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  PASSEND ONDERWIJS ALMERE
 Bezoekadres
 Grote Markt 2-1
 1315 JG Almere
 Postadres
 Postbus 10130
 1301 AC Almere
 T 036 76 70 200
 E info@passendonderwijs-almere.nl
 www.passendonderwijs-almere.nl
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PrO Almere
PrO is de afkorting van Praktijk Onderwijs.
Het doel van het onderwijs op scholen voor 
praktijkonderwijs is: de leerlingen voorbereiden 
op een zelfstandig bestaan in de maatschappij. 
Aan alles wat je kunt tegenkomen in de 
praktijk van het wonen, werken en de vrije 
tijd en burgerschap, wordt op scholen voor 
praktijkonderwijs aandacht besteed.

10   Locatie Koningsbeltstraat
 Koningsbeltstraat 4
 1329 AL Almere

12  Locatie TomPoesstraat
 Tom Poesstraat 2
 1336 AE Almere

3      Locatie Bachweg
 J.S. Bachweg 7
 1323 BA Almere

Het Taalcentrum VO
Het Taalcentrum Almere is een school voor 
leerlingen die de Nederlandse taal niet of 
onvoldoende spreken en begrijpen. Dat kunnen 
nieuwkomers zijn, dus leerlingen die nog maar 
kort in Nederland zijn. Dit kunnen ook leerlingen 
zijn die in Nederland zijn geboren, maar niet 
Nederlands zijn opgevoed.
Het Taalcentrum helpt deze leerlingen de 
Nederlandse taal te verwerven tot een niveau 
dat nodig is om succes te kunnen hebben in het 
regulier onderwijs.

11   Taalcentrum VO
 Asterstraat 41
 1338 WS Almere

5   Taalcentrum VO
  Walt Disneyplantsoen 88
 1325 SX Almere

13  Ondersteuningslokaal 
MAVO Park Lyceum

 Bunuellaan 4, 1325 PL Almere

Het Park Lyceum biedt begeleiding voor 
mavo-leerlingen met een autisme spectrum 
stoornis (ASS) of leerlingen met vergelijkbare 
ondersteuningsbehoefte, die potentie hebben 
om een regulier diploma te halen, maar 
zonder die specifieke begeleiding dreigen uit 
te vallen.

6     OPDC-Almere 
 Discuslaan 3
 1318 EJ Almere

Het Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum 
is een VMBO-school voor leerlingen die 
leerachterstanden hebben gecombineerd met 
wat anders waardoor het leren niet altijd lukt. 
Bijvoorbeeld een gebrek aan zelfvertrouwen, 
concentratie, moeite met plannen, dyslexie of 
moeite met contact maken met anderen.
Het OPDC-Almere is een tussenstap naar een 
grote voortgezet onderwijsschool. Na één of 
twee jaar kan de leerling doorstromen naar  
één van de VMBO-scholen. Dit betekent dat  
op het OPDC-Almere geen diploma behaald  
kan worden.

6     klASS (OPDC-Almere)
KLASS is voor leerlingen met (kenmerken van) 
ASS die de stap van PO naar regulier VO niet 
kunnen maken. Zij zijn gebaat bij lessen met 
een vaste structuur en docenten met kennis van 
ASS en de invloed daarvan op leren. Zij starten 
in één lokaal met vier docenten en gaan via 
tussenstappen naar een OPDC-klas met als  
doel doorstroom naar een VO-school.

9   Oostvaarders College  
(OVC)

 A. Boekenweg 3
 1333 VD Almere

Het OVC biedt arrangementen voor HAVO- en 
VWO- leerlingen met ASS of vergelijkbare onder-
steuningsbehoefte 

Trajectbegeleiding (OVC)
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 be-
geleiding is een geïntegreerd onderdeel van het 
begeleidingssysteem van de school.

Structuurklas (OVC) 
De structuurklas is er voor leerlingen voor wie 
de overstap van het basisonderwijs naar het 
regulier onderwijs op het OVC met traject-
begeleiding 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.

Voortgezet speciaal 
onderwijs (VSO)
VSO is de afkorting van Voortgezet Speciaal 
Onderwijs. Op VSO-scholen is specifieke 
aandacht voor specialistische of intensieve 
begeleiding van leerlingen. De klassen in het 
VSO zijn kleiner en er is meer specialistische 
kennis aanwezig. VSO heeft een aanbod op:
-  zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK), 

kinderen met een meervoudige beperking 
(MG) en kinderen met een gedragsstoornis 
en/of psychiatrische problematiek.

7    VSO Aventurijn
 Marathonlaan 13
 1318 ED Almere

2     VSO Nautilus 
 Locatie Lierstraat

 Lierstraat 17 - vmbo-b/k
 1312 JZ Almere

4     VSO Nautilus 
Locatie Radioweg 

 Radioweg 35 - vmbo-tl en vmbo-b/k
 1324 KW Almere

8     VSO Nautilus 
Locatie Paul Kleestraat

 Paul Kleestraat 35 - vmbo-tl
 1328 HC Almere

Almeerse leerlingen in het 
voortgezet onderwijs volgen 
in Almere het onderwijs dat 
bij hen past.

TEAMS 
Door de samenstelling van het team heeft ieder 
team een mix van specialisaties waaronder ZML, 
ASS, LZK, TOS, meer- en hoogbegaafd, motoriek, 
groepsdynamica en gedrag.
Naast het bieden van ondersteuning op de 
verschillende niveaus is Passend Onderwijs 
Almere een netwerkorganisatie waar 
kennisdeling centraal staat.

HET VO TEAM BESTAAT UIT
-  begeleiders onderwijs die inzetbaar zijn voor 

ondersteuning aan leerlingen, docenten en 
groepen.

TEAMLEIDERS
Voortgezet Onderwijs:  Henriet Speth
Toeleiding:  Brechtje Dantuma

In iedere school is er een begeleider onderwijs 
van Passend Onderwijs Almere (POA) 
beschikbaar die mee kan denken om het 
onderwijs meer passend te maken op de 
school of bij een andere school binnen het 
samenwerkingsverband.

Mocht er specifieke expertise nodig zijn, dan 
kan er vanuit het steunpunt passend onderwijs 
mee worden gedacht. Soms is het nodig dat 

een leerling (tijdelijk) gebruik kan maken van 
een onderwijsaanbod in een  gespecialiseerde 
school. Hiervoor moet de school na overleg 
met ouders een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) 
aanvragen bij de afdeling toeleiding van het 
Samenwerkingsverband POA

  Het Steunpunt POA kan benaderd worden 
door ouders en school via de website of  
036 76 70 200

versie september 2021

Heeft uw kind/uw leerling extra 
ondersteuning nodig op school?

Almeerse leerlingen 
volgen in Almere 
het onderwijs dat 
bij hen past.

versie september 2021


