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Beste ouders en leerlingen,

Het team van Orion College Zuidoost is blij dat we u als ouder en jou als leerling in dit nieuwe

schooljaar 2021 - 2022 (weer) bij ons op school mogen begroeten!

In deze minigids staat alle belangrijke informatie voor dit schooljaar: van ons vakantierooster

met vrije dagen tot aan onze school- en gedragsregels.

Mochten er toch nog vragen zijn dan kunnen jullie terecht bij de leerkrachten, de Intern

Begeleider of bij de directie. De deur staat altijd open om in gesprek te gaan.

Ik wens iedereen een succesvol en plezierig schooljaar!

Lilian Reding

Directeur
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Ons onderwijs

Onze school is onderdeel van Stichting Orion. In samenwerking met 8 andere 

locaties voor (voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam kunnen we jullie 

nog beter helpen en kunnen we als school gebruik maken van alle kennis en 

faciliteiten van alle scholen samen.

Onderbouw

Leerlingen van 12 tot 14 jaar beginnen in de 

onderbouw. Bij de start bij ons op school 

wordt er een instroomassessment afge-

nomen. De leerlingen krijgen de algemene 

basisvakken aangeboden. Verder krijgen ze 

praktijkvakken gericht op het vergroten van 

de zelfredzaamheid.

Middenbouw

Leerlingen van 14 tot 16 jaar zitten in de 

middenbouw. Bij aanvang van de midden-

bouw wordt er een doorstroomassessment 

afgenomen. In de middenbouw krijgen de 

leerlingen ook de algemene basisvakken 

aangeboden. Daarnaast volgen ze praktijk-

vakken gericht op certificering en beroeps-

keuze en lopen ze groepsstages.

Veilig pedagogisch klimaat

Het Orion College Zuidoost bereidt de leer-

lingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar voor 

op de toekomst. Wij richten ons op de 

persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. 

We organiseren allerlei activiteiten om maat-

schappelijke en culturele vaardigheden over 

te dragen, zodat de leerlingen op de juiste 

wijze kunnen participeren in de samenleving. 

Ons onderwijs is praktijkgericht waarbij wij 

ons met name richten op de gebieden: 

• wonen

• werken

• vrije tijd

Wij hebben drie leerlijnen binnen school 

die corresponderen met de volgende uit-

stroommogelijkheden: Roc (Pro Roc), Arbeid, 

beschut werk en dagbesteding.

Bovenbouw

Leerlingen van 16 tot 18 jaar (bij uitzonde-

ring 20 jaar) zitten in de bovenbouw. Voor 

uitstroom vindt er een uitstroom assessment 

plaats. De meeste onderwijstijd wordt 

besteed aan de praktijkvakken en de stages. 

De leerlingen kiezen een of meerdere 

praktijkrichtingen waarin zij mogelijk aan het 

werk willen en behalen hiervoor landelijk 

erkende branche certificaten en diploma’s. 

Daarnaast volgen de leerlingen algemene 

basisvakken.

De basisvakken

•  Schriftelijke taal Schrijven

•  Schriftelijke taal Lezen

•  Mondelinge taal

•  Rekenen

•  Engels

•  Mens en Maatschappij

•  Mens, natuur en techniek

•  Bewegen en sport

•  Creatieve expressie en Culturele oriëntatie

•  Leren Leren

•  Voorbereiding op arbeid en dagbesteding

•  Sociale weerbaarheid

•  Seksuele weerbaarheid

•  ICT

Loopbaan coaching

Naast het assessment dat wij afnemen bij 

de leerlingen van de middenbouw, leren 

de leerlingen werken met een portfolio. 

Daarnaast vinden er coaching gesprekken 

met leerlingen plaats. Deze gesprekken gaan 

over de talenten van de leerlingen, maar ook 

over bewustwording van de eigen mogelijk-

heden én het vergroten van het eigenaar-

schap bij leerlingen.

Stagemogelijkheden

De stages worden centraal geregeld via de 

Werkstraat van Orion. De leerlingen beginnen 

met interne stages en/of carrousel stages, 

vervolgens groepsstages en daarna starten 

zij met de individuele stages. We bieden 

stages aan op verschillende niveaus.
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Onze leerlingen

Orion College Zuidoost biedt voortgezet spe-

ciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende 

kinderen tussen de 12 en 20 jaar. Ons onder-

wijs is gericht op zelfredzaamheid en bereidt 

de leerlingen voor op arbeid. Sommige van 

onze leerlingen stromen uit naar (arbeids-

matige) dagbesteding, anderen naar betaald 

of beschut werk of vervolgonderwijs.

