
Het Atrium

School voor praktijkonderwijs
Samen je talenten ontwikkelen 



Het onderwijs op Het Atrium is erop gericht de 
positieve kwaliteiten van leerlingen te versterken. 
We benadrukken wat de leerling goed kan en 
oefenen op daar waar ontwikkeling mogelijk is.

Ons praktijkonderwijs richt zich op de ontwikkeling van 
talenten van de leerlingen. Dat doen we volgens het 
3Z-Principe:
• werken aan het Zelfbeeld

(weten wat je sterke en minder sterke kanten zijn);
• werken aan het Zelfvertrouwen

(weer leren geloven in eigen mogelijkheden);
• werken aan de Zelfsturing

(problemen zelf leren oplossen).

Bij de inrichting van het schoolprogramma hanteren wij 
de volgende uitgangspunten:
• de leerling is de maat: de leerstof volgt de leerling;
• de lesstof is praktisch gericht en betekenisvol;
• de school bevordert goede sociale vaardigheden en

een goede werkhouding;
• via een gevarieerd aanbod van les- en trainingssituaties

maken de leerlingen kennis met basis- en werknemers-
vaardigheden;

• een uitgebreide kennismaking met de regionale
arbeidsmarkt;

• accent op praktijkstages en arbeidstraining.



Uitstroomprofielen

In de basisfase worden de mogelijkheden van de leer lingen 
onderzocht en vastgelegd in een OPP (ontwikkelings-
perspectiefplan). In de daarop volgende jaren wordt het, 
wanneer nodig, bijgesteld. Het onderwijsprogramma wordt 
afgestemd op één van de vier uitstroomprofielen:
• Arbeid;
• Arbeid en leren;
• Beschermde arbeid;
• Dagbesteding.

Certificaten en examens

De leerlingen krijgen de mogelijkheid om aan landelijk 
erkende examens deel te nemen.

Het is mogelijk om diverse beroepsgerichte en landelijk 
erkende certificaten te behalen: VCA, vorkheftruck, 
bosmaaier, werken met dieren, werken in het groen, 
werken in de keuken, werken in de schoonmaak, 
winkelmedewerker, orderverzamelaar en nagelstyling.  
Ook nemen we deel aan de IVIO-examens.

Alle leerlingen doen mee aan het diploma praktijkonderwijs. 
Hiervoor maken de leerlingen een portfolio en een 
examendossier. 



Onderwijs

Op Het Atrium werkt elke leerling met zijn eigen mentor. 
De mentor is samen met de vakleerkrachten 
verantwoordelijk voor het onderwijs en (basis)zorg  
aan de leerlingen.
Vakleerkrachten geven 4 praktijkrichtingen:
• Techniek;
• Zorg en welzijn;
• Dienstverlening;
• Plant en dier.

Het zorgteam

De school beschikt over specialisten die het team 
ondersteunen o.a.:
• bij de planmatige aanpak van leerlingen die extra hulp

en aandacht vragen;
• bij doorwijzing naar (externe) hulpverlening;
• bij behoefte aan aanvullend onderzoek;
• bij de hulp aan dyslexie bij leerlingen.



Aanmelding

• De (speciale) basisschool meldt uw kind aan bij het ICOZ
voor toetsing nadat u toestemming hebt gegeven.

• Als de onderzoeksgegevens bekend zijn, wordt uw kind
besproken bij het ICOZ in de Deskundigen-commissie
LWOO/PRO.

• U krijgt daarvan een uitslagformulier en kunt uw kind
inschrijven via een aanmeldingsformulier dat u ophaalt
bij het Atrium.

• Bij het ICOZ wordt een toelaatbaarheidsverklaring
praktijkonderwijs aangevraagd.

• Na beoordeling van alle documenten neemt Het Atrium
binnen 6 weken een besluit over plaatsbaarheid van
uw kind en stelt u daarvan in kennis.

• Bij positief besluit worden u en uw kind uitgenodigd
op de school.

• Na inschrijving bij Het Atrium geeft het Regsam/ICOZ
de officiële toelaatbaarheidsverklaring af.

Meldt uw kind tijdig aan 
i.v.m. de lengte van
de toelatingsprocedure.
Deze kan 8 tot 12 weken duren.



Het Atrium (school voor praktijkonderwijs) is naast  
het Picasso Lyceum (gymnasium, atheneum, havo en  
TOPmavo) en het Stedelijk College (vmbo: alle leerwegen, 
tevens lwoo en lwt) onderdeel van de Stichting Stedelijk  
Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (SSVOZ).
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