
Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 
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Gericht onderwijs 
 

 Leerlingen kunnen elk moment worden aangemeld  
 
 Tussentijdse doorstroom mogelijk naar vervolg traject 

 
 Uitstroom naar vervolg onderwijs of begeleiding naar werk door de gemeente 

 
 
 

 

 
Vernieuwd programma 

Flexibele instroom & doorstroom 
 

 Samenwerking Mundus College en gericht op maat onderwijs op locatie 
 

 Persoonsgericht onderwijs in combinatie met persoonlijke leerdoelen 

    

School2Work 
Afdeling Werk & Reintegratie 
Gemeente Amsterdam 
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Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Doelgroep School2Work  
Jongens tussen de 15 en 19 jaar die: 
o een hoog verzuim/-uitval hebben  of dreigen uit te vallen in regulier onderwijs 

o moeite hebben om in een reguliere schoolse setting te functioneren 

o gedragsproblematiek naar anderen hebben (vaak uitlokkend gedrag)  

o beter leren door te ‘doen’ dan vanuit de boeken  

o een korte concentratie hebben 

o in een kleine groep beter functioneren en leren 

 

Achtergrond kenmerkt zich door bijvoorbeeld: 
o een instabiele gezinssituatie 

o moeite met autoriteit, regels en afspraken  

o vorm van (mogelijke) verslaving hebben  
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Gebruik dus niet de 
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knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

 
 Leerlingen blijven ingeschreven bij stamschool  

 
 Mundus College registreert de leerling en draagt zorg voor lesprogramma 

 
 Praktische wijze van onderwijs aanbieden op de locaties van School2Work (‘onderwijs op maat’) 
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Rol onderwijs  
 

 Zorg coördinator van stamschool vraagt advies aan onderwijsadviseur SWV 

 

 Zorg coördinator heeft contact  met consulenten van School2Work (kennismaking & intake) 

 

 Na advies van de onderwijsadviseur kan er een startdatum worden gepland 

Rol Onderwijsadviseur SWV  
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Betrokkenen 
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leerling 

Werkmeester 

Consulent 

Leerkracht 
Mundus 

Stamschool SWV 

Leerplicht 

Ouders 
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Resultaat S2W 
 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

            school2work@amsterdam.nl 

 
 
S2W Consulenten  
Marco Toorenent  
m.toorenent@amsterdam.nl 
 06-53530012 

 

Murat Atilgan  
m.atilgan@amsterdam.nl 
06-29566493 

 

Locaties 
Noorderweg & Ruigoord 
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Praktische informatie 
 

Aanmelding bij S2W 

  
- Eerste contact moment met consulent en onderwijs adviseur SWV 

- Inzicht geven in:: 
o Beperkingen moeten duidelijk omschreven zijn. 
o Beperkingen moeten vertaald zijn in concrete leerdoelen. 
o Leervermogen moet in beeld zijn. 
o Minimale taalbeheersing op groep 5 nivo. 
o Ketenpartners in beeld. 
o De deelnemer moet een zorgverzekering hebben en BSN. 
o De deelnemer moet ingeschreven staan bij de gemeente 

Amsterdam en/of ingeschreven staan bij een school binnen de 
stadsgrenzen van de gemeente Amsterdam. 

Intakegesprek S2W 

  
- Consulent voert een gesprek met de deelnemer, zijn meerderjarige 

ouders / voogd en de aanmeldende begeleider. 
- Consulent geeft informatie over het inhoudelijke programma van S2W, 

de deelname tijden, regels en verplichtingen en wie waarvoor 
verantwoordelijk is.  

- Afspraken met de stamschool worden toegelicht voor het volgen van 
onderwijs. 

- De reden en leerdoelen wordt besproken en de consulent maakt een 
start verslag. 

School2Work 
Afdeling Werk & Reintegratie 
Gemeente Amsterdam 

mailto:m.toorenent@amsterdam.nl
mailto:m.atilgan@amsterdam.nl
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Aanmelden bij School2Work 

1. Zorg coördinator van stamschool vraagt advies aan onderwijsadviseur SWV 

 

2. Zorg coördinator neemt contact op met een van de consulenten van 
School2Work om een kennismaking & intake te maken 

 

3. Na advies van de onderwijsadviseur kan er een startdatum worden gepland 

 

4. Leerkracht Mundus wordt op de hoogte gesteld door de stamschool van de 
leerdoelen en onderwijsbehoefte.  

 

1. Leerling blijft ingeschreven op stamschool, registratie onderwijs door Mundus 
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