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Altra College Bleichrodt biedt speciaal 

voortgezet onderwijs. Al onze leerlingen 

hebben meer begeleiding nodig dan een 

reguliere school kan bieden.  

 

 

 

De bovenbouw  

De bovenbouw van Altra College Bleichrodt bestaat uit de leerjaren 3 en 4 bij de Mavo, leerjaar 4 en 5 bij de Havo 
en leerjaar 4, 5 en 6 bij het VWO.  
De leerlingen binnen de bovenbouw hebben behoefte aan extra ondersteuning, omdat er bijvoorbeeld sprake is 

van internaliserende of externaliserende problematiek.  
Binnen de mavo afdeling richten we ons echter op een specifieke doelgroep, namelijk jongeren met 

internaliserende problematiek (angst, depressie, dwang).  

 

 

Onderwijsaanbod 

In de bovenbouw is er keuze in profielen en profielvakken. Deze worden aan het einde van de onderbouw 

gekozen. Onder andere op basis van interesse, mogelijkheden en loopbaanoriëntatie en begeleiding. 
Binnen de Mavo bieden we de profielen Economie en Zorg & Welzijn aan. Binnen de Havo/Vwo de profielen Cultuur 
& Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid. Uitgebreidere informatie 
over de bijbehorende vakkenpakketten vindt u op de website onder het kopje “schoolgids”.  
Binnen ons onderwijsaanbod staan de kenmerken maatwerk en extra begeleiding centraal. Maatwerk vindt plaats 
door de gehele schoolloopbaan op Altra College Bleichrodt, de extra begeleiding zo lang als nodig, maar zo kort 
mogelijk. de extra begeleiding zo kort mogelijk maar zo lang als nodig We sturen aan op zelfredzaamheid.  

 

 

Begeleiding 

Verschillende medewerkers op school zorgen voor (extra) begeleiding om leerlingen ondersteuning te bieden.  
✓ De mentor - Hij/zij ziet de leerlingen van deze klas regelmatig en heeft contact met de ouders en andere 

betrokkenen. Voor vragen of belangrijke zaken kunnen ouders en leerlingen bij de mentor terecht. 
✓ De zorgcoördinator – Zij voert het intakegesprek en houdt in de gaten hoe het met de leerling gaat na 

plaatsing. Ouders en leerlingen kunnen ook bij haar terecht voor vragen met betrekking tot extra 

ondersteuning. 
✓ Hulpverlening - Op Altra College Bleichrodt zijn ook intensievere vormen van hulpverlening mogelijk indien 

ouders en school dit nodig vinden. Dit kunnen leerlingen en ouders altijd met de mentor of zorgcoördinator 
bespreken, zij zullen met het zorgteam een inschatting maken welke hulp passend is en ingezet kan 
worden. We hebben diverse vaste samenwerkingspartners: 

o ATOS (ambulante hulpverlening thuis en op school) 

o Levvel (GGZ individueel en systemisch) 



 
o Jellinek (preventie van middelengebruik en gamen) 
o Sports & Behavior (sport en hulpverlening) 

Het verschilt per gemeente waar de leerling woont welke mogelijkheden er zijn en hoe de aanvragen 

verlopen. De zorgcoördinator en het zorgteam kunnen hierin meedenken en ondersteunen in de aanvraag. 
 
Naast onze samenwerkingspartners werken wij ook graag samen met hulpverlening die eventueel al betrokken is 

op het moment dat de leerling start bij ons op school. Een samenwerking met hulpverlening zien wij als zeer 
waardevol om de leerling optimaal te laten ontwikkelen. Hulpverlening is geen voorwaarde om op Altra College 
Bleichrodt geplaatst te worden. 
 
 

Examens 

Op Altra College Bleichrodt worden leerlingen voorbereid en aangemeld voor het staatsexamen. Deze worden 
verzorgd door DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Staatsexamens kennen dezelfde exameneisen als reguliere 
eindexamens mavo, havo en vwo. Het staatsexamen kent een centraal schriftelijk deel en een mondeling deel en 

voor de talen nog een schrijfvaardigheidsexamen. Na de mondelinge examens worden de examenresultaten 
bekend gemaakt.  
Voor elk succesvol afgesloten examenvak ontvangt de kandidaat een certificaat. Wanneer voor alle vakken van het 

profiel een certificaat is behaald, kan de kandidaat de certificaten inwisselen voor een volledig mavo-, havo- of 
vwo-diploma.  
In 3 mavo doen alle leerlingen examen in de vakken Engels, maatschappijleer en rekenen (indien de leerling geen 
wiskunde binnen het vakkenpakket heeft). In 4 mavo volgen de resterende vakken.  

In 4 havo doen alle leerlingen examen in de vakken Engels en maatschappijleer en indien van toepassing rekenen. 
In 4 vwo doen alle leerlingen examen in het vak maatschappijleer, in 5 vwo in Engels. In het laatste leerjaar 
volgen de resterende vakken.  
Wanneer een leerling in staat is een vak eerder af te sluiten met een examen, dan gaan we kijken naar de 
mogelijkheden. Is een leerling beter af met een meer gefaseerd examen, dan gaan we dat ook bespreken.  
 

 

Uitstroom 

Wij begeleiden uw kind in de voorbereiding op de vervolgstap of vervolgstudie. Leerlingen leren kiezen en 
ontwikkelen hun loopbaancompetenties.  
Tot 2 jaar na de uitstroom houden we contact, tenzij u of de leerling dat niet wenst. Dan horen we hoe het gaat en 

of wij nog wat kunnen doen.  

 

 

Aanmeldprocedure  

• Aanmelding wordt gedaan door ouders, school van herkomst of hulpverlening. 
• Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is hiervoor aanwezig (aangevraagd door school van herkomst). 
• Dossier wordt opgevraagd (onderwijsinhoudelijk, qua begeleiding, zorg en TLV). 
• Naar aanleiding van het dossier: intern overleg binnen het zorg- en adviesteam. 
• Kennismakings-/intakegesprek met zorgcoördinator en evt. intern begeleider. 

• JIJ! metingen worden ingepland (niveau van Nederlands, Engels en rekenen bij instromen). 
• Beslissing over toelating. 
• Startgesprek met mentor waarin praktische informatie wordt gegeven en ontwikkelingsdoelen worden 

opgesteld (OPP) 
 

 

Meer informatie en aanmelden 

Voor meer informatie over de bovenbouw van Altra College Bleichrodt, bel dan tussen 09.00 en 17:00 uur met 
020-5632800 of mail naar m.vreeken@altra.nl (mavo), s.entz@altra.nl of d.smit@altra.nl (havo/vwo). 
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