
OPDC staat voor Ortho-Pedagogisch Didactisch 
Centrum. Dit past bij een leerling met 
schooladvies VMBO BBL, KBL of (G)TL die 
ingeschreven staat bij een reguliere VO-school 
en die tijdelijk, tot maximaal 2 schooljaren, 
meer gespecialiseerde orthopedagogische en/
of orthodidactische ondersteuning nodig heeft 
in de vorm van een lesplaats op OPDC-Almere. 
Binnen OPDC-Almere zijn er drie aparte 
arrangementen.

Structuurgroep 
De structuurgroep is voor leerlingen waarvoor 
de stap van PO naar OPDC-Almere nog te groot 
is. Hun perspectief is regulier, maar ze hebben 
behoefte aan meer tussenstappen. Deze leerlingen 
zijn kwetsbaar, introvert en hebben grote behoefte 
aan structuur en het leren organiseren. Zij wisselen 
beperkt van lokaal en krijgen les van een kleinere 
groep docenten. Ze worden, via tussenstappen, 
begeleid naar de structuur van een reguliere OPDC-
klas, met als doel doorstroom naar een VO-school.

klASS 
De klASS is voor leerlingen met (kenmerken van) 
ASS die de stap van PO naar OPDC-VO niet kunnen 
maken. Het betreft leerlingen die onvoldoende 
vaardigheden hebben om om te gaan met de VO-
structuur en onvoldoende zelfstandigheid hebben 
om hun schoolwerk en –spullen te organiseren. Zij 
zijn gebaat bij lessen met een vaste structuur en 
docenten met kennis van ASS en de invloed daarvan 
op leren. Ze worden, via veel tussenstappen, 
begeleid naar de structuur van een reguliere OPDC-
klas, met als doel doorstroom naar een reguliere 
VO-school.

OJA
Het OPDC-Almere is een Onderwijs Jeugdhulp 
Arrangement (OJA). Vitree is met een aantal 
medewerkers aanwezig in de school en biedt 
trainingen, begeleiding en behandeling aan. 
Hierdoor is jeugdhulp snel inzetbaar.

OPDC-ALMERE
Arrangementen OVC voor HAVO-en VWO-
leerlingen met ASS of een vergelijkbare 
ondersteuningsbehoefte.

Trajectbegeleiding
Trajectbegeleiding is er voor leerlingen die in 
staat zijn lessen te volgen in een reguliere klas. 
Zij hebben het in zich om een regulier diploma te 
halen, maar dreigen zonder hulp uit te vallen. 
De ondersteuning gebeurt voor of na de lessen, 
maar kan ook in de klas plaatsvinden. 
De begeleiding is een geïntegreerd onderdeel van 
het begeleidingssysteem van de school.

Structuurklas
De structuurklas is er voor leerlingen voor wie de 
overstap van het basisonderwijs naar het regulier 
onderwijs op het OVC met trajectbegeleiding 
nog een te grote stap is. Een gespecialiseerde 
klassenmentor geeft een deel van de lessen in deze 
kleine dakpanklas en vakdocenten komen naar 
deze klas toe om les te geven. 

OVC

Het ondersteuningslokaal is gericht op leerlingen 
met een stoornis in het autistisch spectrum (of met 
een vergelijkbare ondersteuningsbehoefte) op 
niveau MAVO/VMBO-T. In het ondersteuningslokaal 
is altijd een ondersteuningsexpert aanwezig. 
De ondersteuningsexpert zorgt voor een warme 
overdracht van PO naar VO. 

PARK LYCEUM
ONDERSTEUNINGS-
LOKAAL MAVO/VMBO-T

Deelnemende scholen: Helen Parkhurst – Montessori 
Lyceum Flevoland – Baken Park – Poort – Trinitas.

