
Voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen tussen de 12 en 20 jaar die vanwege een 

ondersteuningsbehoefte op het gebied van gedrag (nog) geen regulier onderwijs 

kunnen volgen. Type onderwijs: Praktijkonderwijs en vmbo.
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Beste ouders en leerlingen,

In dit boekje informeren wij u over allerlei zaken die met de school te maken hebben. 

We schetsen hiermee een beeld van onze school. We zijn er trots op en blij mee dat u als 

ouder(s)/opvoeder(s) en jij als leerling (weer) bij ons op school komt.

In dit boekje staat belangrijke informatie voor dit schooljaar. Van vakantierooster tot ge-

dragsregels. 

Mochten er nog vragen zijn dan vernemen wij die graag!

Kelly van der Koelen

Directeur
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Ons onderwijs

Onze school is deel van Stichting Orion. Doordat we samenwerken in de Stich-

ting met 9 locaties voor (voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam kunnen 

we onze leerlingen nog beter helpen en kunnen we als school gebruik maken 

van alle kennis en faciliteiten van alle scholen samen.

en oplossingen voor moeilijke situaties. 

Sinds januari 2018 is het Orion College Am-

stel uitgeroepen tot excellente school op het 

gebied van het schoolklimaat.

Aanpak

Onze leerlingen krijgen les in een groep van 

maximaal 12 leerlingen. Zij hebben een vaste 

groepsleerkracht die het grootste deel van 

de algemene vakken verzorgt en de mentor 

van de groep is. De leerlingen blijven het 

grootste gedeelte van de schooldag in hun 

eigen lokaal. Alleen voor enkele theoretische 

en praktijkvaklessen volgen de leerlingen 

les in een andere ruimte en bij een andere 

leerkracht.

De leerkracht onderhoudt veel contact met 

de ouder(s)/opvoeder(s). In overleg met hen 

Pedagogisch schoolklimaat

Het Orion College Amstel heeft respect en 

verantwoordelijkheid als belangrijke 

kernwaarden uitgekozen, die op diverse 

manieren worden uitgedragen in ons onder-

wijs. Het onderwijs is daarnaast gericht op 

het opdoen van succeservaringen en biedt 

leerlingen veel kansen en ruimte voor 

herstel. Voor de meeste leerlingen is een 

de-escalerende pedagogische aanpak van 

groot belang. Er wordt met de leerlingen 

structureel geoefend om te reflecteren op 

situaties en hun gedrag, en leerlingen wor-

den gestimuleerd een oplossingsgerichte 

houding aan te nemen. Fouten maken mag, 

maar belangrijk is dat je je goed herstelt. 

We stimuleren de leerlingen om zelf na te 

denken over triggers, leerpunten in gedrag 
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zoeken we naar afspraken op maat over hoe 

en hoe vaak dit contact verloopt. Een goede 

samenwerking met ouders vinden wij van 

essentieel belang voor de positieve ontwik-

keling van onze leerlingen.

Lesmethodes

Binnen school worden de methodes Deviant 

en Strux gebruikt als hoofdmethodes voor 

de theoretische vakken. Deze methodes 

sluiten direct aan bij het gewenste niveau 

om door te kunnen stromen naar het MBO. 

Voor de lessen sociale vaardigheden wordt 

gewerkt met de methode TOPs!.

Voor burgerschap wordt de methode Kies 

gebruikt. Daarnaast worden diverse aanvul-

lende methodes gebruikt om een verrijkt en 

afwisselend aanbod neer te zetten voor de 

leerlingen. Enkele methodes, waaronder de 

hoofdmethode Deviant bevat online modu-

les in Studiemeter.nl. We maken daarnaast 

gebruik van online platforms zoals Google 

Classroom en Gynzy om online digitale op-

drachten aan te bieden aan onze leerlingen.

Zorgstructuur

Elke leerling in school heeft een ontwikke-

lingsperspectiefplan (OPP). Hierin staan de 

leerdoelen van de individuele leerling be-

schreven. Dit plan wordt twee keer per jaar 

komen en stress of prikkels te reguleren. 

Daarnaast hebben wij een ‘achterwachtruim-

te’ buiten de klas waar leerlingen begeleid 

hun stress kunnen reguleren en geholpen 

worden te herstellen.

