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Inleiding 

 
Voorliggend document bevat het schoolondersteuningsprofiel van Altra College Centrum. Het 

schoolondersteuningsprofiel is een document dat elke school voor primair of voorgezet (speciaal) 

onderwijs moet opstellen. Het schoolondersteuningsprofiel is een beschrijving van de voorzieningen 

die op de school zijn getroffen voor leerlingen die (extra/intensieve)ondersteuning nodig hebben. 

In het schoolondersteuningsprofiel formuleert de school dus de (extra/intensieve) ondersteuning 

die zij kan verzorgen. 

Altra College Centrum is een speciaal onderwijsschool en biedt als zodanig, naast onderwijs, zoveel 

mogelijk zorg en ondersteuning aan leerlingen die op een reguliere school niet meer terecht 

kunnen.  

De ondersteuning die Centrum kan bieden is te beschrijven op drie niveaus: basisondersteuning 

(groen), extra ondersteuning (geel), intensieve ondersteuning (rood).  

 

Het schoolondersteuningsprofiel beschrijven we in vier hoofdstukken.  

In het eerste hoofdstuk staan de algemene gegevens van de school, en de onderwijs- en 

ondersteuningsvisie.  

In hoofdstuk 2 beschrijven we de inrichting van de school inclusief de school-, zorg-, en 

ondersteuningsarrangementen.  

In hoofdstuk 3 beschrijven we zorgstructuur op Altra College Centrum, inclusief de verschillende 

ondersteuningsmogelijkheden.  

In hoofdstuk 4 worden de randvoorwaarden en ambitie van de ondersteuning op Altra College 

Centrum beschreven.  

Het schoolondersteuningsprofiel besluit met de ambities van Altra College Centrum. 
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1. Algemene gegevens 
Contactgegevens:  

Altra College Centrum 

Konijnenstraat 7 

1016 SL  Amsterdam 

Tel:020-7882211 

Mail:ac.centrum@altra.nl 

Website:www.altra.nl 

 

1.2 Wat voor een school is Altra College Centrum? 

Altra College Centrum is een school voor speciaal voortgezet onderwijs. Wij geven diplomagericht 

vmbo-t-onderwijs aan leerlingen met voornamelijk externaliserende gedragsproblematiek. 

Daarnaast zijn er twee bovenbouwklassen ingericht voor leerlingen met internaliserende 

problematiek.  

Altra College Centrum biedt binnen het vmbo-t de profielen Zorg en Welzijn, Techniek en Economie 

in vijf hele schooljaren. Leerlingen wordt de kans geboden het vmbo-t in vier jaar af te ronden, 

maar het programma is gericht op een tweejarig examenjaar. Daarnaast biedt Centrum in 

samenwerking met Altra College Bleichrodt HAVO-kans in de onderbouw aan.  

Al onze leerlingen hebben zich niet in het regulier onderwijs kunnen handhaven en zijn via een TLV 

verklaring op Centrum geplaatst. Soms komt dit door een psychiatrische en/of gedragsstoornis, 

zoals autisme, ADD, ADHD, ODD, CD, dwang- en angststoornissen of emotionele problematiek. Op 

de school werken docenten, onderwijsondersteunend personeel, 

schoolpsychologen/zorgcoördinatoren we hulpverlening en GGZ-zorg via Altra Jeugdzorg en de 

Opvoedpoli.  

Altra College Centrum ziet als haar kerntaak een goede vmbo-t-opleiding te bieden aan jonge 

mensen, die ook zelf actief bij het onderwijs en de school betrokken worden. Gezamenlijk stellen 

Altra en eventueel Altra jeugd & opvoedhulp of in samenspraak met een GGZ-instelling een plan op 

om de leerling passende hulp en onderwijs te bieden. Niet alleen goede hulp en onderwijs zijn 

belangrijk. Ook de omgeving moet recht doen aan wat de leerlingen nodig hebben: een omgeving 

die gekenmerkt wordt door openheid, respect en saamhorigheid.  

Altra College Centrum is een PBS (postive behavior support)-school. PBS is een doelmatige, 

schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van 

probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren 

bevordert en gedragsproblemen voorkomt.  

Voor jongeren die extra ondersteuningsbehoeften hebben, bieden we verschillende onderwijs-, 

zorg-, en ondersteuningsarrangementen binnen onze school.  

