
 

De Werkruimte 
      Focus op eigen kracht en toekomst 

 

 

 

 

  

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 Werkruimte is een onderwijszorgarrangement binnen Altra Bleichrodt. Een onderwijsplek verbonden 

aan de dag(klinische) behandelingen van Levvel. Binnen de Werkruimte is er extra aandacht voor de 
basisbehoeftes van leerlingen, vakoverstijgende vaardigheden en schoolse vakken onder directe begeleiding van 
de Werkruimtedocenten. Er is een intensieve samenwerking met Levvel. 
 

 

Voor wie?  

De Werkruimte richt zich op leerlingen tussen de twaalf en de achttien jaar die toe zijn aan een starttraject op 

maat. Dit maatwerkprogramma is afgestemd op de behandeldoelen van Levvel en de onderwijsvraag van de 
leerling. Veel van onze leerlingen hebben negatieve ervaringen gehad, een laag zelfbeeld, weinig (zelf)vertrouwen 
en veel schoolwisselingen meegemaakt. 
 
 

Doelstelling 

Het eerste doel is aanwezig zijn, het ‘verdragen’ van het weer op school zijn, in zelfbepaalde stappen weer 
meedoen met de lessen en het zicht krijgen op perspectief. Door de inzet van verschillende keuzemogelijkheden 

gericht op de onderwijsbehoeftes kunnen leerlingen hun eigen volgende stap bespreken. Van ‘er zijn’, tot ‘actief 

meedoen’. Het is ons doel dat met het aangeboden programma en de manier van coachen leerlingen weer hun 
motivatie en kracht hervinden.  
Een van de uitgangspunten is dat we oplossingsgericht werken met de focus op het aanleren van vaardigheden. 
De basiscompetenties autonomie, relatie en competentie staan centraal 

 

 

Onderwijsprogramma 

Het programma van de Werkruimte is veelzijdig en biedt verschillende mogelijkheden. Deze veelzijdigheid is nodig 

vanwege de uiteenlopende doelgroep en onderwijs ondersteuningsvragen. Hierdoor hebben we binnen de 
Werkruimte de onderstaande lesmogelijkheden. 



 
1. Themalessen: de themalessen richten zich op de vakoverstijgende vaardigheden die binnen het VSO 

gelden. We verdelen deze in de volgende thema’s: basisstudievaardigheden, talentontwikkeling en 
beroepsvorming, sociale vaardigheden, burgerschap en levenswijze.  

2. KWT (keuzewerktijd): op elk moment van de dag is er keuze voor KWT. De KWT uren vinden plaats in 
een rustig gedeelte van het lokaal met een schoolse opstelling. Leerlingen kunnen hier werken aan hun 
huiswerk, vakken of hun eigen schoolwerk van de school van herkomst. In de KWT ruimte is altijd een 
docent aanwezig die de rol van begeleider vervult. Leerlingen worden hier individueel begeleidt. 

3. Vakinstructielessen: leerlingen binnen de Werkruimte hebben de mogelijkheid tot het volgen van lessen 
bij vakdocenten voor de theorievakken: Nederlands, Engels, Duits, rekenen, wiskunde, maatschappijleer, 

geschiedenis, aardrijkskunde, economie en naSK. Deze docenten geven minimaal 1 uur per week les aan 
de Werkruimte in een vakinstructie lokaal. Leerlingen kunnen gebruik maken van dit uur om vragen te 
stellen en te overleggen met de vakdocent betreffende hun vak en voortgang. 

4. Praktijklessen: in het werkruimterooster is er tevens de mogelijkheid tot het volgen van de 
praktijklessen muziek, beeldende vorming, tekenen, koken en lichamelijke opvoeding. Deze lessen worden 
gegeven in de praktijklokalen door vakdocenten. 

5. Reguliere Bleichrodt lessen: een laatste mogelijkheid van het volgen van lessen zijn de reguliere 
Bleichrodt lessen. Bleichrodt is een school voor mavo, havo en vwo. Deze niveaus zijn onderverdeeld in 

leerjaren en profielen. Voor leerlingen van de Werkruimte is er de mogelijkheid om met deze klassen en 

lessen mee te draaien binnen hun eigen leerjaar en niveau. 

 
 

 
 
 

 

Na de Werkruimte 

De Werkruimte is een onderwijszorgarrangement binnen Altra college Bleichrodt. Dit is een VSO school voor mavo 

(internaliserende problematiek), havo en vwo onderwijs. Leerlingen werken hier aan een onderwijsprogramma 
met als doel het halen van een diploma. Zodra een leerling vanuit de Werkruimte perspectief heeft op dit niveau 
en het halen van een diploma kan de leerling doorstromen naar een van de onderstaande klassen.  
 
Doorstroomklas: een klas voor leerlingen waar de stap naar een reguliere Bleichrodt klas nog te groot is en ze 
vanuit een rustige uitvalsbasis kunnen oefenen met doorstromen naar een reguliere klas. Het verschil met de 

Werkruimte is dat hier meer gestuurd wordt op zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. De 
doorstroomklasdocent is nauw betrokken bij de voortgang en werkt met de leerling toe naar een reguliere klas.  

 
Bleichrodt klas: Een reguliere VSO klas waar op niveau aan het programma van het leerjaar wordt gewerkt 
richting eindexamen. Mavo klas 3 en 4, Havo klas 1 t/m 5, Vwo klas 1 t/m 6. 
Leerlingen die op een ander niveau functioneren of een goed alternatief hebben kunnen doorstromen naar een 
nieuwe school of de school van herkomst.   

 

Meer informatie en aanmelden 

Voor meer informatie over de Werkruimte van Altra Bleichrodt, bel dan tussen 09.00 en 17:00 uur met 020-
5558300 of mail naar l.genuit@altra.nl.  
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