Nevenvestiging

In het schooljaar 2018 - 2019 heeft het Orion 

College Amstel een nevenvestiging geopend 

op en in samenwerking met de Urban Voet-

balschool. Het Orion College Amstel verzorgt 

het onderwijs voor leerlingen die qua leeftijd 

en/of capaciteiten nog niet naar het MBO 

kunnen en onvoldoende gebaat zijn bij de 

setting van het (speciaal) voortgezet onder-

wijs. De nevenvestiging heeft naast de basis-

vakken een uitgebreid sportprogramma 

voor leerlingen met een grote behoefte aan 

beweging of specifieke motivatie voor sport.

Stage

Leerlingen kunnen vanaf de derde klas 2 of 

3 dagen per week stagelopen, om hen goed 

voor te bereiden op de beroepsopleiding of 

de arbeidsmarkt. De mentor zoekt samen 

met de leerling naar een passende stage-

plek, begeleidt de leerling bij het solliciteren, 

onderhoudt nauw contact met het stagebe-

drijf, voert stagebezoeken uit en beoordeelt 

de leerling op de te halen stagecompetenties.

geëvalueerd en vervolgens besproken met 

de leerling en ouder(s)/opvoeder(s). Voor 

elke leerling wordt nauwkeurig de mate

van ondersteuning bepaald volgens een 

vaste methodiek en de school heeft een 

zorgteam dat wekelijks overlegt over leer-

lingen die een extra ondersteuningsbehoefte 

hebben. Voor deze leerlingen kunnen we 

diverse vormen van extra begeleiding, 

behandeling en onderzoek inzetten in 

samenwerking met hulpverleningsinstanties 

(De Opvoedpoli/Care-Express en Cordaan) 

die onze vaste samenwerkingspartners zijn. 

Soms is dit in school en soms is dit buiten 

school of thuis. Binnen school bieden we 

diverse vormen van ondersteuning, begelei-

ding en behandeling.

Traumasensitief schoolklimaat

Het Orion College Amstel streeft ernaar een 

traumasensitieve school te zijn. Dit houdt in 

dat wij rekening houden met de negatieve 

levenservaringen van onze leerlingen en de 

(chronische) stress die dit kan opleveren. We 

willen onze leerlingen optimaal ondersteunen 

bij het leren herkennen en reguleren van 

deze stress. Onder andere de klaslokalen 

van de school zijn traumasensitief ingericht.

Leerlingen hebben hier diverse mogelijk-

heden om binnen het klaslokaal tot rust te 

Aan de hand van de methode Strux worden 

leerlingen vanaf leerjaar 1 elk leerjaar voor-

bereid op stage en arbeid door oriëntatie 

op de beroepssectoren en het leren over 

arbeidscompetenties en alles wat erbij komt 

kijken als je gaat werken.

De stageperiode zorgt ervoor dat de leer-

lingen beter voorbereid de maatschappij in 

gaan. Voor de leerlingen in de bovenbouw-

klassen die nog niet rijp zijn voor stage, is 

een interne stage op school gerealiseerd, 

waarin leerlingen de basale arbeidscompe-

tenties voor stage aangeleerd krijgen, als

opstapje naar een stageplaats buiten school. 

Op school worden leerlingen voorbereid op 

de keuze van hun stage- en specialisaties 

door snuffelstages en beroepskeuze-assess-

ment om meer duidelijkheid te krijgen over 

de wensen en mogelijkheden van de leerling 

op het gebied van de toekomstige opleiding 

of werk.



Onze leerlingen

Het Orion College Amstel is een school voor 

voortgezet speciaal onderwijs. De school is 

er voor jongeren die vanwege een extra 

ondersteuningsbehoefte op het gebied van 

gedrag en emoties (nog) geen regulier on-

derwijs kunnen volgen. Wat betreft gedrags-

kenmerken zien we veel externaliserende, 

maar ook internaliserende problemen. Hier-

bij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld 

aandachtstekort problemen, oppositioneel-

opstandig gedrag, agressie- en/of emotie-

regulatieproblemen en problemen uit het 

autismespectrum.

Op het Orion College Amstel zitten tevens 

leerlingen die naast een extra ondersteunings-

behoefte op het gebied van emoties en gedrag 

ook extra ondersteuning en begeleiding bij 

het leren nodig hebben. Daarnaast hebben 

onze leerlingen regelmatig extra ondersteu-

ning nodig bij het ontwikkelen en optimaal 

benutten van sociale vaardigheden en soci-

aal inzicht. Hierdoor kunnen veel problemen 

in de sociale omgang met medeleerlingen 

en medewerkers ontstaan.