Opleidingen

Orion College Zuidoost biedt de volgende 

opleidingen:

•  Horeca keukenassistent (KAS)

•  Bedieningsassistent (BAS)

•  KPC werken in de keuken (SVA1, SVA2)

•  Schoonmaak KPC

•  Groen KPC

•  IVIO-examen

•  Detailhandel, schoolverklaring KPC  

 (SVA1, SVA2)

•  ICT

•  Logistiek

Voor de praktijkvakken zijn op verschillende 

niveaus certificaten en diploma’s te behalen.

Uitstroombestemmingen

De leerlingen kunnen uitstromen naar de 

volgende richtingen:

•  Dagbesteding, onbetaald werk in diverse  

 richtingen.

•  Beschut werk, betaald werk in een 

 veilige en beschutte omgeving.

•  Begeleid werk, betaald werk met 

 ondersteuning van een jobcoach in een  

 regulier bedrijf.

•  Betaald werk zonder ondersteuning.

•  Leerwerktrajecten op weg naar beschut  

 werk.

•  Leerwerktrajecten op weg naar betaald  

 werk.

•  Leerwerktrajecten met een opleiding op  

 MBO-1 niveau.

•  Regionaal Opleidingscentrum Centrum  

 (ROC).

7



Wat vinden wij belangrijk?

Techniek en ICT 

Orion wil graag alle leerlingen klaarstomen 

voor de 21ste eeuw. Orion College Zuidoost 

traint docenten om samen met de leerlingen 

te leren werken aan de 21ste -eeuwse vaardig-

heden. Het draait hierbij om: samenwerken, 

problemen oplossen, creativiteit, kritisch 

denken, zelfredzaamheid en sociale vaardig-

heden. Maar natuurlijk ook het leren werken 

met nieuwe gadgets!

Kunst en Cultuur

Creativiteit is erg belangrijk! Je leert op een 

andere manier denken en je kunt jezelf an-

ders uiten. Je leert samenwerken, in stappen 

een proces uitdenken en werken met je 

handen. Tijdens de projectweek bezoeken 

we verschillende culturele instellingen.

Sport

Samen sporten, even stoom afblazen, wer-

ken aan je lichaam: bewegen is gezond! Wij 

hebben een gymzaal waarin veel mogelijk is 

op sportgebied. Ieder jaar kunnen de leer-

lingen meedoen aan verschillende sport-

evenementen.

Fietsproject

Het project “Speciaal voor” is een door Orion 

College Zuidoost gecoördineerd project, 

waarin leerlingen van alle VSO-locaties 

fietsen voor een goed doel. In 4 dagen rijden 

2 leerlingen van iedere locatie 250 kilometer 

door Nederland om geld op te halen voor 

een goed doel. De deelnemers leren hun 

eigen grenzen kennen en hebben een leuke 

week met elkaar.

Samen eten

Onze school hecht grote waarde aan het 

samenzijn van leerlingen en het belang van 

gezonde voeding. In het kader daarvan orga-

niseren we tenminste drie keer per jaar een 

maaltijd met de hele school. Het gevoel van 

saamhorigheid bij leerlingen wordt hierdoor 

ook gestimuleerd.
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Met wie werken we samen?

Naast het interne zorgteam bestaande uit 

zorgcoördinatoren (orthopedagogen) zijn 

verschillende partners werkzaam binnen 

Orion College Zuidoost. De verschillende 

partners bieden, in nauwe afstemming met 

de leerling, ouders/verzorgers, externe be-

handelaars/zorgverleners en het zorgteam 

binnen de school, extra ondersteuning. 

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 gehol-

pen 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.

Qpido

De gemeente Amsterdam heeft geld be-

schikbaar gesteld voor preventieve activi-

teiten ten behoeve van voorlichting met 

betrekking tot liefde en grenzen. De vier 

voorlichtingslessen van het pakket ‘Liefde is…’ 

leert leerlingen op een respectvolle manier 

met elkaar omgaan en grenzen te herkennen 

bij zichzelf en anderen én die te respecteren. 

De onderwerpen die aan bod komen zijn: 

seksualiteit, mannen, meisjes, liefde, gren-

zen, loverboys, nee en ja zeggen, homosek-

sualiteit, genderdiversiteit en social media.

