
Purmer College
Onderwijs met hoofd en hart
Het Purmer College is een school voor arbeids-
toeleiding. Jongeren die door problemen thuis en/of 
op school vastlopen, krijgen bij ons een nieuwe start. 
De jongeren staan bij ons centraal, net als hun 
dromen en verwachtingen. Samen zetten we alles 
op alles, zodat de jongeren de draad weer kunnen 
oppakken. Wij bieden een combinatie van onderwijs 
en zorg; een traject op maat om de jongeren zo 
goed mogelijk te begeleiden bij het behalen van hun 
doelen en uiteindelijk uit te stromen naar arbeid of, 
in enkele gevallen, vervolgonderwijs.

De jongeren
Het Purmer College is er voor jongeren van 14 tot 
18+ jaar. Veel van onze jongeren zijn aangemeld 
vanwege (langdurig) schoolverzuim en/of andere 
problemen. Onze jongeren leren het beste in de 
praktijk met daarbij stevige, persoonlijke hulp en 
begeleiding.

De school
Het Purmer College telt ongeveer 40 deelnemende 
jongeren. Er zijn 2 klassen van maximaal 10 jongeren, 
waar in groepsverband onderwijs wordt gevolgd. 
Daarnaast is er ook individueel onderwijs mogelijk 
voor jongeren die (nog) niet in een klas passen, 
maar wel gemotiveerd zijn. Wij bieden een intern 
programma van 8.00 tot 18.00 uur. Afhankelijk van 
het ontwikkelingsplan van de jongere kunnen deze 
tijden anders zijn. Al onze medewerkers zijn betrokken 
bij de jongeren en zorgen voor een zo veilig mogelijk 
leef-leerklimaat op school.

“Ik ben zo blij dat ik“Ik ben zo blij dat ik
eindelijk weer gewooneindelijk weer gewoon

 naar school kan!“ naar school kan!“
- Leerling -

“Zo fi jn dat mĳ n“Zo fi jn dat mĳ n
kind eindelĳ k gezienkind eindelĳ k gezien

wordt op school “wordt op school “
- Ouder -

- Leerkracht -

“Soms is een laatste“Soms is een laatste
kans ook de start vankans ook de start van

een nieuw begin“een nieuw begin“



Wilt u meer weten over Purmer College 
neem dan contact op met:
T 020-6328090
E purmercollege@altra.nl 

www.altrahorizononderwijs.nl

We bieden onder andere de praktijkvakken horeca, 
sport en techniek. Stage is een belangrijk onderdeel 
van ons onderwijs. Tijdens de stages werken we voor 
echte opdrachtgevers. Dit doen we zowel intern als 
extern. Ons aanbod is aan te passen aan elk niveau. 
Wij bepalen in overleg met de jongere en de ouders/ 
opvoeders een passend programma.

Ondersteuning
Het Purmer College zorgt ervoor dat de jongeren de 
ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Onze 
medewerkers luisteren en hebben geduld. Maar wij 
bieden ook structuur, stellen grenzen of houden  
jongeren een spiegel voor. De coaches spelen hierbij 
een grote rol en hebben intensief contact met de 
jongeren. Wij kijken verder dan het gedrag. Vertrouwen 
geven vinden wij ontzettend belangrijk. Wij blijven in 
onze jongeren geloven, ook als het even minder goed 
gaat. Als het nodig is, ondersteunen wij ook de ouders 
en/of opvoeders.

Klaar op het Purmer College
Op onze school bereiden wij je voor op werk 
(arbeidstoeleiding). Dit betekent dat wanneer je 
klaar bent bij het Purmer College, dat je uitstroomt 
richting werk of dagbesteding.  
 
Positive Behavior Support
In school werken we met Positive Behavior Support 
(PBS). PBS is een schoolbrede aanpak gericht op 
het stimuleren van gewenst gedrag bij jongeren. 
Want voorkomen is beter dan ingrijpen. Positief 
gedrag wordt aangeleerd, telkens benoemd en 
gewaardeerd. PBS zorgt voor een positief  
schoolklimaat en voor verbinding en groei.  
Iedere jongere kan hiervan optimaal profiteren. 
PBS is aantoonbaar succesvol in het vergroten  
van het gevoel van veiligheid. En een veilig  
schoolklimaat is bij ons erg belangrijk.

Ons onderwijsaanbod

Neem een  
kijkje in onze 
schoolgids >


