
VierTaal College 
Amsterdam
Gelijke kansen door 

verschil te maken



Dezelfde leerdoelen  
als op een gewoon  
voortgezet onderwijs 
Het VierTaal College Amsterdam is een school voor leerlingen met  

gehoorproblemen of problemen met spraak en taal. Sommige  

leerlingen hebben ook autisme. 

Bij ons op school zitten leerlingen tussen de 12 en 20 jaar.  

Ze kunnen bij ons praktijkonderwijs, vmbo of havo volgen. 

Onze leerlingen werken voor een erkend diploma. Net als op een  

gewone middelbare school. Onze school is speciaal omdat wij veel  

extra aandacht aan de leerlingen kunnen besteden. Elke leerling  

heeft iets anders nodig. We houden rekening met deze verschillen.  

Zo krijgen alle leerlingen gelijke kansen krijgen op een goede toekomst.
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SLECHTHOREND 

Op school zitten jongeren met een matig,  

ernstig of zeer ernstig gehoorverlies. Ook  

jongeren met een CI (implantaat) kunnen naar 

onze school. In de klassen wordt Nederlands 

Met Gebaren gebruikt. We maken ook gebruik 

van verschillende hulpmiddelen, zoals solo 

apparatuur. 

TOS

TOS is de afkorting van Taal Ontwikkelings 

Stoornis. Bij een TOS gaat het leren van taal niet 

vanzelf. Leerlingen met een TOS kunnen het 

moeilijk vinden om iets vertellen. Of ze hebben 

moeite met het begrijpen van taal. Op school is 

er veel aandacht voor taal. We werken veel aan 

de woordenschat. En de jongeren oefenen veel 

met praten en schrijven in allerlei situaties.

Extra  
aandacht  
voor het 
taalonderwijs
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STARTKLAS

De overgang van de basisschool naar de 

middelbare school is best groot. Vooral 

voor onze leerlingen. Daarom beginnen 

de meeste leerlingen in onze startklas. 

In deze klas willen we de leerlingen nog 

beter voorbereiden op het voortgezet 

onderwijs. We besteden veel aandacht 

aan taal. Want als de taal beter wordt, 

kunnen de leerlingen de lessen beter 

volgen.  

In het startjaar kijken we welke richting 

het beste bij de leerling past: praktijk

onderwijs, vmbo of havo. Sommige  

leerlingen gaan direct naar de eerste 

klas van de onderbouw. 

Wat leer je bij ons op school?
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PRAKTIJKONDERWIJS

In de praktijkafdeling leren de jongeren 

vooral door te doen. Vanaf het eerste 

schooljaar lopen de leerlingen al stage.  

In het eerste jaar is de stage in onze eigen 

school. In het tweede en derde jaar gaan we 

met de leerlingen op bezoek bij bedrijven en 

instellingen. Zo kunnen de leerlingen kennis

maken met verschillende beroepen. In het 

vierde en vijfde leerjaar doet elke leerling 

een stage in één bepaalde beroepsrichting. 

De leerling kan kiezen uit:

•  Zorg & Welzijn

•  Detailhandel/Logistiek

•  Horeca 

•  Techniek 

•  Schoonmaak
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Wij willen de leerlingen zo goed mogelijk voor

bereiden op de arbeidsmarkt. Daarom geven  

we niet alleen algemene vakken en beroeps

gerichte vakken. We besteden ook veel aandacht 

aan arbeidsvaardigheden, zoals overleggen en 

samenwerken. 

Na het praktijkonderwijs gaan de leerlingen naar:

• mbo niveau 1 of naar

• een betaalde baan of naar

• begeleid werken 

VMBO en HAVO

1 en 2 vmbohavo

Na de startklas gaan de leerlingen naar de  

onderbouw. De onderbouw duurt twee jaar.  

Je krijgt les in een gemengde vmbo/havo klas. 

In de onderbouw krijgen de leerlingen alle  

vakken. 

Daarnaast besteden we aandacht aan:

•  hoe moet je leren?

