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Beste lezer,

Orion biedt op 9 locaties onderwijs en zorg aan leerlingen van 4 tot 20 jaar die aangewezen 

zijn op speciaal onderwijs en passende zorg. Wij bieden onze leerlingen een stabiele, veilige 

leeromgeving waar men positief en met respect met elkaar omgaat en waar alle medewerkers 

gericht zijn op het ontwikkelen van de talenten van de leerling. We helpen leerlingen om zich 

te ontwikkelen en hun dromen voor de toekomst waar te maken, stap voor stap, ieder op zijn 

eigen tempo. 

Heb je vraagstukken als het gaat om leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? We helpen 

je graag. Dat doen we niet alleen op onze eigen scholen, maar ook vanuit het Orion Expertise-

centrum. We willen onze expertise delen in de vorm van ondersteuning, onderwijs, advies en/

of training. Net wat de leerling, ouder, leerkracht, school of zorginstelling nodig heeft.

Deze informatiebrochure geeft je een eerste indruk van de scholen en de organisatie van 

Orion. Bezoek voor meer informatie de website www.orion.nl of maak een afspraak met de 

school die je belangstelling heeft.

Uiteraard kun je met je vragen ook bij mij terecht.

Annette van der Poel,

bestuurder Orion
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Ons onderwijs

Orion biedt openbaar speciaal primair en voortgezet onderwijs in Amsterdam. 

Op 9 locaties geven wij speciaal onderwijs en passende zorg, voor leerlingen tot 

18 jaar en waar nodig tot 20 jaar. Onze werkwijze is afgestemd op de behoefte van 

onze leerlingen. Ieder kind, met elke godsdienst of levensbeschouwing, is welkom!

wijsplek voor iedere leerling in Amsterdam 

en omgeving op een, zoveel als mogelijk, 

thuisnabije schoollocatie. Orion deelt haar 

expertise met het reguliere onderwijs als het 

gaat over vroegsignaleren en het op tijd pas-

sende ondersteuning bieden aan leerlingen, 

zodat schoolwisselingen (uitval, verwijzing 

naar speciaal onderwijs) voorkomen worden.

Speciaal onderwijs

Onze scholen bieden onderwijs en zorg aan 

kinderen die om wat voor reden dan ook 

niet naar een reguliere basisschool gaan. 

Wat de reden ook is: bij Orion bieden we 

goed onderwijs én extra zorg. 

Onze leerlingen krijgen net als ieder kind 

gewoon les en daarnaast de extra hulp die 

nodig is.

Missie en visie                                                                                                                                            

Onze scholen zijn dé plek waar kinderen en 

jongeren uit Amsterdam en omgeving met 

een zware ondersteuningsbehoefte een 

veilige plek vinden. Bij Orion ontwikkelen we 

een stevige basis voor de toekomst van onze 

leerlingen in wonen, werken en welzijn. 

Wij stellen de zelfredzaamheid van onze 

leerlingen hierin centraal.

Wij zijn gespecialiseerd in onderwijs en 

begeleiding aan kinderen en jongeren met:

•  een verstandelijke en/of lichamelijke 

 beperking en/of een chronische ziekte

•  psychiatrische, psychische en/of 

 gedragsproblemen

Orion ziet het als haar opdracht om een 

bijdrage te leveren aan een passende onder-
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Zorg op maat

Samen met vaste externe partners bieden 

we op onze Orion-scholen een combinatie 

van onderwijs en zorg aan. Door materiaal 

en zorg op maat aan te bieden, bijvoorbeeld 

door extra professionele handen, therapie 

of verzorging in de klas, ontstaat een veilig 

en respectvol klimaat waarin beperking of 

zorgbehoefte geaccepteerd wordt.

Ontwikkelingsperspectief

Orion kijkt naar wat een leerling wél kan en 

geeft de leerling de kans om zich optimaal te 

ontwikkelen. Samen met de leerling en ouders 

wordt gekeken wat mogelijk is, waarna dit 

wordt opgenomen in het ontwikkelings-

perspectiefplan (OPP). 

Voortgezet speciaal onderwijs

Op vier locaties in Amsterdam biedt het 

Orion College voortgezet speciaal onderwijs 

aan. We geven onze leerlingen de extra 

ondersteuning die ze nodig hebben en die 

ze op een reguliere middelbare school niet 

krijgen. 

We combineren ons gevarieerde onderwijs-

aanbod met een heldere doelstelling voor 

iedere leerling. Dat kan zijn: zelfredzaam-

heid (dagbesteding) en/of certificaten en 

diploma’s halen voor praktijkonderwijs, 

vmbo en havo. 

