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Overzicht van de ondersteuning van Altra College Bleichrodt 
 

Welke leerroutes uit het landelijk doelgroepenmodel worden er aangeboden?  

• Leerroute 7: Vervolgonderwijs MBO 3/4 HBO/WO 

 

A. De kracht van de school  

Alle leerlingen van onze school hebben een verhaal. Bij ons doet dat verhaal ertoe en 

houden we er rekening mee. 

 

Onze medewerkers zijn er voor de leerlingen; niet alleen de docenten, maar iedereen die 

op de school werkt. We luisteren en hebben geduld. Maar we bieden ook structuur en 

stellen grenzen. Soms houden we leerlingen een spiegel voor. En we kijken verder dan het 

gedrag. Vertrouwen geven vinden we zeer belangrijk. We blijven in onze leerlingen 

geloven. Ook als het even wat minder goed gaat. 

 

We zijn er ook voor de ouders en/of opvoeders. Uw actieve betrokkenheid is belangrijk 

voor de ontwikkeling van uw kind. Samen maken we daarom een plan waarin we 

bepalen wat wij op school en thuis moeten doen om de talenten van uw kind te 

herkennen en te ontwikkelen. Maar we reageren ook wanneer er extra ondersteuning 

nodig is en zetten deze zo nodig in; voor uw kind, maar soms ook voor u en uw gezin. 

 

Onze opdracht is om al onze leerlingen elk jaar weer kleine en grote successen te laten 

behalen en ze uiteindelijk uit te zwaaien naar een baan of vervolgonderwijs. Kwaliteit van 

het onderwijs en de zorg staan hierbij voorop. We vinden het belangrijk dat u hierover 

tevreden bent. Daarom nodigen we u regelmatig uit voor het bespreken van het OPP, 

informatieve ouderavonden en gezamenlijk overleg met de behandelaren van Levvel.  

 

 

B. Overzicht van het ondersteuningsaanbod van de school  

Ondersteuningsbehoefte 

bij leren en ontwikkelen 

Hoe werkt de school hieraan?  

 

Studievaardigheden: 

plannen en organiseren, 

taakgericht werken 

Binnen de mentoruren wordt basisaandacht gegeven aan 

leren leren. Voor intensievere ondersteuning kan 

doorverwezen worden naar een collega binnen de school. 

 

Motivatie en concentratie 

 

 

Door de kleine klassen proberen we een zo prikkelarm 

mogelijke omgeving voor de leerlingen te creëren zodat ze 

beter in staat zijn om zich te concentreren.  

Door middel van loopbaanoriëntatie en stages proberen we 

leerlingen een perspectief te bieden en daarmee te motiveren.  

Taal (o.a. NT2 en dyslexie) 

 

 

De remedial teacher is verantwoordelijk voor het 

ondersteunen en adviseren van leerlingen met lees- en 

spellingproblemen en dyslexie. Op indicatie kunnen 

leerlingen o.a. gebruik maken van:  
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• Laptop  

• Extra tijd  

• Aangepaste toetsen  

• Spraakprogramma’s 

Daarnaast is er momenteel een NT2-coach voor leerlingen die 

Nederlands als tweede taal hebben. 

Rekenen (o.a. dyscalculie) 

 

 

De remedial teacher is verantwoordelijk voor het 

ondersteunen en adviseren van leerlingen met 

rekenproblemen en dyscalculie. In de onderbouw wordt 

standaard rekenles gegeven. 

Meer- en 

hoogbegaafdheid 

 

Er is geen expertise binnen school op het gebied van meer- en 

hoogbegaafdheid. 

 

 

Disharmonische 

intelligentie 

 

De ondersteuningsbehoeften behorende bij het 

disharmonisch intelligentieprofiel van de jongere worden 

tijdens de intake in kaart gebracht. De 

ondersteuningsbehoeften worden opgenomen in het 

onderwijs ontwikkelingsperspectief en gedeeld met de 

betrokken docenten.   

Wanneer daar behoefte aan is, kan er extra ondersteuning 

worden ingezet vanuit de zorgcoördinator, de intern 

begeleider of Altra jeugdhulp. Docenten worden door het 

ondersteunend personeel ondersteunt in het differentiëren 

binnen de klas. 

Samenwerkingspartners 

 

 

NT2-coach 

 

Ondersteuning bij sociaal-

emotionele ontwikkeling 

Hoe werkt de school hieraan?  

 

Sociale vaardigheden 

 

 

Binnen de kleine klassen is er ruimte voor docenten om de 

leerlingen te ondersteunen bij het opdoen van adequate 

sociale vaardigheden. Vanuit het 

ontwikkelingsperspectiefplan en ZienVO kunnen hier samen 

met de betrokkenen doelen over opgesteld worden. Indien 

nodig kunnen de verschillende hulpverleningsinstanties 

ingezet worden ten behoeve van het vergroten van de 

sociale vaardigheden, zowel op individueel als 

groepsniveau. 

Angst en stemming (incl. 

faalangst)   

 

Er zijn verschillende samenwerkingspartners binnen de 

school die hierin kunnen ondersteunen, variërend van 

psychologen tot coaches en ambulant hulpverleners. 

Omgaan met grenzen 

 

 

Binnen de kleine setting worden leerlingen ondersteunt in 

het aanvoelen van grenzen. Wanneer leerlingen verwijderd 

moeten worden uit de les worden zij in principe opgevangen 
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door een pedagogisch medewerker en wordt er waar 

mogelijk een herstelgesprek gevoerd. 

Middelengebruik en 

verslaving 

 

Binnen het zorgaanbod kunnen leerlingen en ouders contact 

hebben met specialisten van Jellinek op het gebied van 

middelengebruik en allerlei soorten verslaving. 

Ondersteuning thuis/vrije 

tijd 

 

Binnen het zorgaanbod kunnen ouders en leerlingen in 

aanmerking komen voor gezinsbegeleiding van ATOS of 

Levvel. 

 

 

Samenwerkingspartners 

 

 

Levvel, ATOS, Sports & Behaviour, Jellinek 

 

Ondersteuning bij 

communicatie 

Hoe werkt de school hieraan?  

 

Gebruik gebaren en/of 

picto’s 

 

Er wordt geen gebruik gemaakt van picto’s en/of gebaren.  

 

 

Anders 

 

 

- 

Samenwerkingspartners 

 

 

- 

 

Ondersteuning bij 

fysieke situatie 

Hoe werkt de school hieraan?  

 

Motorische beperking 

/beperkte mobiliteit 

 

Er is hiervoor geen specifieke ondersteuning. Er is een lift 

aanwezig. 

Slechtziendheid / 

Slechthorendheid 

 

- 

Samenwerkingspartners 

 

 

 

 

Ondersteuning bij 

medische situatie 

Hoe werkt de school hieraan?  

Chronisch ziek 

 

 

Er is geen specifieke ondersteuning hiervoor aanwezig. Wel 

is er een schoolarts binnen de school die kan meedenken in 

individuele specifieke gevallen.  

Beperkte belastbaarheid 

 

 

Er wordt gebruik gemaakt van aangepaste roosters. De 

schoolarts en eventuele hulpverlening wordt hierbij 

betrokken om de belastbaarheid in kaart te brengen en de 
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leerling (en ouders) te ondersteunen bij het vergroten van de 

belastbaarheid. 

Samenwerkingspartners 

 

 

Levvel, ATOS, schoolarts. 

 