Diploma’s en certificaten

Binnen het Orion College Amstel kunnen 

leerlingen diverse diploma’s en certificaten 

behalen:

•  Voor Nederlands, rekenen/wiskunde,  

 Engels en burgerschap kunnen de 

 leerlingen IVIO diploma’s halen op  

 niveau KSE 1, KSE 2, KSE 3 en KSE 4. Deze 

 diploma’s sluiten aan bij de indeling in

 opleidingsniveaus die voor heel Europa 

 geldt en worden door de overheid erkend.

•  Bij horeca/consumptieve techniek vallen 

 de certificaat Keukenvaardigheden (KPC) 

 en KAS te behalen.

•  Bij techniek kunnen leerlingen een 

 certificaat halen voor autotechniek, auto-

 schoonmaak, tweewielertechniek en 

 voor de echte gemotiveerde leerling een 

 landelijk erkend diploma voor lassen (NIL).

•  Bij gymnastiek is er de mogelijkheid om 
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 het certificaat voor Jeugdsportbegeleider 

 (JSB) te behalen.

•  In de vierde klas kunnen leerlingen het 

 MBO entree diploma behalen voor 

 Assistent Verkoop/Retail of Dienstverlening 

 & Zorg. Dit is in samenwerking met het 

 ROC van Amsterdam en het ROC TOP.

•  Verder kunnen de leerlingen een specia-

 lisatie volgen voor Drone-grondpiloot en 

 een certificaat hiervoor halen.

•  Er wordt gewerkt aan de mogelijkheid om 

 een certificering te kunnen behalen voor 

 het werken met een lasersnijder.

•  Tenslotte kan voor een beperkt aantal 

 gemotiveerde leerlingen een externe 

 opleiding voor een VCA-diploma of een 

 vorkheftruck-certificaat inzetten.

Uitstroombestemmingen

We hebben de volgende uitstroombestem-

mingen:

•  Arbeid: onder arbeid valt uitstroom naar 

 de arbeidsmarkt (beschermde arbeid of 

 arbeid binnen het vrije bedrijf) of uit-

 stroom richting een MBO entree-

 opleiding.

•  Vervolgonderwijs: onder vervolgonderwijs 

 valt de tussentijdse uitstroom naar een 

 VMBO-school voor basis beroepsgerichte

 en of kaderberoepsgericht leerweg, wat 

 vanuit de onderbouw mogelijk is, omdat 

 ons onderbouw curriculum aansluit op 

 de eisen van het VMBO is. Tevens valt de 

 uitstroom naar MBO-niveau 2 onder het 

 uitstroomprofiel vervolgonderwijs.

Wat vinden wij belangrijk?

Techniek en ICT

Digitale vaardigheden zitten standaard in 

het lesaanbod van alle leerlingen in de on-

derbouw. Op die manier zorgen wij ervoor 

dat ze klaar zijn voor werken en leven in 

de 21e eeuw. Het draait onder meer om: 

samenwerken, problemen oplossen, creativi-

teit, kritisch denken en sociale vaardigheden.

De bovenstaande vaardigheden komen naar 

voren in onze ICT- en technieklessen die in 

het kader van brede vorming aan de alle 

onderbouwklassen worden aangereikt. 

Bij het vak CKV staan de moderne techno-

logie en 21e eeuwse vaardigheden tevens 

voorop. Zoals u bij het onderdeel diploma’s 

en certificering al kon lezen kunnen leerlingen 

zich verder specialiseren op moderne techno-

logie met onze drone grondpiloot opleiding 

en opleiding lasersnijden.

Kunst en Cultuur

Creativiteit is belangrijk! Je leert er op een 

andere manier van denken en je kunt jezelf 

anders uiten. Voor alle leerlingen in de 

onderbouw behoort het CKV programma 

Future Me tot het aanbod. Hierin maken leer-

lingen kennis met diverse kunstdisciplines 

zoals media, podiumkunst, mixed martial 

arts en muziek. 

De focus van het project ligt op het ont-

dekken van talenten en door middel van 

creatieve, inspirerende opdrachten werken 

de leerlingen aan toekomstbewustzijn en de 

ontwikkeling van een positief toekomstper-

spectief.

