus heeft gelegen op het bord gebruik (lesmodel, planning) en klasinrichting. Het 
doelgroepenmodel is geïmplementeerd. Alle leerlingen zijn ingeschaald. 

• Werkgroep vso diploma: er is een reglement opgesteld door enkele vso scholen in 
afstemming met het ministerie van OCW, dit reglement is schooleigen gemaakt. Het team 
weet aan welke eisen het diploma moet voldoen en het aanbod voor volgend schooljaar is 
hierop afgestemd. 

• Er is een presentatie gegeven over het werken in de praktijkafdeling en over het werken in de 
bovenbouw, zodat het team van de ondersteuningsklassen goed weet waar zij hun aanbod 
om moeten laten aansluiten. 

• Er zijn afspraken gemaakt over de doorstroom van een reguliere klas naar een 
ondersteuningsklas en andersom. 

• Het stagebeleid is gepresenteerd aan het team, deze is hetzelfde als bij de praktijkafdeling. Er 
zijn nieuwe stageplekken gevonden (good-roll). 

• Curriculum vmbo is gespreid over drie jaar. 

• De klassenindeling 2022-2023 en de lessentabel zijn gezamenlijk vastgesteld. 

• Het team van de ondersteuningsklassen heeft een presentatie gegeven aan de vakdocenten 
over hoe er in de klassen gewerkt kan/ moet worden. 

 
Analyse en conclusie: 
Het doel is grotendeels behaald. Volgend schooljaar zal verder gewerkt worden aan de doorgaande 
lijn waarbij de focus komt te liggen om de begeleiding van leerlingen op het sociaal emotionele gebied 
(leerlijn sociaal gedrag), communicatie, leren leren en de executieve functies. 

19. NPO F1: Faciliteiten en randvoorwaarden; Activiteiten die randvoorwaardelijk/ondersteunend zijn 
voor interventies onder A-E NPO B6: Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij 
te spijkeren, toe te passen bij algemeen vormende vakken, maar vaak ook bij beroepsgerichte vakken; 
Feedback 
  
Doel: Professionalisering docenten aan de hand van de Kijkwijzer 
  
Feitelijke resultaten: Iedere teamleider heeft dit jaar drie keer geobserveerd in de lessen van de 
docenten van de afdeling. De eerste observatie werd uitgevoerd a.d.h.v. de kijkwijzer. De resultaten 
van al deze observaties zijn per afdeling in één overzicht gezet en geëvalueerd met het team. Vragen 
die centraal stonden: waarin zijn we goed  en waarin kunnen we ons verder ontwikkelen? Vanuit deze 
analyse is naar voren gekomen dat het werken a.d.h.v. een lesmodel, het consequent naleven van de 
schoolregels en afspraken speerpunten moeten gaan worden. Daarnaast hebben alle docenten n.a.v. 
de observatie ook voor zichzelf een doel opgesteld. 
De tweede en de derde observaties is er gefocust op deze speerpunten en het persoonlijke doel van 
iedere docent. 
Begin volgend schooljaar wordt de eerste observatie wederom uitgevoerd a.d.h.v. de kijkwijzer. 
Waarna de resultaten weer in een overzicht worden gezet en er een afdelingsbrede evaluatie plaats 
gaat vinden. 
  
De CED onderwijsadviseur heeft de teamleiders begeleid bij hoe je een kwalitatief goede observatie af 
kunt nemen. 
  
Analyse en conclusie: Middels regelmatig observeren is er beter zicht op hoe het gaat in de school, in 
de klassen. Deze werkwijze willen we volgend schooljaar dan ook gaan voortzetten. Daarnaast zullen 
we gaan starten met collegiale consultatie op verzoek van het team. 
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20. NPO F1: Faciliteiten en randvoorwaarden; Activiteiten die randvoorwaardelijk/ondersteunend zijn 
voor interventies onder A-E NPO C3: Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen; 
Cultuureducatie 
  
Doel:  Projectmatig aanbod van kckv. 
  
Feitelijke resultaten: Er heeft dit schooljaar één excursie plaatsgevonden, een bezoek aan het IDFA. 
Daarna waren veel excursie niet mogelijk vanwege de lockdown en de corona maatregelingen. Er is 
een PTA voor KCKV waarin het projectmatige aanbod deels is uitgewerkt. Er is gebleken dat het 
uiteenzetten van een projectmatig aanbod zeer veel ontwikkeltijd vraagt, tijd die er in de praktijk niet 
is geweest. De verwachting is dat deze ontwikkeltijd er ook volgend schooljaar niet zal zijn. 
  
Analyse en conclusie: Volgend schooljaar zal kckv dan ook niet meer projectmatig worden 
aangeboden. KCKV zal weer worden aangeboden als vak (1 lesuur per week) aan de leerlingen in het 
examenjaar die maatschappijleer reeds hebben afgerond. Onderdeel van KCKV blijven de culturele 
uitstapjes.  

21. NPO F1: Faciliteiten en randvoorwaarden; Activiteiten die randvoorwaardelijk/ondersteunend zijn 
voor interventies onder A-E NPO E2: (Extra) inzet van personeel en ondersteuning; 
Onderwijsassistenten/instructeurs 
  
Doel: Continueren onderwijsaanbod middels de inzet van vaste invalkrachten. 
  
Feitelijke resultaten: Schooljaar 2021-2022 waren er veel collega’s ziek of afwezig, al dan niet door 
corona. Door de inzet van vaste invalkrachten heeft het onderwijs doorgang kunnen vinden en heeft 
het geleid tot betere prestaties. De leerlingen hoefden bij lesuitval niet hun tijd te verdoen in de 
kantine maar werden opgevangen door de invalkrachten. Tijdens deze momenten konden zij verder 
werken a.d.h.v. de studiewijzer.  
  
Analyse en conclusie: De inzet van de invalkrachten is door een ieder als zeer waardevol ervaren. 
Volgend jaar zullen we weer gebruik gaan maken van invalkrachten. Het doel zal meegenomen 
worden naar het nieuwe schooljaar. 

22. NPO F1: Faciliteiten en randvoorwaarden; Activiteiten die randvoorwaardelijk/ondersteunend zijn 
voor interventies onder A-E NPO E2: (Extra) inzet van personeel en ondersteuning; 
Onderwijsassistenten/instructeurs 
  
Doel: Didactische en sociaal-emotionele begeleiding voor de leerlingen met extra-
onderwijsbehoeften. 
  
Feitelijke resultaten: Aan elke ondersteuningsklas is een leerkrachtondersteuner gekoppeld. De 
achterstanden van de leerlingen zijn in kaart gebracht. De leerkrachtondersteuners begeleiden de 
leerlingen bij het schoolwerk. De leerkrachtondersteuners verzorgen onderwijs indien de mentor in 
gesprek moet met de leerlingen/ ouders. Tijdens de lessen sova, lob, leren leren en mentoruur wordt 
er doelgericht gewerkt aan schoolbeleving, motivatie en werkhouding, gedrag en persoonlijkheid. 
  
