
T U S S E N V O O R Z I E N I N G E N  
A M S T E R D A M

VO O R L I C H T I N G  2 0 2 0 - 2 0 2 1



WAT IS EEN 
TUSSENVOORZIENING ?

• Tussenvoorzieningen zijn reguliere VO-scholen waar specifieke 
ondersteuning geboden wordt. 

• De mate van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van een leerling 
wijst uit of hij in aanmerking komt. 

• De onderwijsadviseurs van het Samenwerkingsverband Amsterdam-
Diemen kunnen ondersteunen. 



TUSSENVOORZIENINGEN IN 
AMSTERDAM ZIJN: 

• Tobiasschool Vmbo-basis/kader

• Hogelant Vmbo basis

• Iedersland College Vmbo-basis/kader

• De Apollo Vmbo-t/havo

• Special Classes Metis Havo/Vwo



“Vrij om jezelf te zijn!”

• Kleine vrijeschool (180 ll.): individuele ontwikkeling staat centraal
• Gehuisvest in een prachtig vernieuwd gebouw, A’dam Zuid
• Les in kleine groepen
• Iedereen kent elkaar
• Veilig gevoel en een prettige sfeer
• Huiswerklas, bijles
• FRT, mindfulness 
• Doelgroep: internaliserende gestapelde problematiek
• (o.a. Angststoornis, stoornis in het autistisch spectrum, ADD, 

disharmonisch profiel)
• Eindexamen VMBO basisberoepsgerichte - of kaderberoepsgerichte leerweg 

in de sector Dienstverlening en Producten



Vrijeschool?

• Periodeonderwijs: d.w.z. een vak (bijvoorbeeld: mineralogie, 
geschiedenis, moderne kunst of sterrenkunde) drie weken 
lang, elke ochtend twee lesuren aaneen

• Theorievakken (examen: Ne, En, Wi)
• Vrijeschool praktijkgerichte vakken
• Kunstzinnige vorming
• Er wordt veel met de handen gewerkt: o.a. beeldende 

vorming, grafisch werk, koken, textiele werkvormen, hout- en 
metaalbewerking

• Jaarfeesten 



Oud-leerling: 

“Op de Tobias kun je lekker met je handen werken. Ik mag dingen doen, dat  helpt me. Anders 
blijft het te abstract.”

Docent: 

“Je kunt het nu nog niet, maar straks wel!”

Oud-leerling:

“Er is veel aandacht voor iedereen. Dat hebben we ook nodig.”

Let op! Vorig schooljaar hebben wij vanwege teveel aanmeldingen moeten loten. Bespreek 
ook alternatieven.

www.tobiasschool.nl
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• Wanneer kan een leerling aangemeld worden op het 
Hogelant.

• De leerling heeft extra zorg nodig;

• Als de leerling lichte gedragsproblemen heeft en daarop
verbaal corrigeerbaar is. 

• Als de leerling motivatieproblemen heeft, 

• Als de leerling gebaat is met verlengde instructie

• Als de leerling meer controle nodig heeft dan andere 
leerlingen

• Als de leerling gebaat is bij duidelijkheid en structuur

• Als een leerling moeite heeft met uitgestelde aandacht

• De leerling heeft een problematische thuissituatie



IEDERSLAND 
COLLEGE



WAAR EN VOOR WIE?                      

• Gelegen aan de Zekeringstraat in Nieuw West, vlakbij metrostation 
Isolatorweg

• Tussenvoorziening die opleidt tot een basis- of kaderdiploma

• Voor leerlingen die vaak op meerdere gebieden een extra 
ondersteuningsbehoefte vragen



KENMERKEN
ONDERBOUW
• Kleine klassen

• Breed mentoraat

• Start van de dag bij de mentor

• Talentontwikkeling op 2 middagen

• Kanjertraining en Rots & Water training

• Drama, muziek, beeldende vorming, sport, kamp, workshops binnen en
buiten de school



KENMERKEN
BOVENBOUW
• Intersectoraal programma Dienstverlening en producten

• Keuzevakken Mode en Design, Geuniformeerde beroepen, Uiterlijke
verzorging, Ondernemen, Facilitaire dienstverlening, Sport & Bewegen