 

tel:020-7882211
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1.3 Profilering school 

Onze leerlingen hebben heel wat in hun mars. Toch hebben lastig gedrag, verzuim, problemen met 

leraren en leerlingen hen tot probleemleerling bestempeld: een leerling die door psychiatrische of 

gedragsproblemen niet (meer) op een reguliere school terecht kan. Maar wat is een 

probleemleerling? Onze leerlingen zijn, net zoals alle andere jongeren, vooral leerlingen met 

dromen en verwachtingen. Dromen van een mooie toekomst, die vast dreigt te lopen omdat de 

leerlingen  hun draai niet kunnen vinden in het reguliere onderwijs. Altra College Centrum biedt 

meer begeleiding, structuur en vooral: een nieuwe kans. Hier benoemen en stimuleren we de 

sterke en positieve kanten van de leerling en zetten we samen alles op alles om die mooie 

toekomst in zicht te houden.  

Onze leerlingen komen uit Amsterdam en omstreken. De meeste leerlingen reizen zelfstandig met 

het openbaar vervoer naar school. Ondanks de verschillen hebben al onze leerlingen een 

aangepaste schoolomgeving nodig waarin veiligheid, duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur 

voorop staan.  

1.4 Visie op zorg, ondersteuning en onderwijs 
 

Onze visie kan in één woord worden samengevat: maatwerk. Het onderwijs-, zorg-, en 

ondersteuningsaanbod op Centrum is breed: we hebben onderwijs-, zorg- en 

ondersteuningsarrangementen, zodat alle leerlingen op basis van hun achtergrond, capaciteiten, 

ontwikkeling en interesses maximale kansen krijgen om zich te ontwikkelen.  

Wij vinden dat iedere leerling op zijn of haar niveau uitgedaagd dient te worden, terwijl wij 

rekening houden met de extra uitdagingen waarmee onze leerlingen te maken hebben. Zorg, extra 

aandacht en begeleiding richten we op mogelijkheden en potentie. Daarnaast vinden wij het 

belangrijk dat de leerling zich op meer vlakken ontwikkelt dan alleen onderwijs. Samen met de 

leerlingen investeren we tijd in het versterken van sociale en burgerschapsvaardigheden, zodat ook 

na een schoolcarrière op Altra College Centrum de leerling verder kan in de maatschappij. 

 

2 De inrichting van de school 

Het onderwijsprogramma van Altra College Centrum is gebaseerd op de kerndoelen van het 

regulier onderwijs. De leerstof passen we waar nodig aan, aan de mogelijkheden van de leerling.  

Altra College maakt deel uit van Altra, de organisatie voor speciaal onderwijs en jeugd & 

opvoedhulp in Amsterdam en omstreken. Met deze combinatie van onderwijs, zorg en 

ondersteuning kunnen wij onze leerlingen van alle kanten ondersteunen, zowel op school als thuis. 

De school heeft ‘reguliere’ Altra-klassen waarin leerlingen zitten die les krijgen van de verschillende 

vakdocenten. Zij gaan, net als op een reguliere school, van lokaal naar lokaal om les te ontvangen. 

Daarnaast heeft de school arrangementen ontwikkeld zodat leerlingen met meervoudige 

problematiek of leerlingen met meer behoefte aan extra zorg toch onderwijs kunnen volgen. Dit 

zijn de ‘Supportklas’ en de ‘Prikkelarme klas’ waarin zorg en onderwijs geïntegreerd zijn op 

verschillende niveaus.  

 

2.1 Aannamebeleid  
 
De volgende aanmeldingscriteria worden gehanteerd. De leerling;  

1) is aangemeld bij het samenwerkingsverband 

én 

2)  in het bezit van een geldige TLV(toelaatbaarheidsverklaring) 

    én  

3) is begonnen aan het laatste jaar van de basisschool en heeft een MAVO/HAVO-advies. 
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    óf  

    volgt voortgezet onderwijs op MAVO/HAVO niveau  

 

2.2 Onderwijs-, zorg-, en ondersteuningsbouw 
 

2.2.1 Onderwijsprogramma 
Het onderwijsprogramma voor onze leerlingen start, aansluitend bij het puberbrein, pas wat later 
op de ochtend dan de meeste scholen. Om 9.30 uur worden onze leerlingen verwacht. Zij starten 
de dag met een verplichte ‘check-in’ bij de mentor van 9.30 tot 10.00 uur. In dit halve uur zorgen 
de leerling en mentor samen dat de schoolspullen voor de dag in orde zijn, besproken wordt hoe de 

dag eruit ziet, hoe de leerling erbij zit die dag en dat hij/zij genoeg gegeten en gedronken heeft om 
de schooldag te starten. Om 10.00 uur starten de lessen, die 60 minuten duren om het 
overzichtelijk te houden. Iedere bouw heeft een eigen pauze van een half uur, en om 15.30 uur 
zijn de laatste lessen afgelopen. Leerlingen krijgen per uur les van een vakdocent, in het lokaal van 
deze docent. 