De GGD Scharlaken Koord                                                                                                                               

De gemeente Amsterdam i.s.m. de GGD 

heeft Scharlaken Koord te Amsterdam op-

dracht gegeven preventielessen te organi-

seren in het Voortgezet Onderwijs, gericht 

op meiden in het VSO en ten behoeve van 

voorlichting en preventie met betrekking tot 

de loverboy-problematiek.

Stichting Jongeren Die Het Kunnen                                                                                                                

Op onze locatie bieden wij in het kader van 

vrijetijdsbesteding ook professionele bege-

leiding aan via het naschoolse programma 

van Jongeren die het Kunnen (JDK). Dit vindt 

plaats op onze school en in een sportschool. 

Het vervoer van en naar locaties buiten 

school en naar huis wordt door JDK

georganiseerd.

Sterk op Reis

Sterk op Reis-training is bedoeld voor 

leerlingen in het speciaal onderwijs. De 

leerlingen krijgen op een interactieve manier 

praktische informatie over reizen met het 

openbaar vervoer. Er wordt gewerkt met 

stellingen, filmpjes en een quiz. Daarnaast 

wordt er elke les gewerkt aan het vergroten 

van de sociale vaardigheden en de weer-

baarheid door middel van rollenspellen. De 

leerlingen ontvangen na de laatste les een 

certificaat.

Educatief Programma Jongeren 

(Epjo) lessen

Het Educatief Programma Jongeren – EPJO – 

is een interactief schoolprogramma gericht 

op misdaadpreventie, misbruik van sociale 

media en het tegengaan van radicalisering 

onder leerlingen. 

Doelstelling van dit programma is om kinde-

ren op een nog beïnvloedbare leeftijd kennis 

laten maken met regels, gezag, respect en 

keuzes. 

Geld Gappie

De pilot is 1 januari 2020 gestart met leer-

lingen van Orion College Zuidoost. Onder 

leiding van een Geld Gappie (professional) 

vragen ze de digiD, zorgverzekering, zorg-

toeslag en Woningnet zélf aan voorafgaand 

aan hun 18de verjaardag. Ze worden tot 

hun 19e jaar actief gemonitord. Gaat er toch 

iets mis, dan wordt er naar aanleiding van 

vroegsignalering direct ingegrepen. 
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Hoe word je rijk?

Hoe word je rijk?’ richt zich op leerlingen van 

15 tot 18 jaar in het voortgezet onderwijs 

en stelt zich tot doel om met een zorgvuldig 

uitgedacht onderwijsprogramma jongeren 

noodzakelijke tools mee te geven om niet 

in de schulden te komen na de 18e ver-

jaardag. De leerlingen krijgen een uur les 

over onder andere contracten en mobiele 

telefonie, boete, fraude, studiefinanciering, 

zorgverzekering en het incassotraject. Het 

lesprogramma is interactief met o.a. eigen 

gemaakte films en een doordachte didac-

tische aanpak die het kennisniveau, het 

handelingsniveau en de actiebereidheid van 

de jongeren verhoogt.

Naschoolse vrijetijdsbesteding van 

Prisma

Stichting Prisma zet zich in voor Amsterdam-

mers met een licht verstandelijke beperking 

(LVB). Zij zijn actief op het gebied van vrije-

tijdsbesteding en organiseren diverse activi-

teiten voor jeugd, volwassenen en ouderen 

met een LVB. Stichting Prima is bij ons actief 

door kennismakingslessen onder schooltijd 

en naschools aanbod te organiseren voor 

de leerlingen. Doel is kennismaken met de 

sport en doorstromen naar een sportvereni-

ging of naar het naschools aanbod.

Ouder- en kindteam

Met hulpvragen kunnen ouders en leerlingen 

terecht bij het Ouder- en kindteam dat een 

aantal keer per week op school aanwezig is. 

Transfercoaching

Naar aanleiding van het IBO onderzoek “jon-

geren met een afstand tot de arbeidsmarkt” 

wordt in Amsterdam een pilot vormgegeven. 

Het plan van de pilot komt van VSO Orion, 

samen met Altra, KPCN, ROC van Amster-

dam, MEE en de Gemeente Amsterdam. De 

pilot gaat over het vormgeven van begelei-

ding door een “transfercoach”. 