Analyse en conclusie: De inzet van de leerkrachtondersteuners is door een ieder als zeer waardevol 
ervaren. Volgend jaar zullen we weer gebruik gaan maken van leerkrachtondersteuners. Het doel zal 
meegenomen worden naar het volgende schooljaar.  
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Nationaal Programma Onderwijs 
Het Nationaal Programma Onderwijs beoogt herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en 
na corona. Doel is dat de beschikbare middelen scholen worden ingezet om leerlingen en 
leerkrachten te helpen om leervertragingen -en andere corona gerelateerde problemen- aan te 
pakken. 
Binnen stichting Orion is ervoor gekozen om de NPO-schoolscan onderdeel uit te laten maken 
van de reguliere cyclus van kwaliteitszorg. Onze NPO-schoolscan die betrekking heeft op de 
domeinen A ‘Vakspecifieke kennis en vaardigheden’, Domein B ‘Vakoverstijgende kennis en 
vaardigheden’ en Domein C ‘Praktijkvorming’ is na te lezen in het het document ‘Schoolverslag 
2021-2022 / Jaarplan 2022-2023’; de domeinen worden toegelicht en waar mogelijk 
onderbouwd. Het document is in te zien op onze internetsite onder Praktische info, 
Schooldocumenten. Wij proberen de coronagerelateerde uitdagingen positief te vertalen naar 
onze school vanuit het motto ‘Van noodzakelijke reparatie naar duurzame renovatie’. Dit heeft 
geleid tot elf beleidsdoelen gekoppeld aan het NPO. Deze beleidsdoelen zijn uitgewerkt in het 
document ‘Schoolverslag 2021-2022 / Jaarplan 2022-2023’. In deze beschrijving worden ook de 
beoogde doelen en de criteria en wijze van evaluatie beschreven. In deze schoolgids 2022-2023 
zijn de NPO-doelen af te lezen in het overzicht beleidsdoelen 2022-2023.  
 
Overzicht beleidsdoelen 2022-2023 
Hier volgt een overzichtslijst van de beleidsdoelen voor het schooljaar 2020-2021 Deze 
beleidsdoelen zijn gebaseerd op: 

● het schoolplan (SP) 2019-2023 

● het schoolverslag (SV) 2021-2022 (terugblik op de behaalde beleidsresultaten, 
behaalde leerlingresultaten, kwaliteitsmetingen, verslag sociale veiligheid) 

● nieuwe ontwikkelingen (NO). 
 
In het overzicht kan ook worden afgelezen welke doelen gekoppeld zijn aan het Nationaal 
Programma Onderwijs en aan welke domeinen van de NPO menukaart. Tot slot zijn onze 
prioritaire doelen (top 3 doelen) grijs gearceerd in het overzicht.  
 

https://www.orioncollegedrostenburg.nl/
https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/menukaart/interventies-kiezen
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6. Veiligheidsbeleid 
 
Goed kunnen leren en werken kan alleen in een sociaal en fysiek veilige omgeving. Dit uit zich in 
de manier waarop wij met elkaar omgaan in en om de school. En in de toestand van het gebouw, 
het schoolplein en de omgeving van de school. Naast de feitelijke onveiligheid en incidenten 
speelt ook de beleving van veiligheid een rol: leerlingen en medewerkers moeten zich in en om 
school veilig kunnen voelen, de zogenoemde sociale veiligheid. 
 
Pesten en fysiek geweld zijn factoren die een school in sociaal opzicht onveilig maken. Daarbij is 
het van belang om voor ogen te hebben dat bijvoorbeeld pesten ook via ‘social media’ 
plaatsvindt. 
 
Binnen het veiligheidsbeleid maken wij een onderscheid tussen sociale en fysieke veiligheid. Veel 
van het veiligheidsbeleid is voor alle scholen binnen Orion hetzelfde. Daarnaast hebben we 
specifiek voor onze school een aantal maatregelen ontwikkeld.  

6.1 Sociale veiligheid 

Het sociaal veiligheidsbeleid binnen Orion bestaat uit verschillende onderdelen: 
waarden en normen, een gedragscode en een integriteitscode. Hierin wordt beschreven welk 
gedrag binnen Orion wenselijk is. De kernwaarden van Orion zijn veiligheid en respect. Onze 
school spant zich sterk in om de kernwaarden veiligheid en respect zowel thuis, op straat als in 
school ook werkelijk inhoud te geven. In beleid is vastgelegd hoe om te gaan met agressie, 
geweld en seksuele intimidatie en is er op gericht om dergelijk grensoverschrijdend gedrag 
binnen scholen te voorkomen. Daarnaast wordt in verschillende procedures en protocollen 
beschreven hoe er binnen Orion wordt gehandeld als er toch grensoverschrijdend gedrag 
plaatsvindt.  
 
Naast deze Orion-brede richtlijnen hebben wij voor onze school een schoolveiligheidsplan 
gemaakt. Hierin komen de volgende onderwerpen aan de orde:   
● Leerlingenstatuut 
● School- en klassenregels  
● Sociale vaardigheidstraining voor leerlingen en personeel 
● Ouderparticipatie 
● Leerlingparticipatie 
● Mentoring 
● Pestprotocol 
● ‘Social media’ protocol 

6.2 Fysieke veiligheid 

Om de fysieke risico’s voor medewerkers en leerlingen weg te nemen, te beperken of om er op 
een veilige wijze mee om te gaan zijn er verschillende maatregelen genomen met betrekking tot:  
● Meubilair, machines en speeltoestellen 
● Elektrische apparaten en installaties 
● Cameratoezicht in de openbare ruimten, zowel in school als in de nabije omgeving van school 

(voordeur, achterdeur, fietsenstalling) 
● Technische ruimtes  
● Afval  
● Brandveiligheid  
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Specifiek voor onze school betekent dit:  
Dat er deugdelijke machines in de praktijklokalen gebruikt worden en dat het practicumlokaal 
van natuur-/scheikunde voldoende aandacht voor de veiligheid is. In de trappenhuizen zijn 
evacuatie stoelen aanwezig zodat rolstoel leerlingen op een veilige manier naar beneden kunnen 
als de lift niet meer werkt. 
 
Als er ondanks de genomen maatregelen toch een brand of andere calamiteit ontstaat, is het 
noodzakelijk het gebouw snel en veilig te ontruimen. Hiervoor beschikt onze school over een 
ontruimingsplan en ontruimingsplattegronden. Ook worden er jaarlijks ontruimingsoefeningen 
gehouden. Hierin heeft de bedrijfshulpverleningsorganisatie een belangrijke rol. 

6.3 Arbobeleid 

Volgens de Arbowet zijn alle scholen verplicht om de arborisico’s in de school te beschrijven en te 
beoordelen. Dit wordt ook wel de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) genoemd. Belangrijke 
aandachtsgebieden in de RI&E zijn: verzuim, veiligheid & gezondheid, welzijn, 
bedrijfshulpverlening en agressie, geweld & seksuele intimidatie. Op basis van de RI&E maakt 
onze school een plan om de risico’s op deze gebieden te beheersen.  
 