 

2.2.2 Supportklas  
De supportklas is een voorziening op onze eigen locatie waar leerlingen terecht kunnen die het 
vooralsnog net niet redden in een ‘reguliere’ Altra-klas waarin van klaslokaal en docent gewisseld 
wordt per uur. Het gaat dan niet om cognitieve achterstanden maar met name schoolvaardig 
gedrag dat nodig is om je in een school te bewegen. Wanneer wij denken dat het benodigde 

gedrag te trainen is door in een klas te zitten die nog wat kleiner is, die één docent voor alle 
cognitieve vakken heeft zodat deze de aanpak per dag kan afstemmen op de leerling en die net 
wat meer fysieke afstand heeft tot de rest van de school dan kunnen we de leerling een tijdelijk 
programma aanbieden in onze supportklas. Een plaatsing in deze klas heeft altijd als doel 
terugkeer in de ‘reguliere’ Altra-klas met de schoolvaardigheden die daarvoor nodig zijn. Wanneer 
het tijdens de supportperiode niet lukt om de nodige vaardigheden aan te leren dan kijken we met 
leerling en ouders welke plek buiten Altra College Centrum passend zou zijn. De supportklas kan 

leerlingen van de eerste drie jaar van het vmbo-t-programma bedienen. Het aanleren van gedrag 
staat in de supportklas voorop; dit betekent dat de leerling een didactische achterstand kan 
oplopen die later op maat weer ingelopen moet worden. Het inhalen van achterstanden is daarom 
juist géén reden voor een plaatsing in de supportklas. Een samengesteld programma van uren in 
de ‘reguliere’ Altra-klas en de supportklas, om te versterken wat goed gaat en te ondersteunen wat 

nog moeilijk is, behoort tot de mogelijkheden. 

2.2.3 Prikkelarme klas 
De prikkelarme klas is bedoeld voor bovenbouwleerlingen (3 en 4 vmbo-t) die zich snel onveilig 
voelen op onze school. Zij hebben twee vaste (aaneengeschakelde) lokalen waar de vakdocenten 
de lessen komen geven, in een apart gedeelte van het gebouw. Ook de pauzes van de prikkelarme 
klas zijn apart van die van de andere klassen in hun eigen lokaal met keukentje, zodat deze 

leerlingen niet tussen de bulk van de rest van de leerlingen hoeven te zijn. Pauze houden mág voor 
deze leerlingen wel in de kantine, samen met de onderbouw, maar hoeft dus niet. Enige 
zelfstandigheid is voor de prikkelarme klas wel noodzakelijk; sommige uren zijn samengesteld voor 
klas 3 en 4, waardoor er relatief meer zelfstandigheid nodig is.  
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3. De zorgstructuur 

 

3.1 Groen, de basisondersteuning. 

 

Wij staan voor een brede basis (groen) in ondersteuning in zorg en op onderwijs. Altra College 

Centrum streeft ernaar een zo’n breed en stevig mogelijke basis aan ondersteuning te bieden zodat 

het percentage leerlingen dat gebruik maakt van de gele of rode ondersteuning-/zorgfase afneemt. 

 

3.1.1 Mentoren 
Mentoren zijn de spil in de begeleiding van leerlingen. Mentoren, docenten, zorg en de directeur 

zijn gezamenlijk verantwoordelijk. Mentoren zijn het aanspreekpunt wanneer docenten een 

probleem bij de mentorleerling signaleren. De mentoren richten zich op individuele leerlingen  

maar ook op de groep als geheel. Op klassenniveau komen zaken aan de orde als 

studievaardigheden, maar ook thema’s als pesten en “hoe ga je met elkaar om”. De mentor is het 

eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders/verzorgers. De mentor houdt in de gaten dat de 

leerling de in het onderwijsontwikkelingsperspectief (OPP) gestelde doelen haalt, signaleert 

wanneer dat in gevaar komt en evalueert regelmatig met de leerling en zijn ouders/verzorgers. De 

mentor signaleert eventuele problemen en ondersteuningsvragen, voert gesprekken met leerlingen 

en zorgt ervoor dat leerlingen die dat nodig hebben, studieondersteuning krijgen. Daarnaast zijn de 

mentoren de contactpersonen voor de ouders.  