Sport

Gezellig samen bewegen, even stoom af-

blazen, werken aan je motoriek en conditie. 

Dat sporten belangrijk is hoef je eigenlijk 

niemand uit te leggen. Vanuit onze samen-

werking met de Urban Talent Academy 

bieden we onderwijs in combinatie met een 

structureel sportprogramma voor leerlingen

met talent of affiniteit op dit gebied.
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Met wie werken we samen?

Naast het interne zorgteam bestaande uit 

zorgcoördinatoren (orthopedagogen) wer-

ken we samen met verschillende partners 

binnen en buiten onze school. De verschil-

lende partners bieden, in nauwe afstem-

ming met de leerling, ouders/verzorgers, 

externe behandelaars/zorgverleners en het

zorgteam binnen de school, extra onder-

steuning op Orion College Amstel. 

Orion Werkstraat

De Orion Werkstraat is het overkoepelend 

stagebureau van alle Orion Colleges. Het 

heeft als doel iedere jongere die daarvoor 

in aanmerking komt naar betaald werk of 

arbeidsgerichte dagbesteding te leiden. In 

de Werkstraat worden de jongeren geholpen 

aan werk en worden zij gecoacht in hun 

baan. Op basis van assessments kan een 

onderwijsaanbod op maat gemaakt worden 

voor zowel school als stage. Tot twee jaar na 

de Werkstraat wordt de coaching voortgezet 

in de vorm van terugkombijeenkomsten.

De Opvoedpoli/Care-express

Met deze GGZ instantie hebben we een 

intensieve samenwerking, waarbij op school 

individuele en groepsbehandelingen worden 

geboden. Tevens biedt de Care-Express 

systemische begeleiding en outreachende 

jongerencoaching in samenwerking met de 

thuisomgeving en het netwerk van de

leerlingen.

Stichting Cordaan

Biedt op school individuele begeleiding voor 

leerlingen die behoefte hebben aan prakti-

sche ondersteuning.

Stichting Tamino

Stichting Tamino verzorgt bij ons verschillende 

projecten op het gebied van kunst en cultuur 

voor de leerlingen zowel tijdens als na 

lestijd.
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Stichting Je Binnenste Buiten

Verzorgt bij ons het project ‘Future Me’ voor 

culturele en kunstzinnige vorming.

Stichting Jongeren Die Het Kunnen

Begeleidt naschoolse en buitenschoolse 

activiteiten, waarbij aan de hand van sport-

activiteiten gewerkt wordt aan sociale en 

emotionele vaardigheden, zoals samenwer-

king, zelfvertrouwen en doorzettingsvermo-

gen.

Jeugdagenten

We werken nauw samen met een drietal 

jeugdagenten die verbonden zijn aan onze 

school. Zij zijn beschikbaar voor advies aan 

ons en aan de jongeren en voeren zowel 

preventieve als curatieve gesprekken wan-

neer er sprake dreigt te zijn of sprake is van 

forensische problematiek.

Bureau Halt

Biedt jaarlijks verschillende voorlichting aan 

onze leerlingen op thema’s zoals rechten & 

plichten, groepsdruk, social media etc.

Spirit

Spirit biedt vanuit Qpido ondersteuning in 

het kader van een gezonde seksuele ontwik-

keling door middel van een vertrouwelijk 

inloopspreekuur. Daarnaast bieden zij jaar-

lijkse ‘Liefde is..’ training en individuele bege-

leidingstrajecten (Romeo & Julia) op school.

De GGD Scharlaken Koord

Biedt de ‘Beware of Loverboys’ training om 

de weerbaarheid van meisjes ten aanzien 

van loverboys te vergroten.

Be Aware

Be Aware biedt voorlichting aan docenten aan 

de leerlingen over de risico’s en mogelijke 

consequenties van middelengebruik.
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Kernwaarden

Het Orion College Amstel heeft ‘respect’ en 

‘verantwoordelijkheid’ als kernwaarden voor 

de school gesteld. Vanuit deze waarden is er 

een uitgebreide lijst met regels opgesteld, 

die alle leerlingen en ouder(s)/opvoeder(s) 

aan het begin van het schooljaar ontvangen.