  



 
Schoolgids 2022 - 2023 * Orion College Drostenburg * www.orion.nl   63 / 94 

 

7. Onderwijstijd 
 

7.1 Schooltijden 

 
 

7.2 Invulling onderwijstijd  

 
De leerlingen volgen minimaal 1040 klokuren les per jaar. Alle leerlingen maken de wettelijk 
vereiste onderwijsuren op jaarbasis. Hierbij werken wij met een urenrooster en een vaste 
lessentabel. Deze lessentabellen voor de verschillende opleidingen zijn opgenomen in paragraaf 
3.3 ‘Inrichting van het onderwijs’.   
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7.3 Vakanties en vrije dagen en belangrijke data 

 

Hieronder ziet een printscreen uit onze minigids 2022-2023. Alle gegevens staan ook vermeld op 
onze internetsite, onder Praktische info / Jaarrooster. 
 

  

https://www.orioncollegedrostenburg.nl/praktische-info/schooldocumenten/
https://www.orioncollegedrostenburg.nl/
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8. Rechten en plichten van ouders en leerlingen 
 

8.1 Inbreng ouders bij het onderwijs  

Een goede samenwerking met de ouders vinden wij erg belangrijk. Daarom worden ouders op 
verschillende manieren bij onze school betrokken. Allereerst zijn er vaste momenten waarop er 
over de ontwikkeling van uw kind wordt gesproken. Daarnaast zijn er meer algemene 
contactmomenten zoals algemene ouderavonden of open dagen. Ook stellen we de deelname 
van ouders in de organisatie van bijvoorbeeld festiviteiten binnen de school zeer op prijs. Wilt u 
meer doen dan kunt u deelnemen in de medezeggenschapsraad.  
 
Betrokkenheid ouders bij de ontwikkeling van hun kind 
De leerkracht/mentor  houdt u op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind. 
Dat gebeurt in ieder geval op een aantal vaste momenten per jaar naar aanleiding van het 
opstellen en evalueren van de doelen zoals die zijn vastgesteld in het ontwikkelingsperspectief 
(OPP) van uw kind. Wij verwachten van ouders dat ze het OPP op school komen bespreken en 
ondertekenen. Gedurende de covid-19 periode zullen de gesprekken plaatsvinden via Google- 
Meet. 
Ook vinden er cijferbesprekingen plaats. De cijferbesprekingen van de bovenbouw zijn de week 
na het aflopen van een schoolexamen/ rapportperiode.  
 
Oudercontacten 
Naast de OPP- en rapportbesprekingen zijn er verschillende ouderavonden. Aan het begin van 
het schooljaar organiseert de school een algemene ouderavond. Daarbij worden de ouders 
geïnformeerd over de gang van zaken op school. Daarnaast organiseert de school ouderavonden 
over specifieke school gerelateerde onderwerpen. Verder organiseert de school een open dag 
voor nieuwe ouders.  
 
Ouderparticipatie 
Ouders kunnen op diverse manieren meehelpen in de school. Verder zijn ouders zeer welkom in 
de ouderraad of de medezeggenschapsraad. 
 
Medezeggenschapsraad 
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit teamleden en ouders. De MR spreekt zich uit over 
alle schoolzaken door middel van een vastgesteld reglement. De MR heeft een formele 
verantwoordelijkheid en heeft op veel zaken in de school advies- of instemmingsrecht. De 
directeur en de adjunct-directeur zijn de gesprekspartners van de MR. Wie belangstelling heeft 
voor de MR kan zich opgeven via de docent/ mentor.  
 
Mening van ouders 
Wij vinden de mening van ouders over onze school erg belangrijk. Daarom wordt er in het kader 
van ons kwaliteitsbeleid op verschillende momenten om de mening van ouders gevraagd. Zo is er 
tweejaarlijks een tevredenheidsmeting. Op basis van de resultaten van deze meting worden er 
verbeterplannen in de school in gang gezet. Ook wordt aan ouders bij de OPP-besprekingen 
gevraagd naar hun ideeën over de doelen en begeleiding van hun kind. 
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8.2 De klachtenregeling 

Als een leerling of ouder vindt dat het gedrag of een beslissing van medewerkers van de school of 
het schoolbestuur onterecht is, kan deze een klacht indienen. U kunt dit ook doen als u vindt dat 
er iets had moeten gebeuren en de school (of een medewerker) dit heeft nagelaten. Voor de 
medewerkers van de school geldt eveneens dat zij een klacht kunnen indienen over de school of 
het bestuur. 
 
Natuurlijk is het verstandig om eerst uw vraag, ongerustheid of klacht met de betreffende 
medewerker te bespreken. Wanneer dit niet tot een oplossing leidt, kunt u een gesprek met de 
directie van de school aanvragen. Het is onze ervaring dat de meeste klachten door de school zelf 
in goed overleg met de ouders opgelost kunnen worden. Mocht dat echter niet lukken, dan kunt 
u een beroep doen op de klachtenregeling. Op school ligt een exemplaar van de klachtenregeling 
ter inzage. In het kort komt deze regeling op het volgende neer: als het gesprek met de directie 
niet leidt tot een oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij het schoolbestuur (de 
adresgegevens van het schoolbestuur staan voorin de schoolgids) of bij de externe en 
onafhankelijke klachtencommissie waarbij het schoolbestuur verplicht is aangesloten. De klacht 
dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing te worden ingediend, tenzij de 
klachtencommissie anders beslist. 
 
Geschillencommissie passend onderwijs 
De Geschillencommissie passend onderwijs behandelt geschillen tussen ouders en 
scholen/schoolbesturen over toelating, verwijdering en het ontwikkelingsperspectief. Deze 
landelijke geschillencommissie voor het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en 
(voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) oordeelt in geschillen tussen ouders en het schoolbestuur 
over: 
1. (de weigering van) toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben; 
2. de verwijdering van alle leerlingen; 
3. de vaststelling en bijstelling van het ontwikkelingsperspectief. 
 
De adresgegevens van de geschillencommissie zijn: 
Postadres: Onderwijsgeschillen 
t.a.v. de Geschillencommissie passend onderwijs 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl, onderwerp: Geschillencommissie passend onderwijs 
website: www.onderwijsgeschillen.nl 
 
Contactpersoon school 
Als u niet goed weet met wie u uw vraag, ongerustheid of klacht het beste kunt bespreken, kunt 
u altijd contact opnemen met de speciaal aangestelde contactpersoon van de school zelf. Dat 
geldt ook voor situaties waarin u in eerste instantie niet terecht kan bij de betrokken 
medewerker of directie van de school. De contactpersoon zal u dan adviseren met wie u uw 
vraag, ongerustheid of klacht het beste kunt bespreken. De contactpersoon gaat vertrouwelijk 
met uw informatie om en handelt zelf geen klachten af. Voor onze school kunt u terecht bij: 
Mevr. R. Naberhuis: r.naberhuis@orion.nl  
Dhr. T. Holewijn: t.holewijn@orion.nl   
 
  

mailto:r.naberhuis@orion.nl
mailto:t.holewijn@orion.nl
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Vertrouwenspersoon bestuur 
Voor klachten over discriminatie, seksuele intimidatie, geweld of agressie kunt u direct contact 
opnemen met de vertrouwenspersoon van Orion, mevrouw Evelien Brouwer (06 - 31631611, 
ebrouwer@hetabc.nl). Deze externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het zoeken naar 
mogelijkheden voor een oplossing en kan ook bemiddelen als dat nodig is. 
 