Tijdens de bespreking van de commissie van begeleiding (cvb, 3x per jaar) of de leerlingbespreking 

(mentor, zorgteam, IB) kan de mentor voor een mentorleerling een ondersteuningsvraag 

aandragen. In sommige gevallen blijkt dat de problematiek te zwaar is om de leerling vanuit het 

mentor of docententeam te kunnen ondersteunen. In dat geval kan de mentor een beroep doen op 

het interne zorgteam.  

 

3.1.2 Intern zorgteam 
Het interne zorgteam bestaat uit een schoolpsycholoog en een zorgcoördinator. Zij kunnen snel 

schakelen met de jeugdhulpverleners, jeugd GGZ, BPO-er, leerplichtambtenaar en de schoolarts. 

Samen met de directeur nemen zij in het twee-wekelijks overleg beslissingen over extra 

ondersteuningsvragen vanuit het mentoren- of docententeam, vanuit de leerling of de ouders.  

 

De schoolpsycholoog en zorgcoördinator kijken of er extra begeleiding nodig is vanwege sociaal-

emotionele problemen en gedrag die de mentortaken overstijgen. Ook wanneer het gaat om een 

moeizame relatie tussen leerling-docent, docent-klas, leerling-klas worden zij betrokken. Ze zijn  

op meer of minder afstand betrokken bij de intake, thuissituatie, doorstroom en uitstroom van de 

leerlingen en ondersteunen de leerling, mentor en ouder wanneer dit nodig is. Daarnaast 

ondersteunen zij beiden het algemeen pedagogisch klimaat op school, in de basisondersteuning 

(het groene gedeelte van de PBS-piramide).  

De schoolpsycholoog/zorgcoördinator, IB-er en mentor schrijven samen het OPP voor de leerling. 

Dat doen zij aan de hand van het intakegesprek, de informatie van de leerling, de ouders, de 

vorige school en eventuele betrokken hulpverleningsinstanties.  In het OPP staat welke doelen we 

samen willen bereiken en hoe we dat gaan doen.  

3.1.3 Time-out 
Na uitspraak van een van de daartoe aangewezen MT-leden kan een leerling een time-out krijgen. 

De leerling gaat dan voor bepaalde tijd naar een time-out plek met een instructie daar de huidige 

lestaak af te ronden. Een time-out is bedoeld om de leerling de ruimte en tijd te geven zichzelf te 

corrigeren, te kalmeren of te hervinden. Een leerling kan zelf om een time-out vragen. Dit wordt 

alleen gehonoreerd als de mentor en een behandelaar besluiten dat dit een goed middel is. Een 

leerling kan ook een time-out voor de rest van de dag krijgen, de leerling moet dan naar huis. De 

school maakt deze inschatting op basis van het voorval. Voor uitgebreide details verwijs ik u naar 

het ‘Ondersteuningsbeleid’ en het ‘achterwacht protocol’. 
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3.1.4 SOMtoday  

Altra College Centrum maakt gebruik van SOMtoday als digitaal leerlingplatform. Hier kunnen 

ouders informatie vinden over het rooster, de aanwezigheid, resultaten en huiswerk. SOMtoday is 

te benaderen via www.altra.nl. 

 

3.2 Geel, extra ondersteuning 
 

3.2.1 Hulpverlening en GGZ 
Altra College Centrum werkt nauw samen met Altra Jeugdzorg en de Opvoedpoli (GGZ). 

Vertegenwoordigers van deze disciplines sluiten maandelijks aan bij een verdeel- en evaluatie-

overleg met ons interne zorgteam. Leerlingen kunnen op via deze laatsten aangemeld worden bij 

deze vormen van hulp, en de medewerkers van de verschillende teams houden nauw contact over 

de voortgang van die hulp. Zij werken allen vanuit de schoollocatie, om leerlingen zo nabij mogelijk 

de juiste hulp te bieden. Op deze manier kennen leerlingen de hulpverleners vaak al voordat de 

hulp opstart, van hun loopje in de school, de pauzes of gesprekjes die zij met hen voerden in de 

wandelgangen. Dit maakt de landing van een leerling en/of gezin bij jeugdhulpverlening en/of 

jeugd GGZ gemakkelijker. Ook de samenwerking met mentoren en docenten gaat op deze manier 

veel natuurlijker, waardoor gedrag dat in de klas tot problemen leidt, duidelijk naar voren komt en 

(onder andere) onderwerp kan worden van de begeleiding.  

