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Tussenstap naar reguliere klas 

 

 

 

 

  

Altra College Bleichrodt biedt speciaal 

voortgezet onderwijs. Al onze leerlingen 

hebben meer begeleiding nodig dan een 

reguliere school kan bieden. Sommige 

leerlingen kunnen zich grotendeels op hun 

opleiding concentreren in een reguliere 

klas. Anderen zijn intensief bezig met een 

behandeling, of moeten nog oefenen en 

schoolritme opdoen, voordat ze weer 

helemaal aan school kunnen deelnemen.  

 

De doorstroomklas is een onderwijsondersteuningsarrangement binnen Altra College Bleichrodt. Een plek voor 

leerlingen die een tussenstap nodig hebben om naar één van de reguliere klassen van Altra College Bleichrodt te 

gaan. In de doorstroomklas is er extra aandacht voor eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en 

aanwezigheid. Daarnaast spelen de thema’s plannen/organiseren en vrienden maken een belangrijke rol.  

 

Voor wie?  

De klas is er voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij het doorstromen naar/starten in een reguliere 

Altra Bleichrodt klas. Deze leerlingen hebben behoefte aan extra begeleiding bij het opbouwen naar zeven lesuren 

per dag, alle vakken volgen en het functioneren binnen de sociale druk die er heerst in een reguliere klas. Vaak 

zijn de leerlingen een lange tijd thuis geweest of hebben een intensieve behandeling ondergaan. De meeste 

leerlingen beschikken nog over onvoldoende schoolse vaardigheden om naar de reguliere klassen van Bleichrodt te 

gaan.  

 

Doelstelling 

Het doel van het programma in de doorstroomklas is om te zorgen dat jongeren in een reguliere klas kunnen 

meedraaien en mee blijven draaien. We streven ernaar om in zes maanden toe te werken naar een reguliere klas. 

De doelen worden opgesteld aan de hand van de eisen die nodig zijn voor een reguliere Bleichrodt klas. Voor elke 

leerling kan de focus anders liggen en wordt er een maatwerkplan gemaakt. De meeste doelen richten zich op 

organisatievermogen, eigen verantwoordelijkheid nemen, zelfstandigheid en aanwezigheid.  



 
Elke zes weken is er een evaluatie om te kijken hoe ver de leerling is in zijn proces. De leerling kan verlenging 

krijgen tot maximaal een jaar.  

 

Onderwijsprogramma 

Het programma in de doorstroomklas is erg divers vanwege de verschillende onderwijsondersteuningsvragen die 

er liggen. Het rooster bestaat uit Keuze Werk Tijd uren in het DS-klas lokaal, theorievaklessen en 

praktijkvaklessen in een veilige omgeving of lessen in de toekomstige klas. Daarnaast zijn er klassikale momenten 

waarin er aandacht wordt besteed aan verschillende thema’s. Elke leerling heeft een eigen rooster. Het aantal 

uren en waar de leerling die tijd door brengt wordt in een gesprek met ouders en leerlingen bepaald. We zetten in 

op een haalbaar rooster. Zo doet de leerling succeservaringen op en vandaaruit wordt het rooster uitgebouwd. Het 

doel is dat de leerling uiteindelijk alle uren in de toekomstige klas doorbrengt en hele dagen naar school gaat.  

 

 

 

 

Begeleiding 

Als leerlingen les volgen in hun toekomstige klas of naar vaklessen gaan worden zij begeleidt door docenten uit de 

DS-klas. Dit heeft een opbouwend karakter en het is per leerling afhankelijk in hoeverre dit nodig is. Vaak loopt 

een docent mee naar de deur van het klaslokaal, soms gaat de docent mee naar de les om de leerling te 

ondersteunen, soms heeft deze begeleiding het karakter van exposure waarbij de leerling onder begeleiding korte 

tijd aanwezig is in de nieuwe klas of les. Ook coördineren de docenten het contact tussen leerlingen en docenten 

en het maken van afspraken met psychologen, coaches en/of andere ondersteuners. 

 

Toekomstperspectief 

Om de intrinsieke motivatie bij de leerlingen te prikkelen is er de mogelijkheid om stage te lopen. Leerlingen 

worden in contact gebracht met de stagebegeleider van school en kunnen een lesvrije dag krijgen om stage te 

lopen. Ook wordt elke leerling in contact gebracht met de schooldecaan om na te denken over de toekomst en 

vervolgopleidingen. 

 

Meer informatie en aanmelden 

Voor meer informatie over de Doorstroomklas van Altra College Bleichrodt, bel tussen 09.00 en 17:00 uur met 

020-5632800 of mail naar sandra.denotter@altra.nl. 
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