Vanuit de Orion Colleges stromen leerlingen 

uit naar betaald of beschut werk, dagbeste-

ding of vervolgonderwijs.
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Kwaliteit en inspectie

Het kwaliteitsbeleid van Orion hangt samen met de visie, de missie en de iden-

titeit van de scholen. Hoofddoel van ons beleid is dat het ondersteunend is 

aan het behalen van maximale onderwijsresultaten in de breedste zin van het 

woord. Maximale onderwijsresultaten zijn het gevolg van een goede inrichting 

van het onderwijsproces en het schoolklimaat, die worden ondersteund door 

een goed systeem voor kwaliteitszorg (met ambitie), een stevige kwaliteits-

cultuur en deugdelijk financieel beheer.

Kwaliteitszorg

Orion werkt op een planmatige en cyclische 

wijze aan de onderwijskwaliteit van haar 

scholen. Ontwikkelpunten worden geba-

seerd op een analyse van de aanwezige 

data, er worden realistische doelen gesteld 

en resultaten worden geëvalueerd. Daarbij 

wordt gewerkt met een strategisch beleids-

plan, schoolplannen en het schoolverslag/

jaarplan. 

Het centrale document van kwaliteitszorg 

binnen Orion is het ‘Kwaliteitskader voor 

goed onderwijs’. In het kwaliteitskader is 

vastgelegd wat Orion onder goed onderwijs 

verstaat. Daarmee geeft het de scholen 

richting en ondersteuning voor de inrichting 

van hun onderwijs. Vanuit de 4D-systema-

tiek (data, duiden, doelen, doen) wordt aan 

de hand van data de dialoog over onderde-

len van het onderwijs gevoerd. Aan de hand 

van een gestelde norm wordt bepaald of we 

tevreden zijn en wat dat betekent voor de 

verdere ontwikkeling van ons onderwijs. 

De verschillende data per school wordt elk 

jaar opgenomen en geduid in het schoolver-

slag en daar waar van toepassing meegeno-

men in het jaarplan. 

Bevindingen inspectie

Alle Orion-scholen hebben het basisarrange-

8



ment voor toezicht. De Gerhardschool, 

Mr. De Jonghschool, Van Koetsveldschool en 

Orion College Amstel hebben het oordeel 

‘goed’ van de Inspectie van het Onderwijs 

gekregen.

Excellente scholen

Een Excellente School is in de basis een goe-

de school die zich onderscheidt van andere 

goede scholen door zeer goed te presteren 

op een bepaald gebied dat in de school als 

geheel doorwerkt. Sinds schooljaar 2018 

kunnen alleen scholen die door de inspectie 

als ‘goed’ zijn beoordeeld, de aanvraag doen 

voor het predicaat ‘Excellente school’. 

De volgende scholen mogen zich Excellente 

School noemen:

• Gerhardschool 

 - voor de tweede maal Excellent!

•  Mr. De Jonghschool 

 - voor de tweede maal Excellent!

•  Orion College Amstel
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Wat vinden wij belangrijk?

Veiligheid en respect

Goed kunnen leren en werken kan alleen in 

een veilige omgeving. Veiligheid en respect 

zijn onze kernwaarden. Dit zie je terug in de 

manier waarop wij in en om de school met 

elkaar omgaan. We behandelen elkaar met 

respect. Dit betekent dat wij elkaar niet afre-

kenen op fouten, maar het gesprek aangaan 

over elkaars normen en waarden. Wij willen 

dat kinderen zichzelf kunnen zijn en trots op 

wie ze zijn.

Opleiding en kennisdeling

Gewoon goed onderwijs staat bij ons voorop. 

Een ervaren en goed opgeleid team is daar-

voor essentieel. Daarom wordt er naast het 

verzorgen van onderwijs veel tijd besteed aan 

opleiding en teamtraining. Op onze scholen 

is een duidelijke structuur met een directeur, 

(een) teamleider(s), leraren en onderwijson-

dersteuners. Daarnaast heeft iedere school 

een zorgcoördinator, een anti-pestcoördina-

tor en een vertrouwenspersoon.