 

3.2.2 Muiswerk 
Onder regie van de IB’er worden er Muiswerk toetsen afgenomen om het niveau van de leerling op 

het gebied van Nederlands, rekenen en Engels te bepalen. Aan het begin van de eerste klas is er 

een nulmeting, aan het eind van de tweede klas, voor de overgang naar de bovenbouw,  een 

drempeltoets.  Als er hiaten blijken te zijn die niet in de lessen te overbruggen zijn, kan de leerling 

remediërend werken met de Muiswerk oefenprogramma’s, of aangemeld worden bij de BPO-er voor 

tijdelijk extra individuele ondersteuning op een vak.  

 

3.3 Rood, topondersteuning 

Leerlingen die onvoldoende profiteren van de basis- en gele ondersteuning van onze school staan 

altijd in direct contact met de schoolpsycholoog/zorgcoördinator, evenals hun ouders en 

hulpverleners. Er wordt een plan gemaakt met alle betrokkenen om de leerling op school te kunnen 

houden. Een onderdeel hiervan kan een tijdelijke plaatsing in de supportklas zijn, of tijdelijke 

samenwerking vanuit de school en jeugdhulp met instellingen voor individuele leerlingbegeleiding 

(zoals Stichting Jongeren die het Kunnen of 2learn). Ook kan het zijn dat het onderwijsprogramma 

fors wordt aangepast zodat er ruimte vrij komt om aan andere zaken aandacht te schenken. De 

topondersteuning wordt altijd frequent geëvalueerd door het zorgteam met de leerling, ouders, 

hulpverleners en leerplichtambtenaar. 

 

3.4 Preventieve en lichte curatieve interventies  

 

3.4.1 Keuzebegeleiding  
De mentor is verantwoordelijk voor de begeleiding bij profiel- en vakkenkeuze in overleg met het 

docententeam om een eventueel al dan niet bindend studieadvies te geven. Voor de beroepskeuze 

en oriëntatie op het ROC wordt een LOB-programma gebruikt tijdens de mentorlessen, en is er een 

uitstroomcoördinator/stagebegeleider om hierop dieper in te gaan.  

3.4.2 Sociaal-emotionele ondersteuning  
Docenten en mentoren kunnen leerlingen via de schoolpsychologen aanmelden voor diverse 

trainingen bij Altra Jeugdzorg of andere jeugdzorginstellingen, bijv.: sociale vaardigheidstraining 

(Sova), faalangst-reductietraining, en ‘plannen en organiseren’. Ook ouders kunnen hiertoe 

verzoeken. Een training kan individueel of groepsgewijs worden ingezet.  De school werkt nauw 

samen met de Opvoedpoli en Altra jeugdhulp als het gaat om deze trainingen, die altijd ‘op maat’ 

worden aangeboden.    

http://www.altra.nl/
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De volgende aandachtsgebieden kunnen (als thema of training) aan de orde komen: 

• Loverboys  

• Pesten 

• Diversiteit / Paarse Vrijdag/coming-outday 

• Weerbaarheid 

• Hoe ga je om met je mobiel en hoe beveilig je je mobiel 

• Internet  

• Middelengebruik 

 
Met persoonlijke problemen die gevoelig liggen (bijvoorbeeld bij seksuele intimidatie), kunnen 

leerlingen in gesprek gaan met het zorgteam of één van de twee vertrouwenspersonen.  

 
3.4.3 Schoolarts 

De schoolarts is een dag per week op school aanwezig. Zij voert alle standaard GGD-controles uit 

en op afroep voert zij gerichtere gesprekken met ouders en leerling, met name wanneer er sprake 

is van veel ziekteverzuim. Zij neemt deel aan een twee-wekelijks ziekte-verzuim-overleg waarin 

leerlingen die verzuimen (door ziekte of juist niet) worden besproken door de leerplicht, de GGD-

arts en de school.  

 

 Ieder schooljaar staan de volgende onderzoeken gepland:  

- Kennismakingsgesprek met alle eerste-klassers, waarbij een screening zal plaatsvinden van 

de ogen en de oren en waarbij de groei in kaart gebracht zal worden. De ouders mogen 

hierbij aanwezig zijn (begin schooljaar). 

- PGO van alle leerlingen van de derde klassen, waarbij de leerlingen een digitale vragenlijst 

invullen. De leerlingen worden na het invullen van de vragenlijst uitgenodigd voor een 

gesprek met de schoolarts. Tijdens dit gesprek worden lengte en gewicht gemeten en 

wordt de vragenlijst met de leerling doorgenomen (na de kerstvakantie).  