Schoolregels

Hieronder zijn de belangrijkste 6 ‘gouden’ 

basisregels weergegeven:

1.  Wij gaan respectvol en vriendelijk met 

 elkaar om

2.  Wij volgen instructies van de 

 medewerkers van school op

3.  Wij houden spullen van anderen en van 

 onszelf schoon, heel en netjes

4.  Wij zorgen voor rust (praten en lopen 

 rustig) zodat iedereen in school kan leren

5.  Bij een probleem reageren we rustig en 

 vragen we om hulp als dat nodig is

6.  Wij houden ons aan gemaakte afspraken.

Onze kernwaarden en 
schoolregels
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Schooltijden

De vaste schooltijd van het Orion College 

Amstel zijn van 08:30 uur tot 14:30 uur. Dit 

geldt voor alle lesdagen van de week.

Ziekmelding

Als uw zoon of dochter ziek is, dient u dit 

elke ziektedag telefonisch aan de mentor of 

de administratie (020-6442232) te melden, 

liefst voor 8:30 uur, maar zeker voor 09:00 

uur. U kunt uw kind ook ziekmelden via de 

Social Schools app.

•  Als uw zoon of dochter beter is, vragen 

 wij u dat telefonisch of per tekstbericht 

 te melden aan de mentor of administratie.

•  Als een leerling op een stagedag ziek is, 

 dan meldt de ouder/opvoeder de leer-

 ling ziek bij de stageplek én bij school via 

 de mentor of de administratie.

Verlofaanvragen

Voor het officieel aanvragen van verlof (extra 

vrije dagen) gelden de volgende regels:

•  De ouder(s)s/opvoeder(s) vullen een 

 verlofaanvraagformulier in en leveren dit 

 in bij de directie. Het formulier is te vinden 

 op onze website.

•  In die brief staat waarom er extra vrije 

 dagen gevraagd worden.

•  Extra vrije dagen voor en na de vakanties 

 worden niet gegeven

Aanmelden

Neem voor een aanmelding contact op met 

onze zorgcoördinator. Zij maakt graag een 

afspraak met u om nog meer informatie te 

geven over de school en om u een rondleiding 

te geven. Een kennismaking, rondleiding, 

klassenbezoek of een meedraaidag(deel) 

kan geheel vrijblijvend worden gepland. 

Om onderwijs te volgen op het Orion College 

Amstel hebben leerlingen een toelaatbaar-

heidsverklaring nodig. Meer informatie 

hierover vindt u op de site van het samen-

werkingsverband (www.swvadam.nl).

Praktische informatie
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Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad De school heeft een 

medezeggenschapsraad waarin personeel 

en een ouder zitten. Zij hebben invloed op 

het beleid van de school doordat zij met 

zaken in moeten stemmen of advies kun-

nen geven. Dit gaat bijvoorbeeld over het 

jaarplan/de jaardoelen, de besteding van 

verschillende budgetten en de formatie.

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt 45 

euro per schooljaar. Het is mogelijk dit be-

drag in delen over te maken. 

Vanuit deze bijdrage worden o.a. het 

schoolreisje, schoolfeest, de sportdag(en), 

educatieve uitjes en kerst- & sinterklaasvie-

ring gefinancierd. 

De ouderbijdrage kan worden overgemaakt 

op rekeningnummer NL10 INGB 0661 496 481

T.n.v. Stg. Orion inzake de Wetering

o.v.v. naam van de leerling.

Klachtenprocedure

Bent u als ouder/verzorger ergens ontevre-

den over of heeft u een klacht, dan kunt u al-

lereerst contact opnemen met de betrokken 

medewerker of de directeur van de school. 

Wanneer u er samen niet uitkomt, heeft de 

school een contactpersoon waarmee u de 

situatie kunt bespreken. Kijk op de website 

voor de klachtenprocedure en de gegevens 

van de vertrouwenspersoon op onze school.
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Start schooljaar

maandag 23 augustus 2021

Herfstvakantie

maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober 2021

Kerstvakantie

maandag 27 december 2021 t/m 

vrijdag 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

maandag 21 t/m vrijdag 25 februari 2022

Goede Vrijdag en 2e paasdag

vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022

Meivakantie (incl. Koningsdag)

maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022

Hemelvaart

donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022

2e pinksterdag

maandag 6 juni 2022

Junivakantie

maandag 13 juni t/m vrijdag 17 juni 2022

Zomervakantie

maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus 

2022

Overige vrije dagen/studiedagen

De leerlingen hebben op maandag 10 

januari 2022 een aanvullende vrije dag in 

verband met een studiedag/scholingsdag 

voor de medewerkers van de school.