Techniek en ICT

Goed onderwijs betekent voor de Orion-

scholen ook eigentijds onderwijs met ge-

bruik van eigentijdse middelen. We onder-

steunen de lessen met digitale en technolo-

gische middelen op maat en er is aandacht 

voor digitale geletterdheid: de ontwikkeling 

van ICT-basisvaardigheden, zoekvaardigheden

en mediawijsheid. Creativiteit, problemen 

oplossen, kritisch denken en sociale vaardig-

heden zijn daarbij belangrijke leerdoelen.

Kunst en cultuur

Creativiteit is belangrijk! Niet voor niets zit 

creativiteit verweven in onze lessen. Iedere 

school heeft een opgeleide kunst- en cultuur-

coördinator, docenten muzikale en beelden-

de vorming. We besteden aandacht aan 

samenwerking en werken met je handen. 

De leerlingen leren op een andere manier 

denken, hoe ze een taak in stapjes kunnen 

uitdenken en uitvoeren en hoe ze zichzelf 

op een prettige manier kunnen uiten. 
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Wat vinden wij belangrijk?

Vanuit verschillende thema’s en vakken 

staan leerlingen stil bij hun culturele achter-

grond en hun plek in de maatschappij.

Sport en gezondheid

Gezellig samen spelen, even stoom afbla-

zen, werken aan je motoriek: bewegen is 

gezond!  Onze scholen hebben allemaal 

een gymzaal en sommige scholen hebben 

ook een zwembad en een speellokaal. Om 

sport te stimuleren werken we samen met 

verschillende partners uit de sportwereld. 

Zo ontdekken de kinderen diverse sporten, 

leren ze samenwerken en maken ze kennis 

met sportclubs in de buurt. 

We stimuleren een gezonde leefstijl. 

Zo hebben een groot aantal Orion-

scholen één of meerdere certificaten 

van De Gezonde School en wonnen 

Orion College Noord en Orion College 

Amstel de ‘Gouden Schoolkantine Schaal’ 

van het Voedingscentrum.
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Organisatie

Orion hanteert het Raad van Toezichtmodel. Dit betekent dat Orion wordt 

bestuurd door een bestuur en dat een Raad van Toezicht toezicht houdt op het 

functioneren van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Orion 

en de scholen die onder Orion vallen. Naast de negen scholen heeft Orion ook 

nog twee organisatieonderdelen die hun bijdrage leveren aan passend onder-

wijs: De Orion Werkstraat en Expertisecentrum Orion. 

De organisatiestructuur van Orion ziet er als volgt uit:

GMR

MR-en

Bestuurder

Raad van Toezicht Gemeenteraad

Stafbureau

Scholen 
Werkstraat 
Expertisecentrum

Van Koetsveldschool

Mr. De Jonghschool

Gerhardschool

Van Detschool

Drostenburg

Raad van Toezicht

GMR

MR-en

Bestuurder

Gemeenteraad

Stafbureau

Orion College Drostenburg

Orion College Zuidoost

Orion College Noord

Orion College Amstel

Scholen

Orion Werkstraat

Expertisecentrum Orion



Samenwerkingsverbanden passend 

onderwijs

Orion is bestuurlijk verbonden aan twee sa-

menwerkingsverbanden: SWV Amsterdam-

Diemen PO en VO. Daarnaast hebben we 

regelmatig contact met (scholen uit) andere 

samenwerkingsverbanden, (zorg)partners 

en andere samenwerkingsrelaties. Orion zet 

zich samen met zorgaanbieders in voor het 

meest passende aanbod voor alle leerlingen. 

Dus ook waar een intensieve combinatie van 

onderwijs en zorg nodig is.

Medewerkers

Het aantal fte’s ten opzichte van voorgaande 

jaren is gestegen. Op 31 december 2020 is 

376,9 fte in dienst bij Orion, een groei van 

5,78% ten opzichte van 2019. Orion inves-

teert intensief in toegesneden opleidingen 

en trainingen gericht op het verbeteren en 

behouden van de kwaliteit van de medewer-

kers. Bij Orion is altijd plek voor talent en 

staat werkplezier voorop!

Bovenschoolse kennisuitwisseling

Door middel van onderlinge kennisuitwis-

seling maken we dankbaar gebruik van de 

diverse expertises op onze scholen. Zo is 

er bovenschoolse samenwerking tussen 

teamleiders, i-Coaches en preventiemede-

werkers.

Financiën

Geïnteresseerd in de financiën van Orion? 