De informatie uit de onderzoeken wordt vertrouwelijk behandeld. De onderzoeken zijn vrijwillig. 

Indien u bezwaar heeft tegen de onderzoeken kunt u dat kenbaar maken bij de mentor. 

 

De schoolarts is tevens betrokken bij de begeleiding rond ziekteverzuim op school. 

Leerlingen die frequent verzuimen of ziek zijn, kunnen worden aangemeld bij de schoolarts. De 

schoolarts adviseert ouders, leerlingen en de school over deelname aan het lesprogramma. De 

leerplichtambtenaar wordt op de hoogte gesteld indien er een afwijkend lesprogramma geadviseerd 

wordt. De leerplichtambtenaar kan ook zelf verwijzen naar de schoolarts.  

Ouders en leerlingen kunnen via de zorgcoördinator of schoolpsycholoog een afspraak maken met 

de schoolarts. 

 

3.4.4 Jellinek 
Eens in de veertien dagen komt een preventiewerker van Jellinek Jeugdnet onze leerlingen 

voorlichting geven over alcohol- en drugs. Leerlingen kunnen op het spreekuur worden uitgenodigd 

bij vermoedens van, of vragen over, middelengebruik. De voorlichting heeft als doel jongeren 

objectieve informatie te verschaffen, ontbrekende kennis aan te vullen en foutieve aannames te 

corrigeren.  

Jellinek Jeugdnet is er ook voor mentoren en ouders. Mentoren, ouders en jongeren die vragen 

hebben over alcohol en drugs, gamen, gok- en andere verslavingen kunnen contact opnemen met 

de Jellinek- medewerker. 

 

3.4.5 Stages 
Altra College Centrum wil haar leerlingen perspectief bieden op een plek in de maatschappij. Om 

ook ervaring op te oen in werksituaties lopen de 5e jaars vmbo-t-leerlingen een stage.  
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Altra College Centrum werkt met een stagecoördinator die naast bovengenoemde stages ook 

stages verzorgt voor bovenbouwleerlingen met individuele roosters die geen volledig 

weekprogramma hebben.   

 

3.4.6 Arrangement voor leerlingen met een fysieke beperking  

Altra College Centrum heeft geen ervaring met leerlingen met een fysieke beperking. De school zou 

kunnen voldoen aan een ondersteuningsvraag op een fysiek beperking, maar deze is afhankelijk 

van de mate van beperktheid. Het gebouw van Altra College Centrum heeft geen drempels, en 

beschikt over een lift en een invalidentoilet. Dispenserende maatregelen of aanpassingen zijn 

mogelijk: een aangepast rooster, werken op een laptop, tijdsverlening bij toetsen, vrijstelling voor 

LO.  

 

Kort samengevat bestaat de ondersteuning op Centrum uit de volgende punten: 
• Interne begeleiding en ondersteuning via: 

o de docent 

o het mentoraat 

o vertrouwenspersoon 

o de uitstroomcoördinator 

o de schoolpsycholoog / zorgcoördinator 

o stages, stagecoördinator 

o maatwerk ten aanzien van lesroosters en onderwijs-, zorg-, en 

ondersteuningsarrangementen. 

 

• De begeleiding door middel van: 

o gesprekken met schoolpsychologen, jeugdzorgmedewerkers (Altra jeugdzorg), 

vertrouwenspersonen, GGZ zorg (Bascule en de Opvoedpoli) 

o remedial teaching voor leerlingen met dyslexie of vermoeden van dyslexie of met 

een achterstand door de BPO-er (o.l.v. de IB-er) 

o gesprek met uitstroom coördinator over studiekeuze 

o naschoolse begeleiding voor extra studie-ondersteuning 

o faalangst-reductietraining bij ATOS 

o  ‘Plannen en organiseren’ bij ATOS 

o Sociale vaardigheidstraining bij ATOS 

o Opvoedondersteuning van ouders bij ATOS 

o Behandeling van verschillende GGZ-problematiek, ook gezinsgericht, bij de 

Opvoedpoli 

 