Naast deze scholingsdag zullen 4x in het 

jaar de volgende studiemiddagen plaatsvin-

den, waarop alle leerlingen vanaf 12:15 uur 

vrij zijn.

• Dinsdag 26 oktober 2021

• Dinsdag 1 februari 2022

• Dinsdag 12 april 2022

• Dinsdag 7 juni 2022

Vakanties en vrije dagen
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Directeur

Kelly van der Koelen, k.vanderkoelen@orion.nl

Teamleiders

Rigonda fernandes (onderwijsinhoudelijk), 

r.fernandes@orion.nl

Jiannis Nikakis (stage-& arbeidstoeleiding) 

j.nikakis@orion.nl

Zorgcoördinatoren

Martje Bakker (basisondersteuning), 

martje.bakker@orion.nl 

Monique Starreveld (aanvul. ondersteuning), 

m.starreveld@orion.nl

Administratie

Maud Boots & Sabine Verbrugge, 

orioncollegeamstel@orion.nl, 

m.boots@orion.nl,

Conciërges

Joery Kalf, j.kalf@orion.nl, 

Sabine verbrugge, s.verbrugge@orion.nl

Jeugdarts GGD

Lucas Stuurman, 

lstuurman@ggd.amsterdam.nl

Leerplichtambtenaar

Hamida Mohafid, H.Mohafid@amsterdam.nl

Ouder-kindadviseur (OKA)

Sharon Mfum, s.mfum@oktamsterdam.nl

Adres

Wibautstraat 220-222

1097 DN Amsterdam

Telefoon: 020 – 644 22 32

E-mail: orioncollegeamstel@orion.nl

Website: www.orioncollegeamstel.nl

Meer informatie

Bezoek onze website óf onze Social Schools 

app voor uitgebreide informatie en de 

actuele kalender. Hier is ook onze complete 

schoolgids te vinden.

Contactinformatie
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Orion is de enige aanbieder van 

openbaar (voortgezet) speciaal 

onderwijs in Amsterdam. Op 9 

locaties bieden wij speciaal onder-

wijs en passende zorg afgestemd op 

de behoefte van onze leerlingen tot 

20 jaar. Ieder kind met elke gods-

dienst of levensbeschouwing 

is welkom!

Speciaal in onderwijs

Orion is gespecialiseerd in onderwijs en zorg 

aan kinderen en jongeren met:

•  verstandelijke en/of lichamelijke 

 beperkingen of een chronische ziekte

•  psychiatrische en/of gedragsproblemen

Speciaal in begeleiding

Door het delen van kennis en ervaring 

vanuit het speciaal onderwijs levert het 

Expertisecentrum Orion een bijdrage aan 

passend onderwijs. 

De kracht is dat zij vanuit hun praktijkerva-

ring in het speciaal onderwijs de vertaalslag 

kunnen maken naar de dagelijkse praktijk in 

het regulier onderwijs. 

De adviseurs bieden ondersteuning op kind-, 

leerkracht- en schoolniveau. Voorbeelden 

zijn het uitvoeren van een observatie, 

ondersteuning van de leerling, co-teaching 

van een leerkracht of het verzorgen van een 

studiedag.

Speciaal voor de toekomst

Binnen de Orion Werkstraat worden de 

leerlingen voorbereid op hun toekomstige 

werkomgeving. Hiertoe is er een Orion 

brede werkmethode rondom arbeidsvoor-

bereiding, -toeleiding, en -inpassing. 

De locaties bieden vakopleidingen in 

verschillende beroepsgroepen. Leerlingen 

kunnen een deel van hun vakopleiding op 

een andere Orion locatie volgen, zodat zij de 

leerroute doen die bij hen past. 

Stages worden vanuit de Werkstraat geor-

ganiseerd. Vanuit het stagebureau worden 

contacten onderhouden en gelegd met de 

(nieuwe) stagebieders en toekomstige werk-

gevers. De Werkstraat wordt mede mogelijk 

gemaakt door subsidie van het Europees 

Sociaal Fonds. We zijn er trots op dat we 

zoveel kinderen onderwijs kunnen bieden 

dat bij hen past om ze een zo goed mogelij-

ke toekomst te kunnen bieden.
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