In de begroting en het bestuursverslag 

beschrijft Orion hoe de bekostiging wordt 

ingezet voor goed speciaal onderwijs met 

passende zorg. Het bestuursverslag 2020 en 

de begroting 2021 zijn te downloaden via 

onze website www.orion.nl.
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Speciaal in begeleiding

Orion verzorgt niet alleen (voortgezet) 

speciaal onderwijs, maar deelt haar exper-

tise ook met het regulier onderwijs. Het 

Expertisecentrum van Orion ondersteunt 

scholen, leerkrachten, leerlingen en ouders 

in het regulier primair en voortgezet onder-

wijs en speciaal basisonderwijs (sbo). 

De focus ligt op het versterken van compe-

tenties van onderwijsprofessionals. Ons doel 

is zowel de basisondersteuning als de extra 

ondersteuning van het primair en voortge-

zet onderwijs te versterken om zoveel moge-

lijk leerlingen een passende plek te bieden 

binnen het regulier onderwijs, thuisnabij. 

Op basis van de hulpvraag van de school 

bieden we ondersteuning op leerling-, leer-

kracht- en schoolniveau. Voorbeelden zijn 

het uitvoeren van een observatie, intervisie-

begeleiding, co-teaching, of het verzorgen 

van een training. 

We werken vanuit de oplossingsgerichte 

benadering, zijn handelingsgericht en zet-

ten in op een duurzame samenwerking. 

Onze kracht is dat we vanuit onze praktijker-

varing in het speciaal onderwijs de vertaal-

slag maken naar de dagelijkse praktijk in het 

regulier onderwijs.

Expertisecentrum Orion
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De weg naar betaald werk

De Orion Werkstraat is de leerweg voor alle 

vier de Orion Colleges naar een vervolgop-

leiding, betaald werk en/of arbeidsgerichte 

dagbesteding. In de Werkstraat worden 

leerlingen voorbereid op hun toekomstige 

werkomgeving.

De Orion Werkstraat zet in op praktijkleren: 

hoe kunnen we de jongeren nog beter voor-

bereiden op hun werkzame leven? Hoe kun-

nen we hun sociale en werknemersvaardig-

heden verbeteren? Welke beroepen passen 

het beste bij hen? Belangrijk is dat we in 

verbinding staan met de leerlingen en dat zij 

gemotiveerd aan de slag gaan. We onder-

zoeken in welke sectoren werk te vinden is. 

Er wordt opgeleid richting branche-erkende 

certificaten. Hierin wordt steeds afstemming 

gezocht met werkgevers, gemeente, samen-

werkingsverband en de Amsterdamse pro- en 

andere vso-scholen.

Stagetraject                                                                                                                                          

Vanuit de Werkstraat wordt er contact 

gelegd en onderhouden met de (nieuwe) 

stagebieders en toekomstige werkgevers. 

Leerlingen volgen een deel van hun onder-

wijstraject flexibel op de locaties, zodat zij de 

leerroute kunnen volgen die bij hen past.

De Orion Werkstraat wordt mede mogelijk 

gemaakt door subsidie van het Europees 

Sociaal Fonds.

Orion Werkstraat
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Nauw en intensief samenwerken met verschillende partners vinden wij erg 

belangrijk. Zo hebben onze scholen een eigen netwerk aan vaste partners dat 

aansluit bij de leerlingpopulatie van de school. Alleen op die manier kunnen we 

in onze omgeving een passend netwerk bieden van goed onderwijs. 

Op al onze scholen zijn SJSO-medewerkers 

aanwezig die specialistische jeugdhulp 

bieden. Elke Orion-school heeft SJSO-

partners met expertise die passend is bij de 

doelgroep van de school. De SJSO-partners 

van Orion zijn: Altra/Opvoedpoli, Cordaan, 

MOC ’t Kabouterhuis, Levvel, Sport & 

Behaviour, Triversum en Groei en Glunder.

Ook hebben we een aantal partners die 

naschoolse behandeling op onze scholen 

organiseren, zoals Happy2Move, Jongeren 

Die het Kunnen, Philadelphia en Vesper. 

Partners die samen met ons zomerscholen 

organiseren zijn: Sport & Behaviour, Tamino 

en Urban Talent Academie.

Daarnaast levert de gemeente Amsterdam 

vanuit de wijkteams een OuderKindAdviseur 

op elke school. Ook zijn school/jeugdartsen, 

leerplichtambtenaren, wijkagenten, school-

tandartsen, jeugdbescherming en jeugdre-

classering (JBRA, WSG en LdH) regelmatig in 

de scholen aanwezig.

Een overzicht van onze samenwerkings-

partners kunt u vinden in het bestuursver-

slag 2020 op onze website www.orion.nl.

Met wie werken we samen?