Landelijke Klachtencommissie (LKC) 
De Landelijke Klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs is 
onderdeel van de organisatie Onderwijsgeschillen. 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
Telefoon: 030-2809590 
E-mail algemeen: info@onderwijsgeschillen.nl  
Website: www.onderwijsgeschillen.nl 
 

Vertrouwensinspecteur 
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, 
leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen 
wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van: 
● Seksuele intimidatie en seksueel misbruik 

● Psychisch en fysiek geweld 

● Discriminatie en radicalisering 

 

Meldingen die binnen deze bovengenoemde categorieën vallen, kunnen voorgelegd worden aan 
de vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren. Uw melding 
wordt geregistreerd in een vertrouwelijk dossier van de vertrouwensinspecteur. Zo nodig kan de 
vertrouwensinspecteur ook adviseren in het traject naar het indienen van een formele klacht of 
het doen van aangifte. 
 

De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op: 0900-1113111 (lokaal tarief). 

8.3 Aanspreekpunt bij pesten – coördinator sociale veiligheid 

Binnen onze school zetten we ons in om pesten tot een minimum te beperken. Als er toch sprake 
is van pesten dan kunnen leerlingen en hun ouders zich richten tot de mentor. Mocht dit niet tot 
een oplossing leiden, dan kunnen leerlingen en ouders terecht bij de coördinator sociale 
veiligheid van onze school: dhr. Juan Rodriguez Ruiz 

8.4 De vrijwillige ouderbijdrage  

Het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2022-2023 is vastgesteld op 
€40,00. U kunt dit bedrag overmaken op het rekeningnummer van school: NL54 INGB 0650 0222 
38 onder vermelding van de voor- en achternaam van uw zoon/dochter. De gelden komen ten 
gunste van onze leerlingen. Wij betalen er bijvoorbeeld vieringen, schooluitjes en excursies van. 
Verantwoording over de besteding wordt afgelegd aan de medezeggenschapsraad.  
NB: Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen 

van deelname aan activiteiten.  

  

mailto:ebrouwer@hetabc.nl
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8.5 Leerlingenvervoer 

Speciaal voor leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen komen, is er leerlingenvervoer 
beschikbaar vanuit de gemeente. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van  
leerlingenvervoer. Ook als uw kind ziek is moet u dit aan leerlingenvervoer doorgeven.  
 
Let op: om vanaf de eerste schooldag van het aankomende schooljaar van het leerlingenvervoer 
gebruik te kunnen maken, moet uw aanvraag tijdig bij leerlingenvervoer binnen zijn. 
 
Het Amsterdams leerlingenvervoer wordt geregeld door het Team Leerlingenvervoer van de 
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. U kunt de medewerkers bereiken op 020-251 8300 of via 
de e-mail teamleerlingenvervoer@dmo.amsterdam.nl 
 
Woont u buiten Amsterdam, dan haalt een aanvraagformulier voor leerlingenvervoer bij het 
gemeentehuis in uw woonplaats.  
 
Regeling Amsterdams leerlingenvervoer 
Speciaal voor kinderen en jongeren die niet zelfstandig naar school kunnen heeft Amsterdam de 
verordening 'leerlingenvervoer'. 
 
Binnen het leerlingenvervoer zijn er drie vormen van vervoer mogelijk: 
1. Openbaar Vervoer (OV-chipkaart) 

Indien kinderen/jongeren binnen de verordening leerlingenvervoer vallen is openbaar 
vervoer het uitgangspunt. Uw kind krijgt dan een OV-chipkaart. Kan uw kind niet zelfstandig 
met het openbaar vervoer reizen? Dan wordt er een extra OV-chipkaart vergoed voor een 
begeleider. 

2. Eigen Vervoer (financiële vergoeding) 
Als reizen met het openbaar vervoer niet mogelijk is, kunt u een vergoeding voor eigen 
vervoer krijgen. U brengt of haalt uw kind dan zelf. 

3. Aangepast Vervoer ('busje') 
Soms is aangepast vervoer de enige mogelijkheid, bijvoorbeeld in geval van lichamelijke 
beperkingen. De kinderen/jongeren worden met een speciaal busje van huis naar school en 
teruggebracht. 

 
Meer informatie kunt u vinden op www.dmo.amsterdam.nl/jeugd-onderwijs/leerlingenvervoer. 
 
Contact tussen school en leerlingenvervoer 
Natuurlijk heeft de school ook contact met leerlingenvervoer. Er zijn afspraken met de 
vervoersbedrijven gemaakt over hoe de overdracht tussen leerlingenvervoer en de school ’s 
ochtend en ’s middags plaatsvindt.  

8.6 Leerplicht, extra verlof en verzuimbeleid 

In Nederland zijn alle kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig, dit betekent dat zij naar school moeten 
en in principe alleen in de schoolvakanties en op roostervrije dagen vrij zijn. Het is niet goed voor 
de leerling als hij of zij lessen verzuimt.  
 
Op school wordt het verzuim van de leerlingen nauwkeurig in een verzuimregistratie 
bijgehouden. De school is verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim door te geven aan de 
leerplichtambtenaar. De voorschriften en Amsterdamse afspraken hierover zijn te vinden op de 
website van Bureau Leerplicht Plus: www.bureauleerplichtplus.nl. De leerplichtambtenaar beslist 
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of er maatregelen genomen moeten worden om het ongeoorloofd schoolverzuim terug te 
dringen. Ook een extreem hoog ziekteverzuim kan leiden tot overleg met de 
leerplichtambtenaar. 
 
Contactgegevens leerplichtambtenaar: 
De leerplichtambtenaar van Orion College Drostenburg: mevr. Fausia Hussain Ali. 
 
Wanneer ouders voor hun kind extra vrij willen, zullen zij hiervoor altijd toestemming moeten 
vragen aan de directie. Een aanvraagformulier voor de aanvraag van extra verlof is opvraagbaar 
bij de administratie of de leerkracht/mentor van uw kind. Hierin moet u duidelijk de noodzaak 
van de vrije dagen aantonen en eventuele bewijsstukken bij de aanvraag voegen. De directie 
beslist of uw verzoek gehonoreerd wordt.  
 
Voorbeelden waarvoor extra verlof kan worden aangevraagd zijn: bijwonen huwelijk, jubilea of 
begrafenissen van directe verwanten of religieuze verplichtingen. Het is belangrijk om te weten 
dat extra vrij rond de schoolvakanties nooit wordt verleend, tenzij hiervoor bijzondere redenen 
zijn. Een dag eerder weg met de zomervakantie, omdat anders de boot zo vol is, de vliegtickets 
goedkoper zijn, de reis zo lang is e.d. vallen dus niet onder de wettelijke redenen. 
 