•  omgaan met je beperking. 

•  wat wil je later worden? 

Na de onderbouw gaan de leerlingen  

naar vmbo OF havo. 

26



9

3 EN 4 VMBO

In het vmbo kunnen de leerlingen kiezen 

uit 3 niveau’s:

•  BasisBeroepsgerichte Leerweg (BBL)

•  KaderBeroepsgerichte Leerweg (KBL)

•  Theoretische Leerweg (TL)

De BBleerlingen en de KBleerlingen  

krijgen veel praktijkvakken. Deze  

vakken krijgen ze op een andere school:  

het Mundus College of het Wellant College. 

We noemen dit onze symbiose scholen,  

omdat we heel veel samenwerken. 

De leerlingen volgen de algemene vakken 

op het VierTaal College. De TLleerlingen 

volgen alle lessen op het VierTaal College.
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VMBO leerlingen kiezen aan 

het eind van het 2e jaar een 

profiel.  

Ze kunnen kiezen uit:

•  Zorg en welzijn

•    Produceren, installeren  

en energie

•   Media, vormgeving en ICT

•    Horeca, bakkerij  

en recreatie

•  Groen

Na het vmbo kunnen  

de leerlingen:

•    havo gaan doen, 

ze beginnen dan in 4 havo. 

•   een mbo opleiding gaan 

doen.

•  gaan werken. 
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3, 4 en 5 havo

In 3 havo krijgen de leerlingen nog alle vakken. 

Aan het eind van het derde jaar kiezen de leer

lingen een profiel. In 4-havo en 5-havo krijgen de 

leerlingen de vakken die bij hun profiel horen. 

Ze kunnen kiezen uit de profielen:

•  Natuur en Techniek

•  Natuur en Gezondheid

•  Economie en Maatschappij

•  Cultuur en Maatschappij

De havo leerlingen volgen alle lessen op  

het VierTaal College Amsterdam

Met een havodiploma kunnen de leerlingen:

•   een hboopleiding gaan doen. 

•   een mboopleiding gaan doen.

•   direct gaan werken. 



Richting (leer) route

BASISONDERWIJS

PRAKTIJKONDERWIJS

jaar 1 en 2

 
PRAKTIJKONDERWIJS

jaar 3 t/m 5

 

VMBO / HAVO GEMENGD

 jaar 1 en 2

VMBO

jaar 3 en 4

ALGEMENE VAKKEN BEROEPSGERICHT

BBL VierTaal College A’dam Symbiose school

KBL VierTaal College A’dam Symbiose school

TL VierTaal College A’dam VierTaal College A’dam

HAVO

jaar 3 t/m 5

STARTKLAS

1 jaar
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Dit vinden wij belangrijk
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KLEINE KLASSEN

Op onze school zitten ongeveer 9 leerlingen in 

één klas. Daardoor kunnen we alle leerlingen veel 

aandacht geven. In totaal zitten er 275 leerlingen 

bij ons op school.

SPECIALISTEN

Onze leerlingen hebben extra aandacht en  

begeleiding nodig. We hebben veel specialisten die 

deze aandacht en begeleiding kunnen geven. Zo 

helpen logopedisten met de taal. En de  

psycholoog praat met de leerling als er problemen 

zijn. Als dat nodig is, hebben we ook contact met 

deskundigen buiten de school.

DIGITALE VAARDIGHEDEN

De maatschappij verandert snel. We gebruiken 

steeds meer computers; op school, op het werk en 

thuis. We gebruiken ook steeds meer het internet 

om het nieuws te volgen of met andere mensen te 

communiceren. 

Voor deze digitale wereld heb je vaardigheden 

nodig zoals:

•  kritisch denken 

•  creatief denken

•  problemen oplossen

Op het VierTaal college oefenen we deze vaardig

heden in alle schoolvakken en ook tijdens speciale 

projecten. 