• Extra hulp via het ZAT of rechtstreeks via de schoolpsycholoog 

o de leerplichtambtenaar 

o de schoolarts 

o de psychiater (Opvoedpoli) 

o jeugdbescherming  

o Altra jeugdzorg (AToS) 

o Bascule 

o De Waag 

o overige instanties 

4. Randvoorwaarden en ambities  
 

4.1 Ouderbetrokkenheid 

Op Altra College Centrum wordt het contact met ouders erg belangrijk gevonden. Een goede 

samenwerking met ouders is essentieel in de begeleiding van leerlingen. Het is van groot belang 

dat ouders achter de plaatsing op Altra College Centrum staan, ondanks dat dit niet altijd een vrije 

keuze is. Ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij de ontwikkeling van de leerling op school en 
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bij de aanpak die de school kiest, en worden gestimuleerd om contact te onderhouden met 

schoolmedewerkers. Altra College Centrum heeft een Ouderraad (OAR) die  4  x per jaar 

bijeenkomt. In deze vergaderingen worden de laatste schoolontwikkelingen, opmerkingen en  

vragen van ouders besproken. 

 
4.2 Ouder-, leerling-, en medewerker enquêtes 
Om een zo objectief mogelijk beeld te krijgen van het leer-, werk- en leefklimaat op Altra College 

Centrum is het van belang de percepties van ouders, medewerkers en leerlingen te onderzoeken. 

Altra College Centrum houdt jaarlijks enquêtes (tevredenheidsonderzoek) onder alle leerlingen, 

ouders en medewerkers, en er worden audits gedaan waarbij lesobservaties en gesprekken met 

medewerkers en leerlingen plaatsvinden.  

4.3 Expertise en deskundigheid medewerkers 
Expertisevergroting en deskundigheidsbevordering bij docenten blijft in ontwikkeling. Voorlichting 

en workshops over specifieke begeleiding m.b.t. onderstaande problematieken worden in de 

verschillende bouwen gegeven: 

• Verschillende gedragsmoeilijkheden en ontwikkelingsstoornissen 

• Straatcultuur 

• Groepsdynamica 

• Fysieke veiligheid en agressieregulatie 

• Middelengebruik 

• Individuele trajecten met de Opleider in de school of IB-er 

 

 

4.4 PBS, Positive Behaviour Support. 
Positive Behavior Support (PBS) is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het 

versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag, met als doel: het 

creëren van een positieve, sociale omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen 

voorkomt. PBS is een ‘kapstok’ waaraan alle schoolinterventies en methoden die met gedrag te 

maken hebben in een school kunnen worden opgehangen. 

Het doel van PBS is het creëren van een veilig onderwijsklimaat dat het leren bevordert voor alle 

leerlingen. Met PBS maken scholen concreet welk gedrag zij van leerlingen verwachten in en om de 

school. Door dit gedrag actief aan te leren en systematisch te bekrachtigen, lukt het leerlingen 

beter om zich aan regels te houden en gewenst gedrag te laten zien. De aanpak richt zich op drie 

niveaus: de school als geheel, de afzonderlijke groepen en de individuele leerlingen. 

 

Wetenschappelijk onderzoek in de Verenigde Staten en Noorwegen heeft aangetoond dat 

Schoolbreed PBS positieve effecten heeft op de leerprestaties en het welbevinden van leerlingen en 

leerkrachten. 

• Gewenst gedrag van leerlingen (en medewerkers) neemt toe.  

• Effectieve leertijd van leerlingen wordt vergroot.  

• Gemeenschappelijke taal en een gezamenlijk kader, zowel binnen het team als met ouders.  

• Minder leerlingen in de leerlingenzorg.  

• Bewust bekwame leraren.  

• Schoolbrede verantwoordelijkheid ten aanzien van gedrag. 

 

 

Gedragsproblemen  

Wij willen als school op een positievere manier kijken naar gedrag van kinderen. Wij willen niet 

alleen maar aandacht schenken aan een paar leerlingen die daar met hun gedrag intensief om 

vragen, maar ook aan de grote groep waar het in de regel goed mee gaat. Dat gaat het beste door 

het voorkomen van problemen. Dit gaat niet alleen door het vergroten van dat wat goed gaat, 

maar ook door het bieden van duidelijkheid over welk gedrag welke consequenties heeft. De 

waarschuwingsladder voor klein ongewenst gedrag wordt door alle docenten gebruikt. Het 
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ondersteuningsbeleid, waarin helder uiteen wordt gezet welke consequenties voor welk 

ingewikkelder probleemgedrag staan, maakt dit vooraf inzichtelijk voor ouders en leerlingen. Het 

volgen van dergelijke protocollen mag op Altra College Centrum nooit een doel op zich zijn, maar 

werkt, mits goed uitgevoerd en met voldoende herstelkansen, wel duidelijkheid in de hand.  