Extra vakantieverlof is alleen mogelijk als een van de ouders een beroep heeft waardoor het niet 
mogelijk is in de schoolvakanties op vakantie te gaan. Dit geldt maar voor een zeer beperkt aantal 
beroepen (werkgeversverklaring inleveren). 
 
Wegens gewichtige redenen kan voor maximaal tien dagen per schooljaar door de directie extra 
verlof worden toegekend. Bij meer dan tien dagen dient de leerplichtambtenaar toestemming te 
verlenen. 

8.7 Ziekmelding 

Indien uw kind te laat op school komt of ziek is, verzoeken wij u tussen 8:00 en 9:00 uur te bellen 
naar de administratie. Telefoonnummer:  020-6 11 12 13 
Bij bezoeken aan de dokter, tandarts, of andere noodzakelijke afspraken onder schooltijd moeten 
de leerlingen een afsprakenkaart tonen of een door de ouder(s)/verzorger(s) ondertekend briefje 
bij de administratie inleveren. 
Bij ontbreken daarvan wordt de leerling geacht op school aanwezig te zijn. 
 
Denkt u eraan ook de chauffeur van het busje of het vervoerbedrijf te bellen, als uw kind om 
welke reden dan ook die dag geen gebruik maakt van het vervoer. 

8.8 Gronden voor vrijstelling van het onderwijs  

Voor de gronden voor vrijstelling van het onderwijs zijn wij gehouden aan artikel 46 van de WEC. 
Hierop zijn de voorschriften over ontheffingen omtrent het verplichte minimum aantal uren 
onderwijstijd, de leeftijd waarop leerlingen het voortgezet speciaal onderwijs moeten verlaten en 
de omvang van stages van toepassing (artikel 12, 17 en 39 WEC, artikel 8 onderwijskundig besluit 
WEC). 
 
Een voorbeeld hiervan is dat wanneer een leerling onder schooltijd een therapie moet volgen, 
anders dan een noodzakelijke medische behandeling of therapie ter ondersteuning van het 
onderwijs, wij een ontheffing van onderwijstijd moeten aanvragen om op die manier 
toestemming te krijgen om minder uren onderwijs te geven ten gunste van de therapie-tijd. 
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8.9 Schorsing en verwijdering 

Het bevoegd gezag (i.c. het schoolbestuur) beslist over toelating, schorsing en verwijdering van 
leerlingen. Het bevoegd gezag verleent de directeur mandaat met betrekking tot toelating en 
schorsing. 
 
Schorsing en verwijdering zijn uiterste maatregelen die alleen worden toegepast als het 
onderwijsleerproces ernstig wordt verstoord of wanneer de veiligheid in het geding is.  
 
Voor alle bovenstaande maatregelen gelden, door het schoolbestuur vastgestelde, 
procedures/protocollen. Deze zijn op school ter inzage.  
 
In het geval van verwijdering is de school verplicht te zoeken naar een andere school voor de 
leerling. 

8.10 Verzekering 

Verzekering door schoolbestuur 
Het bestuur van de school heeft een collectieve ongevallenverzekering en wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering (WA) afgesloten. Uw kind is verzekerd op weg van en naar school, 
in school en bij excursies en schoolreisjes voor medische kosten ten gevolge van een ongeval. De 
polisvoorwaarden kunt u desgewenst op school inzien. 
 
De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de financiële gevolgen van diefstal of 
beschadiging van eigendommen van leerlingen of personeel van de school. Geef uw kind nooit 
dure spullen mee naar school! Brillen vallen niet onder de verzekering van de school. 
 
Verzekering door ouders 
Het is verplicht een WA-verzekering af te sluiten voor het geval uw kind schade toebrengt aan 
anderen. Let bij het afsluiten van de verzekering op eventuele uitsluitingsclausules. Indien u bij 
het afsluiten van een WA-verzekering op financiële problemen stuit, wordt u verzocht contact op 
te nemen met de directeur van de school. 

8.11 Rechten en plichten mbt. privacy 

Ter bescherming van de privacy van leerlingen, hun ouders en medewerkers betracht Stichting 
Orion de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hiertoe houdt Stichting Orion zich aan alle relevante 
wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 
Waarom verwerken wij gegevens van leerlingen 
Stichting Orion verwerkt persoonsgegevens van leerlingen voor het uitvoeren van de 
onderwijsovereenkomst die we met uw kind hebben en/of voor het nakomen van onze wettelijke 
verplichtingen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als 
leerling op onze school, om de studievoortgang bij te houden en om uw kind in staat te stellen 
een diploma te halen. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens 
door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht. 
Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met uw specifieke toestemming verwerken.  
 
Hoe gaan wij om met de informatie van en over leerlingen 
De leerlinggegevens worden op school opgeslagen in het leerlingvolgsysteem ParnasSys of 
Somtoday. Deze systemen zijn beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot 
medewerkers van de school en medewerkers van samenwerkende partijen welke het belang van 
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de leerling dienen, zoals bijvoorbeeld de schoolarts. Ouders hebben het recht om de gegevens 
van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie 
gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, 
mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of voor het uitoefenen 
van uw rechten, kunt u contact opnemen met de directeur van de school. 
 
Tijdens de lessen wordt gebruikgemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een 
beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de 
leveranciers van deze leermiddelen zijn schriftelijke overeenkomsten afgesloten over het gebruik 
van de gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de leerlinggegevens alleen 
gebruiken als de school daar toestemming voor geeft, zodat misbruik van die informatie door de 
leverancier wordt voorkomen. In een aantal gevallen zijn wij, zoals eerder aangegeven, verplicht 
om gegevens van uw kind te delen met andere organisaties. Dit zijn onder andere DUO, 
leerplicht, de onderwijsinspectie, GGD/schoolarts, stagebedrijven, samenwerkingsverband en 
accountant. Indien de gegevensuitwisseling geen wettelijke grondslag heeft, wordt u hiervoor 
altijd toestemming gevraagd. 
 
Daarnaast wordt in de school regelmatig over leerlingen gesproken, bijvoorbeeld in de 
rapportvergadering en de leerlingbespreking. Dit overleg is nodig om de vorderingen van de 
leerlingen te volgen, problemen te signaleren en afspraken te maken over de begeleiding. Voor 
leerlingen die extra begeleiding of zorg nodig hebben, wordt samengewerkt met een aantal vaste 
samenwerkingspartners. Om goed te kunnen samenwerken met deze vaste 
samenwerkingspartners wordt informatie over de betreffende leerling gedeeld. Hiervoor 
ondertekenen zij een geheimhoudingsverklaring. Als we een leerling willen bespreken met 
andere externe partijen zal daarvoor eerst aan ouders/verzorgers toestemming gevraagd 
worden. Als de leerling ouder is dan 16 jaar vragen we de leerling zelf om toestemming.  
 