Per school is 4 tot 8 uur inzet van een 
jeugdhulpverlener beschikbaar. 
Deze jeugdhulpverlener richt zich op de begeleiding 
van leerlingen met externaliserend gedrag. 
Hij of zij heeft hierbij vier kerntaken:

• Begeleiding van individuele leerlingen
• Ondersteunen van docenten 
•  Contactpersoon & vertrouwenspersoon naar 

ouders/verzorgers
•  Adviserende rol in het ondersteuningsteam van 

de school

ARRANGEMENT 
EXTERNALISEREND 
HAVO/VWO

(specifi eke groep van Taalcentrum Almere 
voor 11 en 12 jarigen)

Voor leerlingen met capaciteiten voor TL/HAVO 
of HAVO/VWO, maar die nog niet het niveau 
in de Nederlandse taal hebben bereikt om dit 
onderwijs te kunnen volgen is er de kopklas. Het is 
een voorbereidingsjaar om daarna alsnog verder 
te kunnen gaan in TL/HAVO of HAVO/VWO. 
Leerlingen uit het regulier onderwijs kunnen 
worden aangemeld op advies van hun leerkracht. 
Voor meer informatie: https://www.
taalcentrumalmere.nl/groepen-basisonderwijs

Het onderwijs-jeugdhulparrangement thuiswerkers 
VO Almere is een samenwerking tussen Vitree, Eduvier
en Passend Onderwijs Almere. Het arrangement
is voor leerlingen en gezins-systemen die vanwege 
angsten, overprikkeling, psychiatrische problematiek, 
blokkades e.d. niet meer naar school gaan. 
Een aanvraagkan gedaan worden vanuit het ZAT
waarbij de verwachting moet zijn dat met onder-
steuning de jongere binnen een jaar weer naar 
school kan en er betrokkenheid van de school blijft. 
De ondersteuning bestaat uit gezinsondersteuning 
thuis en ondersteuning van de jongere in eerste 
instantie in de thuissituatie en later in het proces ook 
op school.

KOPKLAS 
TAALCENTRUM ALMERE

THUISWERKERS VO

Playing for Success VO is een succesvolle interventie 
voor leerlingen met weinig zelfvertrouwen en een 
laag zelfbeeld.
Gedurende 12 weken volgen 10 leerlingen het VO-
traject op een van onze WoW-locaties naar keuze 
(Almere City FC, KAF en Stad&Natuur Kemphaan). 
Er is plek voor drie trajecten en dus drie scholen per 
jaar. De lessen zijn op de donderdagmiddag van 
15.30 uur - 17.30 uur.

PLAYING FOR 
SUCCESS VO

De doelgroep van Project 12 zijn tweedejaars VO-
leerlingen waarvan niet zeker is dat ze in het reguliere 
onderwijs kunnen blijven. Voorwaarde voor deelname 
aan Project 12 is dat hier met extra ondersteuning 
nog een reële kans op is. De leerlingen werken op 
locatie aan zelfvertrouwen, motivatie voor leren, 
zelfstandigheid en samenwerken. Playing for succes 
werkt met een in- en uitstroom gedurende het hele 
schooljaar. De lessen zijn op de maandagmiddag van 
15.30 uur - 17.30 uur.

PROJECT 12 

LEO
LEO (Leerling (met) Extra Ondersteuningsbe-
hoefte) is een arrangement in het regulier VO, 
passend bij een leerling met een schooladvies 
vanaf VMBO tot en met VWO, die aangewezen 
is op een tijdelijke of (blijvende) lichte vorm 
van ondersteuning.
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ARRANGEMENTEN 
EXTRA ONDERSTEUNING

LWA
Dit is een arrangement in het regulier VO, 
passend bij een leerling met schooladvies 
VMBO BBL, KBL of (G)TL die op basis van 
didactische leerachterstanden en/of lichte 
sociaal emotionele problemen aangewezen 
is op langdurige, intensieve ondersteuning. 
Dit noemen we een leerwegarrangement (LWA).


