
Overstap PO/SBO/SO naar VSO



Clusterindeling + doelgroepen
• Cluster 1: Visuele beperkingen

• Cluster 2: Auditieve beperkingen

• Cluster 3: 
• Langdurig ziek, 
• Lichamelijk beperkt
• Zeer moeilijk lerend

• Cluster 4: Ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische 
problematiek



Criteria voor aanmelding 
Clusterscholen
• Criteria zijn:

Voor een plaatsing in het speciaal onderwijs is een 
toelaatbaarheidsverklaring nodig vanuit het 
Samenwerkingsverband waar de leerling woonachtig is.

In Amsterdam vragen de basisscholen de TLV aan voor het VSO 
in de omringende gemeenten vragen de VSO-scholen deze TLV 
aan.

Per samenwerkingsverband verschilt het wat er aan gegevens 
aangeleverd dienen te worden voor een TLV-aanvraag (bijv. 
VO-aanmeldformulier, indien aanwezig rapporten van 
onderzoeken (IQ, diagnose), schoolgegevens (cijfers, etc))



Scholen in Amsterdam Cluster 1 en 
2
• Cluster 1: visueel beperkt 

• Visio; blind en slechtziend (vmbo bb t/m Havo)

• Cluster 2: auditief beperkt (slechthorend en 
TaalOntwikkelingStoornis)
• Viertaal college (praktijkonderwijs t/m Havo)
• Kentalis Signis; communicatief meervoudige beperking 

(voorbereiding naar dagbesteding of beschermde arbeid)



Scholen in Amsterdam van
• Alphons Laudy in West (cluster 3, zml)
• De Heldringschool in West (cluster 3, zml)



Scholen in Amsterdam van
• Orion College Noord (cluster 3, zml)
• Orion College Zuid-Oost (cluster 3, zml)
• Orion College Amstel (praktijkonderwijs en vmbo) (cluster 4 

(externaliserend))
• Orion College Drostenbrug (praktijkonderwijs t/m Havo) 

(Cluster 3 (lz/lg*) en cluster 4 (internaliserend))

*langdurig ziek/lichamelijk gehandicapt



Scholen in Amsterdam van
• Altra College Centrum (mavo/havo cluster 4 

(externaliserend))
• Altra College Bleichrodt (mavo t/m VWO cluster 4 )
• Altra College Zuid-Oost (praktijkonderwijs (v)mbo 1 cluster 4)

• Speciale voorzieningen
• Purmercollege (arbeid en dagbesteding met jeugdzorg/ggz cl 4)
• School to Care (S2C) (alle niveaus met verplichte jeugdzorg/ggz cl 4)
• Koppeling College (alle niveaus, justitieel kader)
• Altra Arkin College (alle niveaus met jeugd ggz van Arkin)



uitstroomprofielen
• Binnen het VSO zijn er drie vaste uitstroomprofielen:

• Dagbesteding
• Arbeid

• Beschermde arbeid
• Zelfstandige arbeid
• MBO 1

• Vervolgonderwijs
• VMBO Basis (-> MBO 1 en 2)
• VMBO kader (-> MBO 2 en 3)
• VMBO Theoretisch (-> MBO 3 en 4)
• Havo (-> MBO 4 of HBO)
• VWO (-> HBO of WO)



Aanmeldingen

• Per school kunnen procedures verschillen. Neem altijd 
contact op met de zorgcoördinator van betreffende 
school.
• Kijk op de website van de scholen voor meer informatie

• www.orion.nl
• www.altrahorizononderwijs.nl
• www.stichtingkolom.nl

http://www.orion.nl/
http://www.altrahorizononderwijs.nl/
http://www.stichtingkolom.nl/


Vragen



Dank voor uw aandacht!

• Dirk Bosch; strategisch adviseur en controller Onderwijs 
en Kwaliteit bij Stichting Altra

En

Cees Blij, zorgcoördinator Orion College Noord