Er zijn bij onze scholen een groot aantal disciplines nauw betrokken bij de ontwikkeling en zorg 
van onze leerlingen. Dit betekent echter niet dat onze scholen alle gegevens in hun bezit hebben. 
Het gaat hierbij om:  
● de medische dossiers; deze vallen onder het beheer van de schoolarts. 
● het medisch verslag tbv. de CvB; dit maakt onderdeel uit van ons leerlingvolgsysteem Som. 
● de overige gegevens, zoals verslagen van onderzoek en besprekingen, vallen onder het 

beheer van de directie. Alle dossiers mogen slechts onder toezicht worden ingezien. Ouders 
hebben uiteraard het recht deze in te zien. 

● de schooldossiers worden drie jaar na het schoolverlaten van de leerling vernietigd. 
● het beschikbaar stellen van dossiergegevens aan derden kan slechts plaatsvinden na 

toestemming van ouders/wettelijk vertegenwoordigers. 
● de school kan slechts na toestemming van ouders overgaan tot het opvragen van 

dossiergegevens bij derden. 
 
Zie voor verdere informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming de website 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. 
 
Hoe gaan wij om met informatie van en over ouders 
Over de ouders van ingeschreven leerlingen verzamelt de school alle informatie die noodzakelijk 
is om hen zo goed mogelijk kunnen begeleiden bij het doorlopen van de school en om zo nodig 
extra zorg te kunnen bieden. Deze informatie wordt (digitaal) opgeslagen in het leerlingdossier. 
 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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Hoe gaan wij om met informatie van en over medewerkers 
Over de medewerkers die bij ons werkzaam zijn en zijn geweest verzamelt het schoolbestuur alle 
informatie die noodzakelijk is voor hun aanstelling en bezoldiging. Deze informatie wordt 
(digitaal) opgeslagen in het personeelsdossier (met het personeelsdossier wordt hier alle 
geregistreerde informatie over het personeelslid bedoeld). 
 
Gebruik van foto’s en video’s 
Er wordt van elke leerling een pasfoto gemaakt welke wordt gebruikt voor in het 
administratiesysteem. Daarnaast is het op onze school gebruikelijk dat er af en toe tijdens lessen 
video-opnamen worden gemaakt; deze opnamen worden intern gebruikt als voorlichtings- of 
instructiemateriaal om het lesgeven van de groepsleerkracht te verbeteren, en worden niet 
zonder uw specifieke toestemming buiten de school gebruikt.  
 
Ook maakt de school voor andere doeleinden foto’s en/of video’s van leerlingen gedurende de 
schooldag en tijdens jaarfeesten, schoolevenementen en projecten. Zie voor een compleet 
overzicht en verdere toelichting over het gebruik van foto’s en video’s het ‘toelichtings- en 
akkoordformulier gebruik foto’s en video’s’ (bijlage 10.2). 
 
Cameratoezicht op scholen 
Orion maakt in het kader van haar veiligheidsbeleid gebruik van cameratoezicht binnen en buiten 
de gebouwen. Dit gebeurt ter preventie van inbraak, diefstal of vernieling, maar ook om de 
veiligheid van leerlingen, hun ouders, bezoekers en medewerkers te bevorderen.  

Cameratoezicht wordt alleen gebruikt wanneer er geen andere manier is om de veiligheid van 
het schoolgebouw, de leerlingen, hun ouders, bezoekers en medewerkers te waarborgen. Ouders 
en leerlingen hebben te allen tijde de mogelijkheid om de beelden in te zien, op te vragen of te 
laten verwijderen. Orion bewaart de beelden niet langer dan strikt noodzakelijk maar in ieder 
geval niet langer dan 4 weken. Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van een 
strafrechtelijk onderzoek door de politie kunnen, in overleg met de politie, langer bewaard 
worden.  

Basispoort en COOL  
Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maakt de 
school gebruik van Basispoort. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via 
gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen 
mogelijk als de docent weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn 
leerlinggegevens nodig. De school heeft met Basispoort een overeenkomst gesloten waarin 
afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de leerlinggegevens. Basispoort maakt voor het 
schooljaar 2020/ 2021 gebruik van de volgende set met gegevens: een identificatienummer van 
Basispoort, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, leerlingkey, groepskey, 
groepsnaam, jaargroep, geslacht en het identificatienummer van de school. Via Basispoort 
worden er dus geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld. Voor meer informatie 
over Basispoort kunt u kijken op http://info.basispoort.nl/privacy. 
genoemd. Dit is een gestructureerde schoolomgeving via welke de leerlingen toegang hebben tot 
de lesprogramma’s die specifiek voor hen relevant zijn. COOL maakt hiervoor gebruik van enkele 
basale persoonsgegevens zoals naam, klas, etc. Als u meer wilt lezen over de privacyvoorwaarden 
van COOL kunt u dit doen op de website van cloudwise: http://www.cloudwise.nl.   
 
  

http://info.basispoort.nl/privacy
https://www.cloudwise.nl/
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Google Workspace 
Binnen stichting Orion werken wij met Google Workspace. In het voorjaar van 2021 is een 
landelijke DPIA (data protetction impact assessment) uitgevoerd inzake de veiligheid van Google 
Workspace. De DPIA heeft er onder meer toe geleid dat onderwijsinstellingen die met Google 
Workspace werken een stuk of 25 technische aanpassingen dienden door te voeren. 
Voorbeelden van aanpassingen die zijn uitgevoerd in het schooljaar 2021-2022 zijn: 
 

● gebruikers verbieden hun profiel zelf aan te passen;  
● uitzetten van aanvullende Google-services; 
● gebruikers niet toestaan apps uit de Google Workspace Marketplace te installeren; 
● nieuwe producten niet automatisch beschikbaar te stellen voor gebruikers; 
● nooit een vertaling voorstellen;  
● geen contentsuggesties weergeven op de pagina Nieuw tabblad; 
● voor alle leerlingen en medewerkers geldt dat wij gebruik maken van Ghostery en van 

Adblock Plus; 
● YouTube kan niet worden benaderd vanuit het profiel van een individuele leerling; 
● Google Maps kan niet worden benaderd vanuit het profiel van een individuele leerling. 

 
Meekijkfunctie COOL-omgeving 
Op onze school maken we gebruik van de meekijkfunctie van COOL, het leerplatform van 
Cloudwise. Het gebruik van de meekijkfunctie van COOL is onderwijsondersteunend. Hiermee 
kan een docent van achter zijn/haar computer in één oogopslag zien waar leerlingen mee bezig 
zijn, welke tabbladen openstaan en eventueel ondersteunen waar nodig. Op deze manier hebben 
leerlingen de vrijheid om met de chromebooks aan de slag te gaan zonder dat de docent het 
overzicht verliest. Daarnaast stelt het de docent in staat om leerlingen makkelijker, sneller en 
beter te helpen. 

Via dit bericht stellen wij u op de hoogte van het gebruik ervan. Mocht u hierover vragen hebben, 
dan kunt u contact opnemen met de schoolleiding. 
 
Wat verwachten we van u? 
Het kan voorkomen dat u het als ouder/verzorger leuk vindt om foto’s en/of video’s te maken 
van uw kind op school of tijdens schoolevenementen, schoolreisjes of projecten. Hier is in 
principe niets mis mee. Toch willen we u vragen terughoudend te zijn met het maken en 
publiceren van beeldmateriaal, en geen foto’s of video’s te maken van andere leerlingen. Op 
deze manier kunnen wij de privacy van alle leerlingen waarborgen, en kan de school een veilige 
omgeving zijn waar kinderen (en hun ouders) niet bang hoeven te zijn steeds te worden 
gefotografeerd. Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking in deze. 

