
Altra College Zuidoost biedt onderwijs aan  
leerlingen die extra aandacht nodig hebben.  
Extra aandacht omdat les krijgen vanuit een boek  
minder goed werkt. Omdat het thuis niet altijd 
even makkelijk gaat. Omdat je eigen gedrag je in 
de weg zit of de omstandigheden simpelweg niet 
meewerken. Voor deze jongeren biedt  
Altra College Zuidoost een plek om te leren. 
De extra aandacht is mogelijk omdat wij met kleine 
klassen van 10 leerlingen werken. We zijn betrokken, 
we luisteren en hebben geduld. Maar we bieden 
ook structuur en stellen grenzen. Wij kijken naar 
wat wél werkt voor een leerling om te kunnen 
leren. Als dat nodig is, elke dag weer opnieuw.

Op Altra College Zuidoost worden leerlingen  
voorbereid om het ROC-diploma op mbo 1 en 
mbo 2 niveau te halen. Zij kunnen kiezen uit vier 
profielen:
• Horeca & Voeding 
• Verkoop & Retail
• Dienstverlening & Zorg
• Tweewielertechniek

Deze profielen bieden perspectief op  
doorstroming naar vervolgonderwijs of arbeid.  

Mbo 1 of mbo 2: keuze uit vier profielen

Altra College Zuidoost

“Het is mooi om  
jongeren met een rafeltje  

te zien groeien”
Leerkracht

Bert

“Je bent meer 
dan een docent ,  

je bent een begeleider”

Leerkracht
Mildred

Leren door te doen



Wil je meer weten over het Altra College Zuidoost, 
neem dan contact op met de school:
T: 020 - 555 84 44
E: ac.zuidoost@altra.nl

www.altrahorizononderwijs.nl

De mbo 1-opleiding bereidt leerlingen voor op 
een baan dat past bij het gekozen profiel. Wij  
geloven in leren door te doen. Daarom lopen 
onze leerlingen twee dagen per week stage bij 
een erkend leerbedrijf. Na een jaar weten de  
leerlingen precies hoe de processen binnen het 
stagebedrijf verlopen en kunnen zij de werk-
zaamheden uitvoeren die horen bij het profiel. 
Al doende hebben ze bijvoorbeeld geleerd om 
samen te werken, klanten te ontvangen, een 
hulpvraag te stellen en op tijd te komen. De 
leerlingen sluiten de stage af met een proeve van 
bekwaamheid, afgenomen door het ROC.
Naast de stage volgen de leerlingen drie dagen 
per week les op school in de vakken Nederlands, 
Engels, rekenen, loopbaan & burgerschap, gym, 
ondernemend gedrag en het profielkeuzevak.  
De vakken worden afgesloten met een ROC- 
examen. Met een mbo 1-diploma kan een leerling 
aan de slag als assistent bij een bedrijf.

Keuze uit veel verschillende stageplekken

Wat zijn de resultaten van onze 
manier van les geven?

Na Altra College Zuidoost

Op naar een baan als assistent met mbo 1 

Ga door voor medewerker met mbo 2

Met de opleiding voor mbo 2  verdiepen wij 
ons verder in het profiel. De verdeling tussen 
stage en lessen blijft gelijk, evenals de vakken. 
Onderdeel van de opleiding is het maken en 
presenteren van een profielwerkstuk. Extra 
aandacht is er voor Engels: leren, luisteren, 
spreken, gesprekken voeren en schrijven. Met 
een mbo 2-diploma op zak kan een leerling aan 
de slag als medewerker of doorstromen naar 
mbo 3 of 4.

We hebben goed contact met verschillende 
bedrijven. Voor elke leerling is er een stageplek 
te vinden die bij hem of haar past. Leerlingen 
kunnen bijvoorbeeld assisteren bij  
voetbalclubs, op de basisschool naast onze 
locatie en bij buitenschoolse activiteiten. 

Altra biedt maatwerk voor alle leerlingen. Kan 
een leerling zich niet concentreren? Dan gaan 
we in gesprek en proberen we er samen met 
de leerling achter te komen wat de reden  
daarvoor is. Komt een leerling niet naar 
school? Dan nemen wij contact op met de 
ouders. Dit zijn wat voorbeelden van hoe wij 
werken. Wij geven onze leerlingen de aandacht 
die zij nodig hebben. Ook geven wij de jongeren 
weer een stip op de horizon en de kansen om 
daar te komen. Het effect van deze manier van 
les geven en omgang met de jongeren, zien 
we terug in de examenresultaten. De afgelo-
pen jaren zijn de slagingspercentages boven 
de 90%. We zijn trots op onze leerlingen en blij 
mee met het perspectief dat zij kregen.

Een leerling met het mbo 1-diploma kan door 
leren voor het mbo 2-diploma. Dit kan op Altra 
College Zuidoost of ergens anders. Een leerling 
met het mbo 2-diploma kan kiezen om verder te 
gaan voor een mbo 3 of 4-opleiding op een ROC. 
Omdat leerlingen met een mbo 2-diploma hun 
startkwalificatie hebben gehaald, kunnen zij er 
ook voor kiezen om aan het werk te gaan.

Neem een  
kijkje in de
schoolgids >

“Je helpt ze het  
verschil te maken”

Leerkracht 
Marianne