 

Integrale schoolveiligheid  

Wij willen als school duidelijke afspraken maken over hoe we met elkaar, de leerlingen en ouders 

willen omgaan. Waar we elkaar in versterken, waar de grenzen liggen, en over hoe we elkaar 

aanspreken wanneer we ons niet aan de afspraken houden. Zo maken we onze school veilig en 

transparant. 

 

Professionele cultuur  

Wij willen als school dat onze (school)cultuur herkenbaar is voor iedereen. Niet alleen door onze 

visie en missie-op-papier maar met name door ons dagelijks handelen in en om de school. Onze 

kernwaarden zijn daarin onze ankerpunten en van daaruit spreken we naar elkaar, naar leerlingen 

en naar ouders verwachtingen uit.  

 

Opbrengstgericht werken  

Wij willen als school meetbare resultaten boeken. Dat betekent dat we data verzamelen, en op 

basis van analyse ons beleid vormgeven. We hebben het dan niet alleen over leerresultaten, maar 

ook over data rond gedrag en veiligheid.  

 

Educatief partnerschap met ouders  

Wij willen als school investeren in de relatie met ouders: samen met ouders werken aan 

wederzijdse gedragsverwachtingen om het pedagogisch klimaat voor de leerling optimaal in te 

kunnen vullen.  

 

Passend Onderwijs  

Wij willen als school voorbereid zijn op een veranderende leerling-populatie, omdat we uit ervaring 

weten dat die nogal eens wisselt. We willen onze basiszorg versterken om in te kunnen spelen op 

de specifieke onderwijsbehoeften van onze leerlingen maar ook een voorspelbaar en terugkerend 

programma kunnen bieden aan leerlingen die verschillende jaren op onze school blijven. Dit is 

ieder jaar een puzzel die we als team leggen.  

 

 

4.5 Examens  

Altra College Centrum leidt op voor een staatsexamen. Het staatsexamen bestaat uit twee delen: 

de gewone (landelijke) schriftelijke examens in mei en vervolgens de mondelinge examens. Wie 

meedoet aan het staatsexamen hoeft geen schoolexamens af te leggen. Dat levert extra lestijd op, 

die geïnvesteerd wordt in de voorbereiding hierop.  

De mondelinge examens worden afgenomen door staatsexamencommissies (DUO), en vinden 

plaats in juli: een pauze tussen schriftelijk en mondeling die een maand extra voorbereidingstijd 

oplevert waarin leerlingen op individueel niveau kunnen worden voorbereid.  

Op Centrum kunnen de leerlingen gespreid examen doen. In het 3e leerjaar halen ze maximaal 2 

examens (MA 1 en Sectorwerkstuk). Daarna zou het examen indien nodig nog over 2 jaar gedeeld 

kunnen worden. Onze ervaring leert ons dat dit eigenlijk vrijwel altijd nodig is, maar niet per sé 

motiverend voor de examenleerling. Daarom krijgen onze 4e jaars les in alle vakken, en gaan zij in 

principe voor alle vakken ‘op’. Wanneer blijkt dat dit niet haalbaar is en de leerling de hoeveelheid 

niet overziet, wordt hij/zij in overleg met ouders voor een aantal vakken teruggetrokken. Die 

vakken schuiven dan naar het volgend jaar, evenals de vakken waarvan de leerling het examen 

niet haalt. De examens/certificaten die behaald zijn, blijven geldig en worden meegenomen bij 

inwisseling voor een volledig vmbo-t-diploma. 
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4.6 Speerpunten uit het jaarplan 
 

Het komende jaar zet Altra College Centrum in op de volgende drie speerpunten, waarbij de 

ontwikkelpunten met bijbehorende activiteiten geformuleerd zijn in het jaarplan; 

1. Terugdringen van verzuim door een aantrekkelijkere school te zijn 

2. Cyclisch werken met cijfers 

3. Onderlinge aanspreekcultuur van team verstevigen 

 

Tot slot 
Een schoolondersteuningsprofiel en schoolondersteuningsplan is nooit af. School en plannen blijven 

in ontwikkeling. Aan het eind van elk schooljaar vindt er een evaluatie plaats. Op grond van deze 

evaluatie kan het profiel worden bijgesteld. Ons streven is dat we elke leerling met een van onze 

arrangementen of door maatwerk een passende plek kunnen geven binnen onze school. Een plek 

waar voldoende zorg en begeleiding wordt gegeven zodat al onze leerlingen een fijne schooltijd 

hebben, die wordt afgesloten met een diploma. 
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