8.12 Professionalisering docenten 

Als school stellen wij docenten in opleiding c.q. in ontwikkeling in de gelegenheid beeldopnamen 
van henzelf te laten maken, in hun professionele rol als leerkracht. Wij zien dit als een investering 
in de kwaliteit van ons onderwijs c.q. van toekomstig onderwijs. Als school zien wij erop toe dat 
deze beelden alleen worden gebruikt voor het beoogde opleidings- c.q. ontwikkelingsdoel 
(doelbinding). Na afloop zien wij er -samen met de desbetreffende docent- op toe dat de beelden 
zullen worden verwijderd. Indien u niet wil dat uw zoon / dochter op beeld wordt vastgelegd dan 
kunt u dat aangeven bij de schoolleiding.  
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8.13 Informatieverstrekking gescheiden ouders 

Gescheiden ouders zijn volgens het Burgerlijk Wetboek verplicht om elkaar te informeren over 
belangrijke zaken rondom hun kind. Soms is de relatie tussen de ouders niet goed. Als de school 
hiervan weet, is deze verplicht beide ouders actief van informatie te voorzien. Beide ouders 
worden betrokken bij belangrijke beslissingen en ontvangen dezelfde informatie van de school. 
Meer informatie kunt u vinden in het ‘Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders’, dat u 
bij de schoolleiding op kunt vragen. 

8.14 Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 

Vanaf 1 juli 2013 is elke organisatie, die werkt met ouders en kinderen, verplicht om bij zorg de 
Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling toe te passen. Als wij op school een 
vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling, dan handelen wij conform de Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling van Orion. 
 
Wat is de meldcode?  
De meldcode is een stappenplan van vijf stappen, waarin wordt aangegeven hoe een professional 
moet handelen bij vermoedens van Huiselijk Geweld en/of Kindermishandeling. De vijf stappen 
zijn:  
 
Stap 1: Het in kaart brengen van signalen 
Stap 2: Advies vragen  
Stap 3: Gesprek met de ouder 
Stap 4: Wegen van de ernst van de zorg 
Stap 5: Begeleiden naar hulp, of melden bij het AMK of het SHG 
 
De meldcode is vooral bedoeld om de ouder op de hoogte te stellen, en te houden van de zorg 
die aanwezig is. De voorkeur gaat er altijd naar uit om de ouder in een zo vroeg mogelijk stadium 
te motiveren in het accepteren van hulp. Lukt dit niet, dan wordt in stap 5 een beslissing 
genomen om wel of niet te melden bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of 
Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG).  
 
Aandacht functionaris 
Iedere organisatie die werkt met ouders en kinderen dient naast de meldcode te beschikken over 
een deskundig persoon op het gebied van huiselijk geweld/kindermishandeling. Binnen alle 
Orionscholen zijn een of meerdere aandachtsfunctionarissen benoemd. De 
aandachtfunctionarissen van onze school zijn: Rosanne Klaver, Marieke van der Meer, Kim 
Hartsema en Patty Lübeck. 

8.15 Privacy gegevens leerlingen en ouders 

Wilt u graag inzage in het dossier van uw zoon of dochter? Of wilt u graag gegevens in dat dossier 
wijzigen? Heeft u andere vragen over het dossier of privacy in het algemeen? Kijk dan naar ons 
privacy statement op de website (http://www.orion.nl/privacy-statement) of stel uw vraag aan 
de schooldirecteur.  

  

http://www.orion.nl/privacy-statement
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9. Praktische zaken 

9.1 Overzicht personeel 
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Schoolleiding, samen met teamleiders 

Directeur: Erik Scheerder, e.scheerder@orion.nl  

Adjunct-directeur:  Agnita Kingma, a.kingma@orion.nl  

Stafmedewerkers 

Administratie: Sietse Huisman, Caroline Kros 

Conciërge: Leo Janssen 

 
 

Docenten met speciale taak 

Stagecoördinator: Karo van Wijk, k.vanwijk@orion.nl, Esther Jutte 
e.jutte@orion.nl  

Ambulant docenten: Karin van Wilgenburg en Fred Vermeulen 

Fysieke en sociale veiligheid 

Preventiemedewerker sociale 
veiligheid: 

Juan Rodriguez Ruiz 

 Pestcoördinatoren: Juan Rodriguez Ruiz, Rosanne Klaver, Marieke van der 
Meer, Kim Hartsema, Patty Lübeck 

Preventiemedewerker fysieke 
veiligheid, ploegleider BHV: 

Paul Brassé 

Bedrijfshulpverleners (BHV’ers): Leo Janssen, Ismail Zaza, Juan Rodriguez, Mirna 
Scholten, Arjan van de Kleut, Caroline Kros, Esther Jutte-
Burgering, Fred Vermeulen, Janja Hoogervorst, Mitchel 
Bennis, Nasir Nanhekhan, Daniëlle de Groot, Auke Janse 

Aandachtsfunctionarissen 
kindermishandeling: 

Rosanne Klaver, Marieke van der Meer, Kim Hartsema, 
Patty Lubeck 

Contactpersonen en vertrouwenspersoon 

Contactpersonen intern: Renate Naberhuis, r.naberhuis@orion.nl  

mailto:e.scheerder@orion.nl
mailto:a.kingma@orion.nl
mailto:k.vanwijk@orion.nl
mailto:e.jutte@orion.nl
mailto:r.naberhuis@orion.nl
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Theo Holewijn, t.holewijn@orion.nl  

Vertrouwenspersoon extern: Evelien Brouwer, ebrouwer@hetabc.nl   

Externe samenwerkingspartners 

Schoolarts GGD: Annemiek van Woudenberg, 
avwoudenberg@ggd.amsterdam.nl 

Leerplichtambtenaar: Fausia Hussainali, F.Hussain.Ali@amsterdam.nl   

Ouder-kindadviseur (OKA): Roos van Campenhout, 
r.vancampenhout@oktamsterdam.nl  

Verpleegkundigen (vanuit Cordaan): Marleen Keijzer, Carolien van Santen, Denise van Zalen 
schoolverpleging.doorcordaan@orion.nl 

 
 

Externe samenwerkingspartner: team Reade 

Revalidatiearts: Eva Tepe, e.tepe@reade.nl  

Schoolmaatschappelijkdeskundige: Marjolein Dekker, m.dekker@reade.nl  

Ergotherapeut:  Lizanne Bentsveld, l.bentsveld@reade.nl  

Fysiotherapeut:  Henk Zijlstra, h.zijlstra@orion.nl  

Psycholoog:  Lien Bouman, l.bouman@orion.nl  

 

9.2 Schoolreizen 

Voor de leerlingen van het derde leerjaar wordt er een driedaagse schoolreis naar Texel 
georganiseerd. Deze schoolreis is onderdeel van het lesprogramma. We gaan er van uit dat alle 
leerlingen hieraan deelnemen. 
De overige leerjaren hebben geen standaard schoolreis, wel zijn er jaarlijkse mentoruitjes.  
Voor deze activiteiten vragen we een bijdrage aan de ouder(s)/verzorger(s). Afhankelijk van de 
covid-19 richtlijnen wordt gekeken of de schoolreizen door kunnen gaan dit schooljaar. 

