
Einstein Class is voor leerlingen 
met autisme en andere informatie 
verwerkingsproblematiek. Ze krijgen 
onderwijs op maat in een rustige omgeving, 
zonder veel prikkels. Het onderwijs wordt 
gegeven op vier niveaus, ‘arrangementen’ 
noemen we die. De arrangementen gaan 
van lichte ondersteuning (arrangement 1) 
naar intensieve ondersteuning (arrangement 
4). ‘Speciaal waar het moet, gewoon als het 
kan’, dat is het uitgangspunt in deze vorm 
van onderwijs.

Met de Einstein Class voorkomen we dat 
leerlingen thuis komen te zitten. Door niet 
te denken in beperkingen, maar in kansen 
en talenten, geven we ook deze leerlingen 
de mogelijkheid zich zo goed mogelijk te 
ontwikkelen en hun eigen plekje te vinden 
in de maatschappij.

Einstein Class

“
IN THE

MIDDLE
OF DIFFICULTY

LIES
OPPORTUNITY

“
- Albert Einstein -

Denken in kansen
en talenten

Christelijke Scholengemeenschap
Anna Maria van Schurman



Einstein Class?

Wat maakt de

What’s in

Einstein Class

a name?

uniek?

De Einstein Class is de verzamelnaam voor 

vier arrangementen voor leerlingen met ASS/

informatieverwerkingsproblematiek.

Arrangement 1: de leerling heeft de diagnose ASS, maar 

functioneert prima binnen de reguliere setting en heeft 

voldoende aan de basisondersteuning.

Arrangement 2: de leerling volgt 80% van de lessen in de 

reguliere klas en komt 20% van de onderwijstijd in het 

Einstein lokaal 103. 

Arrangement 3: de leerling volgt minimaal 50% van de 

tijd in de reguliere klas en 30% van de tijd in het Einstein 

gebouw. Aanvullende dagbesteding is een optie.

Arrangement 4: de leerling kan niet in de reguliere klas 

maar kan wel voor minimaal 50% van de onderwijstijd 

in het Einstein Gebouw onderwijs krijgen. Aanvullende 

dagbesteding is een optie. 

De Einstein Class is een initiatief van CSG Anna 

Maria van Schurman, Renn4, het  en de Gemeente 

Waadhoeke. De initiatiefnemers brengen ook allemaal 

hun eigen expertise binnen het gebouw.

Zo werken er in de Einstein Class mensen vanuit het 

onderwijs, maar ook mensen vanuit de zorg. Voor het 

eerst werken Onderwijs en Zorg echt samen!

Vanaf het begin dat er gewerkt is aan dit plan is er ook 

gedacht aan een naam. De Einstein Class is ook tweeledig; 

het richt zich niet alleen op de beperkingen die de leerling 

ervaart door zijn/haar autisme, maar ook op de bijzondere 

talenten die deze leerling heeft. We willen dan ook niet 

vanuit een beperking denken, maar juist vanuit het talent 

dat een leerling bezit. Albert Einstein brengt deze twee 

dingen bij elkaar! Van Einstein is bekend dat hij autisme 

had, maar ook dat hij bijzondere talenten bezat. Einstein 

heeft verschillende onderzoeken gedaan en ook veel 

bijzondere ontdekkingen gedaan.

Een intelligent of slim persoon wordt weleens 
betiteld als ‘een Einstein’

De leerlingen die in de Einstein Class meedraaien zijn 

ook bijzondere leerlingen met allemaal hun eigen unieke 

talenten. Vaak zijn deze leerlingen ook nieuwsgierig 

en willen ze, net als Albert Einstein, graag dingen 

onderzoeken. Om deze redenen hebben wij gekozen voor 

de naam Einstein Class. 



Aanmelding

CSG Anna Maria

van Schurman

Om bij een aanmelding goed te kunnen bepalen wat 

de onderwijsbehoefte van de leerling is, heeft de 

toelatingscommissie de volgende documenten van de 

ouder(s)/verzorger(s) nodig: 

• Ontwikkelperspectiefplan van de vorige school (ook 

wel OPP genoemd).

• Kopie van de diagnose.

• Papier waarop duidelijk wordt dat het Gebiedsteam 

betrokken is.

• Papier met daarop aangegeven welke zorgaanbieder 

betrokken is.

• Kopie van CITO LOVS.

• Kopie van de plaatsingswijzer. 

• Eventuele IQ-gegevens. 

En indien woonachtig buiten de gemeente Waadhoeke:

• verklaring waaruit blijkt dat de gemeente waarin 

de leerling ingeschreven staat garant staat voor de 

zorgkosten binnen het project. Facturen zullen door 

CVO-nwf worden verstuurd aan de betreffende 

woongemeente van de leerling. 

CSG Anna Maria van Schurman is een school voor VMBO en Havo (+). We bieden onderwijs 

in een boeiende en kleurrijke omgeving waarin kinderen zich veilig voelen en waarin ze 

worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. Omdat we oog hebben voor verschillen 

zorgen we ervoor dat alle kinderen op basis van hun achtergrond, capaciteiten, ontwikkeling 

en interesses maximale kansen krijgen om zich te ontwikkelen. We begeleiden de leerlingen 

intensief in het maken van verantwoorde keuzes met betrekking tot de volgende stappen 

in hun onderwijsloopbaan. Dit doen we ook voor leerlingen die het moeilijk vinden om te 

leren in een grote klas, zoals leerlingen met ASS en andere vergelijkbare internaliserende 

problematiek. Sinds het school jaar 2018-2019 hebben we voor leerlingen een speciaal 

concept, namelijk de Einstein Class. 

Het stappenplan voor de aanmelding ziet er verder als volgt 

uit:

• Ouders bellen/mailen voor informatie.

• Ouders komen op kennismakingsgesprek met de 

leidinggevende.

• Ouders doen een aanmelding en zorgen voor de 

ondersteunende documenten zoals hiernaast vermeld.

• De toelatingscommissie doet een dossieranalyse.

• Het dossier wordt aangevuld.

• De ouders en de aangemelde leerling worden in de 

periode maart t/m mei uitgenodigd voor een gesprek 

met de toelatingscommissie.

• De toelatingscommissie neemt een besluit tot 

plaatsing of afwijzing. 



Christelijke Scholengemeenschap
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Einstein Class

Galjoen 29

8802 NE Franeker

Tel: 0517-760109

einstein@annamaria.nl

www.annamaria.nl

Einstein Class is onderdeel van CVO-nwf. De Vereniging 

voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord- en 

West-Fryslân bestaat naast AMS Franeker uit de scholen 

Comenius Zamenhof, Comenius Esdoorn, Comenius 

Mariënburg, Comenius @ Forum, Christelijk Gymnasium 

Beyers Naudé (allen te Leeuwarden) en Campus Middelsee 

(Sint Anneparochie).

Meer
weten?
Voor meer informatie over de Einstein 

Class kunnen je ouder(s)/verzorger(s) 

contact opnemen met de heer Haarsma, 

leidinggevende van de Einstein Class, 

via (0517) 76 01 09 of t.haarsma@

annamaria.nl. Een keer langskomen op 

school en de Einstein Class zelf ervaren, 

kan natuurlijk ook!