• Start van de dag bij de mentor

• Diploma op basis of kaderniveau



EXTRA ONDERSTEUNING                 

• Steunlessen

• Orthopedagoog voor testen en observaties

• Trajectvoorziening

• Remedial teaching

• Veel OKA-uren

• Veel BPO-uren

• ATOS op school

• Externe ondersteuning 



D E A P OL LO



VISIE DE APOLLO

• Veiligheid

• Leren in kleine klassen

• Eénduidige aanpak

• Positieve en voorspelbare benadering

• Maatwerk op didactisch- en pedagogisch gebied

• Ontwikkeling van sociale vaardigheden

• Ondersteuning in de klas

• Ouderparticipatie belangrijk  



ONS ONDERWIJS
• VMBO-T

• HAVO 



TOELATINGSCRITERIA 

• Criterium 1:
Leerling  dient de capaciteiten te hebben voor

– VMBO-t

– HAVO

• Criterium 2:
Leerling heeft een aanvullende ondersteuningsbehoefte op het 
gebied van de sociale - emotionele of didactische ontwikkeling



ONDERSTEUNINGS-
BEHOEFTE
Wij zijn een school voor  leerlingen met een aanvullende 
ondersteuningsbehoefte als gevolg van:

1) Diagnose van een kinderpsychiater (bv. ad(h)d, ass, angst)

2)  Leerwegondersteuning 

3) Bijzondere  omstandigheden die plaatsing op reguliere onderwijs 
onmogelijk maken, aantoonbaar gemaakt d.m.v. een

Ontwikkelingsperspectief of vermelding in OKI-DOC. 



PBS: POSITIVE
BEHAVIOUR

SUPPORT
• Een positieve school voor iedereen

Waarden van onze school:

Betrokkenheid

Veiligheid

Groei

Plezier



SPECIAL CLASSES

Het Metis Montessori Lyceum
2 sporen

• Regulier onderwijs

• Special Classes – Tussenvoorziening voor leerlingen met een diagnose 
Autisme



SPECIAL CLASSES 
• 80 havo/vwo leerlingen met diagnose autisme en vaak comorbide

problematiek

• 1e en 2e leerjaar apart

• 15 leerlingen per klas

• pro-actief mentorschap

• geleidelijke reguliere instroom

• directe dagelijkse ondersteuning 

voor leerlingen én docenten

• actieve licht curatieve zorg

• intensief contact met ouders en externe hulpverleners



zorgen voor:

• gemotiveerd docententeam

• ‘geïntegreerde, reguliere autisten’

• weinig verwijzingen Speciaal Onderwijs

• nauwelijks bemoeienis reguliere teamleiders

• goede eindexamen resultaten

SPECIAL CLASSES



SPECIAL CLASSES

• De intake criteria voor plaatsing in de special classes op het MML zijn:

• - leerprestaties op havo/vwo-niveau
- mogelijkheden tot zelfreflectie en verbaliteit
- mogelijkheden tot zelfsturing
- motivatie om te leren
- de leerling is minimaal 12 jaar
- diagnose autisme.



SPECIAL CLASSES

• Aanmelding schooljaar 2021/2022 kan tot 31 januari 2021

• Intakeprocedure :

– Gesprek ouders

– Gesprek leerling

– Dossieronderzoek

– Bezoek basisschool

– Beslissing vóór Kernprocedure/Matching



SPECIAL CLASSES



SPECIAL CLASSES

mentor

leerling-/rapportbespreking
begeleidingsteam

alle ‘talen’
externe partners

gebouw ouders

ALTIJD 
AANWEZIG



AANMELDEN 
TUSSENVOORZIENING 
OVERSTAP 2020
• Tussenvoorzieningen vallen buiten de Centrale Loting & Matching

• 29 januari deadline invoeren basisschooladviezen

• 10 februari deadline invoeren OKI-DOC

• 1 februari t/m 12 februari ouders melden hun kind aan



ACTIES BASISSCHOLEN

1. Invoeren basisschooladviezen vso/ pro/ tussenvoorziening/ 
kopklas/ isk in ELK vóór 29 januari

2. Printen aanmeldformulieren vóór 10 februari



ACTIE BASISSCHOOL

• Vrijgeven van oki-doc's leerlingen VSO / Pro / Tussenvoorziening / 
Kopklas/ ISK.

• Ouders krijgen een afschrift van het OKI-DOC.



START BEHANDELING VANAF 
DE AANMELDING LEERLING
Alle documenten die nodig zijn voor de aanmelding:

- Aanmeldingsformulier basisschool

- Okidoc in ELK compleet ingevuld en vrijgegeven (m.n. toelichting 
aanvraag voor tussenvoorziening)

n.b. Let op! Dat alle documenten zorgvuldig en volledig zijn ingevuld. 



PLAATSING 
TUSSENVOORZIENING

• Uiterlijk 8 maart plaatsingsbericht

• Indien leerling toch naar regulier vo zal gaan, dan: 

• In het ELK, de setting aanpassen en aanmeldformulier voor de 
centrale loting & matching printen en uitreiken aan ouders.



WEBSITES
• tobiasschool.nl

• hogelant.nl

• iederslandcollege.nl

• deapollo.nl

• hetmml.nl

• swvadam.nl