KUNST EN CULTUUR

Op het VierTaal College Amsterdam geven we  

lessen beeldende vorming, algemene techniek  

en culturele vorming. Daarnaast hebben we  

nog andere culturele activiteiten, zoals:

•   een museum bezoeken

•   naar de film of het theater

•   danslessen

•   toneellessen
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DE GEZONDE SCHOOL 

De school vindt gezond leven belangrijk.  

Daarom besteden we hier veel aandacht aan,  

in verschillende vakken. 

DE GEZONDE KANTINE is onderdeel van de  

gezonde school. In de pauze kunnen de leerlingen 

gezonde producten kopen tegen lage prijzen. In 

2019 kregen we van het Voedingscentrum een 

prijs voor onze kantine: De gouden schaal. 

SPORT

Bij een gezonde school hoort natuurlijk ook sport. 

Elke week krijgen de leerlingen sportles.  

Daarnaast hebben we ook nog: 

•  Sportdagen 

•  Sportactiviteiten buiten de school

•  Onze eigen sportclub: VierSport.  
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VierSport
Bij VierSport gaan de gymdocen

ten na schooltijd met de leerling 

mee om verschillende sporten uit 

te proberen, helemaal gratis! Als 

de leerling dan een sport tegen

komt die hij of zij leuk vindt, dan 

helpen de docenten met het aan

melden bij die vereniging. Als het 

nodig is gaat de docent zelfs mee 

tijdens de eerste trainingen.
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Samenwerking 
met ouders

Een goede samenwerking met de ouders vinden wij  

belangrijk. Want als we veel contact hebben met de ouders, 

leren de jongeren beter. We hebben:

•  ouderavonden

•  rapportgesprekken

•  gesprekken over de ontwikkeling van de leerling (OPP)

De mentor is de vaste contactpersoon voor de leerlingen en de 

ouders. 
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Voor aanmelding van een leerling kunt u contact opnemen  

met de administratie van het VierTaal College Amsterdam. 

Telefoon   020  411 90 48

Mail  viertaalcollegeamsterdam@viertaal.nl

Meer informatie over ons toelatingsbeleid vindt u op de website 

van de Stichting VierTaal. (www.viertaal.nl).

 

Sommige slechthorende leerlingen en TOSleerlingen kunnen 

naar een gewone middelbare school, maar hebben wel wat  

extra hulp nodig. Deze hulp kunnen ze krijgen van onze  

ambulante dienst. Een ambulant begeleider helpt de leerling  

op school en geeft ouders en docenten advies. 

Voor meer informatie

zie www.viertaalambulantedienstamsterdam.nl

Aanmeldpunt 

Ambulante dienst  
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Samenwerking 
met ouders



Onze school hoort bij Stichting VierTaal. In deze stichting werken 

we samen met zes andere scholen voor (voortgezet) speciaal  

onderwijs in Amsterdam, Almere, Schagen en Den Haag.  

Alle scholen geven onderwijs aan leerlingen die problemen hebben 

met taal, communicatie of horen. Dit noemen we ook wel cluster  

2 onderwijs. 

Bij de Stichting horen ook 4 ambulante diensten. Deze diensten  

zijn er voor kinderen die naar een gewone basisschool gaan  

maar wel wat extra hulp nodig hebben. 

De scholen en ambulante diensten werken allemaal samen.  

Daardoor weten we meer en kunnen we meer betekenen voor  

onze leerlingen.  Op www.viertaal.nl vindt u meer informatie 

 over de scholen en Stichting VierTaal. 

VierTaal

VierTaal College Amsterdam 

214



15

Contact
 
Heeft u vragen voor de school? 

U kunt altijd bellen of mailen.

Kijk ook eens op onze website.

Bellen  020  411 90 48

Mail viertaalcollegeamsterdam@viertaal.nl

Website www.viertaalcollegeamsterdam.nl

Directeur Chris Tetteroo



College Amsterdam

www.viertaalcollegeamsterdam.nl

VierTaal College Amsterdam 

Zekeringstraat 45

1014 BP Amsterdam

T 020  411 90 48