9.3 Gym 

Gymkleding is verplicht. Leerlingen moeten tijdens deze lessen gymschoenen dragen. 
Elk jaar wordt er een externe sportdag georganiseerd in samenwerking met Only Friends. Ouders 
zijn daarbij van harte welkom. 

9.4 Eten en drinken 

De leerlingen kunnen in de pauzes eten en drinken. Tijdens de lessen is dat niet toegestaan, als 
daar geen medische noodzaak voor is. De leerlingen nemen zelf een lunchpakket mee. 
Daarnaast zijn er elke dag  in de aula in beide pauzes verschillende (gezonde) zaken te koop. Aan 

mailto:r.ilsink@orion.nl
mailto:ebrouwer@hetabc.nl
mailto:avwoudenberg@ggd.amsterdam.nl
mailto:F.Hussain.Ali@amsterdam.nl
mailto:r.vancampenhout@oktamsterdam.nl
mailto:schoolverpleging.doorcordaan@orion.nl
mailto:e.tepe@reade.nl
mailto:m.dekker@reade.nl
mailto:l.bentsveld@reade.nl
mailto:h.zijlstra@orion.nl
mailto:l.bouwman@orion.nl
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het begin van de dag kunnen de leerlingen een broodje bestellen die in de grote pauze in de aula 
te koop is. Ten tijde van corona is de kantine gesloten. 
Het gebruik van energiedrankjes is binnen de school verboden. 

9.5 Medicatie 

De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het meegeven van de medicatie die hun kind 
nodig heeft. Ook voor het op voorraad zijn van hun medicatie (of reserve medicatie) op school. 
Indien uw gezin / indien uw pupil een overeenkomst heeft met Cordaan jeugdverpleging zullen 
de verpleegkundigen van Cordaan hierover met u contact onderhouden. Indien uw zoon / 
dochter geen overeenkomst heeft met Cordaan jeugdverpleging verloopt het contact over 
medicatie met de teamleider / zorgcoördinator van de afdeling van uw zoon of dochter.  

9.6 Kunst en cultuuractiviteiten  

Alle leerlingen krijgen vanuit school diverse kunst- en cultuuractiviteiten aangeboden. Er worden 
activiteiten georganiseerd op het gebied van theater, dans, muziek, beeldende kunst, film en 
cultureel erfgoed. De school organiseert workshops en de leerlingen bezoeken voorstellingen, 
tentoonstellingen en instellingen voor cultureel erfgoed. Deze activiteiten zijn overdag en in de 
avonduren. De reiskosten betalen de ouder(s)/ verzorger(s), hiervoor is een OV-chipkaart 
noodzakelijk. Afhankelijk van de covid-19 richtlijnen wordt gekeken of de kunst en 
cultuuractiviteiten door kunnen gaan dit schooljaar. 

9.7 Huiswerk  

Huiswerk en toetsen worden gecommuniceerd via Google Classroom. Het Orion College 
Drostenburg biedt de mogelijkheid tot begeleid huiswerk maken, dit gebeurt door middel van 
individuele afspraken met docenten. Ouder(s)/verzorger(s) en docenten kunnen hiervoor in 
overleg afspraken maken met de mentor of betreffende vakdocent. Na aanmelding is de 
aanwezigheid niet vrijblijvend. Verzuim wordt geregistreerd. 

9.8 Schoolboeken  

De leerlingen van onze school krijgen hun studieboeken in bruikleen. De boeken moeten goed 
verzorgd worden. Dat betekent: 
● dat niet in de boeken geschreven mag worden, 
● dat de boeken gekaft moeten zijn, 
● dat de boeken vervoerd moeten worden in een goede tas. 
 
Aan het eind van ieder schooljaar controleren wij de boeken. Voor verlies van boeken of schade 
aan boeken krijgen de ouder(s)/verzorger(s) een rekening.  

9.9 Kluisjes  

Alle leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar een kluis in bruikleen. Aan het eind van 
het schooljaar maakt de leerling zijn/haar kluis leeg en schoon. Hij/zij levert de sleutel in bij de 
teamleider. Kluisjes kunnen gecontroleerd worden, door de directeur en door de buurtregisseur. 
Bij verlies van de kluissleutel krijgen de ouder(s)/verzorger(s) een rekening. Een nieuwe sleutel 
kost €12,50. 

9.10 Ziektevervanging  

Bij ziekte van docenten wordt geprobeerd om lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Indien er 
een medewerker ziek is wordt aan een andere docent, die op dat moment geen les geeft, 
gevraagd de les over te nemen. 
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10. Bijlagen 

10.1 Overzicht methodes per leerjaar en niveau, Orion College Drostenburg 
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De gebruikte methodes voldoen aan de kerndoelen die gesteld zijn in de Wet Kwaliteit VSO.  
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10.2 Toelichtings-en akkoordformulier gebruik foto’s en video’s 

De school maakt gebruik van foto’s en/of video’s van de leerlingen gedurende de schooldag en 

tijdens jaarfeesten, schoolevenementen en projecten.  

 

De school gebruikt dit beeldmateriaal voor de onderstaande interne doeleinden: 

- de digitale nieuwsbrief van de school 

- SocialSchools of Klasbord 

- als voorlichtings- of instructiemateriaal  

 

De school gebruikt dit beeldmateriaal voor de onderstaande externe doeleinden: 

- de schoolgids  

- de schoolbrochure 

- Facebook of Twitter 

- het intranet van de school 

In een dergelijk geval wordt uw kind altijd onherkenbaar gemaakt op de betreffende foto of 

video. 

 

In sommige gevallen zal de school het beeldmateriaal ook willen gebruiken voor andere externe 

doeleinden, zonder dat de leerling hierbij onherkenbaar wordt gemaakt, namelijk: 

- de schoolwebsite, 

- opnames in of bij school door externe partijen (denk hierbij bijvoorbeeld aan het 

jeugdjournaal,  kinderprogramma’s etc.) waarbij specifieke leerlingen prominent in beeld 

komen. 

In een dergelijk geval zal u hiervoor altijd specifiek schriftelijk om toestemming worden gevraagd. 

 

Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van ……………………………...….………….., groep 

………..,  

 

het bovenstaande te hebben begrepen en ermee akkoord te gaan.  

 

Datum: .............................................................................. 

  

Naam ouder/verzorger: .............................................................................. 

  

Handtekening ouder/verzorger: .............................................................................. 

 
NB: Deze verklaring blijft van kracht tot het einde van het schooljaar.  Voor aanvang van het nieuwe schooljaar zal u 

opnieuw worden ingelicht over de omgang van Stichting Orion met de gegevens van uw kind. 
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10.3 Vaststellingsformulier schoolgids  

 