Contactgegevens scholen
Speciaal onderwijs

Onderwijs voor kinderen tot 12 jaar.

Van Koetsveldschool

Voor zeer moeilijk lerende leerlingen, al dan niet in combinatie met psychiatrische, psychische en/of gedragsproblemen. 

Archimedesplantsoen 98 | 1098 KB Amsterdam | Contact: 020 – 668 38 21 | 

ks.directie@orion.nl | www.zmlkoetsveld.nl | Twitter @zmlkoetsveld

Drostenburg

Voor leerlingen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking (so), en met een meervoudige handicap (so en vso). 

Drostenburg 1 | 1102 AM Amsterdam | Contact: 020 – 398 77 55 | 

drostenburg@orion.nl | www.drostenburg.nl | Twitter @Drostenburg

Van Detschool

Pedologisch Instituut voor leerlingen met ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische problematiek.

IJsbaanpad 7 | 1076 CV Amsterdam | Contact: 020 – 676 98 49 | 

vandetschool@orion.nl | www.vandetschool.nl

Mr. De Jonghschool

Voor leerlingen met gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen en/of psychische of psychiatrische problematiek.

Terpstraat 36 | 1069 TV Amsterdam | Contact: 020 – 410 07 40 | 

dejonghschool@orion.nl | www.mrdejonghschool.nl | Twitter @mrdejongh

Gerhardschool

Voor leerlingen met gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen en/of psychische of psychiatrische problematiek. 

Valentijnkade 61-62 | 1095 JL Amsterdam | Contact: 020 – 665 18 11 | 

gerhardschool@orion.nl | www.gerhardschool.nl | Twitter @gerhardschool



Contactgegevens scholen
Voortgezet speciaal onderwijs

Onderwijs voor jongeren vanaf 12 tot 18 (en soms 20) jaar. 

Orion College Noord

Voor zeer moeilijk lerende leerlingen, al dan niet in combinatie met psychiatrische, psychische en/of 

gedragsproblemen.

Beijerlandstraat 2 | 1025 NN Amsterdam | Contact: 020 – 636 24 87 |

orioncollegenoord@orion.nl | www.orioncollegenoord.nl

Orion College Drostenburg  

Voor leerlingen met een chronische ziekte, lichamelijke beperking en/of internaliserende gedragsproblematiek.

Drostenburg 5B | 1102 AM Amsterdam | Contact: 020 – 611 12 13 |

orioncollegedrostenburg@orion.nl | www.orioncollegedrostenburg.nl

Orion College Zuidoost

Voor zeer moeilijk lerende leerlingen, al dan niet in combinatie met psychiatrische, psychische en/of 

gedragsproblemen.

Bijlmerdreef 1289-2 | 1103 TV Amsterdam ZO | Contact: 020 – 368 10 71 | 

orioncollegezuidoost@orion.nl | www.orioncollegezuidoost.nl

Orion College Amstel

Voor leerlingen met psychiatrische, psychische en/of gedragsproblemen.

Wibautstraat 220-222 | 1097 DN Amsterdam | Contact: 020 644 22 32 |

orioncollegeamstel@orion.nl | www.orioncollegeamstel.nl

Dependance Orion College Amstel

Bok de Korverweg 4 | 1067 HR Amsterdam
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Overige contactgegevens

Orion Stafbureau

Bezoekadres: Bijlmerdreef 1289-2 | Amsterdam

Postadres: Postbus 22222 | 1100 CE Amsterdam

Expertisecentrum Orion

Directeur: Maaike van Bakkum

expertisecentrum@orion.nl | www.expertisecentrumorion.nl

Werkstraat Orion

Projectleider: Jelka Bröcheler

werkstraat@orion.nl | www.orionwerkstraat.nl

Klachtenbehandeling                                                                                                                                   

Klachten worden afgehandeld volgens de Klachtenregeling van Orion die te vinden is op de 

website. Orion werkt per school met contactpersonen voor de klachtenregeling en daarnaast is 

er een externe vertrouwenspersoon ingehuurd vanuit ABC Onderwijsadviseurs.

Benieuwd?

Meer weten over onze scholen? Kom dan eens langs voor een rondleiding (op afspraak).

Ook bellen of mailen met een vraag kan altijd: 020 - 346 0340 | info@orion.nl



Overige contactgegevens



Bijlmerdreef 1289/2 • 1103 TV Amsterdam • Telefoon: 020 - 34 60 340

• E-mail: info@orion.nl • Website: orion.nl