Het idee achter deze pilot is dat de coach 

al binnen de schoolperiode een samenwer-

kingsrelatie aangaat met leerlingen met een 

ondersteuningsvraag. De jongeren worden 

niet alleen geholpen in het stuk onderwijs/

werk, maar juist ook in alles daaromheen. 

Ze leren omgaan met hun gedrag, met geld, 

naar zelfstandig/begeleid wonen en in vrije-

tijdsbesteding. 

De transfercoach treedt, naarmate de 

zelfstandigheid toeneemt, steeds meer op 

de achtergrond. De leerling geeft aan dat hij 

zelf verder kan, weet wat hij wil, zit op een 

plek, weet waar hij terecht kan als het niet 

goed gaat.



Kernwaarden

Op Orion College Zuidoost zijn we op dit 

moment bezig met de implementatie van 

Positive Behavior Support (PBS) met als doel 

het creëren van een positieve, sociale om-

geving, die het leren bevordert en gedrags-

problemen voorkomt. Er is met de school 

een start gemaakt  met het bepalen van de 

waarden die voor school leidend zijn. Elke 

waarde heeft een eigen kleur zodat dit snel 

voor de leerling zichtbaar is bij welke waar-

de de gedragsverwachting hoort.

Deze drie waarden zijn:

• Respect (oranje)

• Veiligheid (blauw) 

• Verantwoordelijkheid (geel)

Schoolregels

Hieronder zijn de belangrijkste basisregels 

1. Binnen school is mij pet/capuchon van 

 mijn hoofd en hang ik mijn jas en tas aan 

 de kapstok.

2. Ik gebruik mijn mobiele telefoon alleen 

 tijdens de pauzes.

3. Ik loop alleen in de gang met toestemming 

 van de meester of juf.

4. Ik ga met respect met de ander en zijn of 

 haar spullen op.

5. Ik accepteer de verschillen tussen mij en 

 een ander.

6. Ik los problemen op door rustig te praten.

7. Op school praat ik Nederlands en gebruik 

 ik nette woorden.

8. We komen met plezier naar school!

Onze kernwaarden en 
schoolregels
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Schooltijden

Wij starten elke schooldag om 8.30 uur en 

eindigen om 14.35 uur.

Te laat of ziekmelding 

Als uw kind niet naar school kan komen 

(bijvoorbeeld door ziekte), belt u dan voor 

8.15 uur de school: 020 - 368 10 71 of 06 - 

307 22 614.

Verlof buiten de schoolvakantie

Verlofaanvragen worden gedaan via een 

formulier van de Leerplicht dat u dient in te 

vullen. Formulier is op te halen bij de zorg-

coördinator van de school. Voor bijzondere 

omstandigheden kan speciaal verlof worden 

aangevraagd bij de directie. Dit mag niet 

aansluitend zijn aan een schoolvakantie.

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.

Aanmelden

Leerlingen met een passende Toelaatbaar-

heidsverklaring (TLV) kunnen geplaatst 

worden. U kunt uw kind aanmelden bij de 

zorgcoördinator Mirthe Westerink.

Praktische informatie
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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

vrijdag 15 juli t/m vrijdag 26 augustus 2022

Overige vrije dagen/studiedagen

De voor het schooljaar 2021 - 2022 vast-

gestelde aanvullende dagen waarop de 

leerlingen geen school hebben: 

• maandag 4 oktober

• maandag 29 november

• In week 3 en 4 staan de volgende 

 studiedagen voor de groepen gepland

Datum Groep vrij

dinsdag 18 januari Groep 1A

woensdag 19 januari Groep 1B

donderdag 20 januari Groep 1C

vrijdag 21 januari Groep 2B

dinsdag 25 januari Groep 2C

woensdag 26 januari Groep 3A

donderdag 27 januari Groep 3B

vrijdag 28 januari Groep 3C

woensdag 23 maart  studiedag  

    Orion Event 

Vakanties en vrije dagen
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Directeur

Lilian Reding 

Intern Begeleider

Marisa Vitali 

Zorgcoördinatoren

Mirthe Westerink, Iris Hoeksema

Conciërge

Erney Tevreden

Administratie

Raymond van Duin, Peter Steur

Stagecoördinator

Mieke Termeulen

Adres

Bijlmerdreef 1289-2

1103 TV Amsterdam 

Telefoon: 020 – 368 10 71

E-mail: orioncollegezuidoost@orion.nl

Website: www.orioncollegezuidoost.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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Over Stichting Orion
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