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Hoofdstuk 1: Het Altra College in het samenwerkingsverband 

1.1 Positionering, aanbod en doelgroep 

Het Altra College Zuidoost (AC-ZO) maakt deel uit van het Samenwerkingsverband 

(SWV) Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen. Het Altra College Zuidoost 

vertegenwoordigt binnen dit SWV een deel het Voortgezet Onderwijs, waarbij gesteld kan 

worden dat Altra College Zuidoost de VSO school is binnen het SWV die onderwijs op 

MBO 1 & 2 niveau en m.i.v. schooljaar 21 – 22  t.a.v. een specifiek VMBO kader profiel 

aanbiedt.  

 

1e en 2e leerjaar 

In het eerste en tweede leerjaar volgen de leerlingen het programma vmbo basis/kader. 

Aan het einde van leerjaar 2 volgt er een advies over het volgen van de MBO of Kader 

route.  

 

MBO route  

De leerlingen bereiden zich vanaf het 3e jaar voor op MBO niveau 1. Het programma 

bestaat uit 3 dagen per week onderwijs op de locatie en 2 dagen per week stage.  

Vanaf het 4e leerjaar starten de leerlingen MBO niveau 1 en kiezen de leerlingen een van 

de volgende richtingen: 

- Horeca 

- Dienstverlening & Zorg 

- Verkoop & Retail 

- Tweewielerstechniek 

 

Kader route 

De leerlingen werken toe naar een VMBO-kader (Dienstverlening & Producten) diploma. In 

samenwerking met het Bindelmeer College worden de lessen aangeboden. 

 

Doelgroep 

 

Altra College Zuidoost is een school voor leerlingen met vmbo basis/kader niveau met 

gedragsproblematiek. Vaak komt dit door een psychiatrische en/of gedragsstoornis, zoals 

ASS, ADHD, ODD, CD, dwang- en angststoornissen of sociaal-emotionele problematiek. De 

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

met het openbaar vervoer naar school. Een aantal leerlingen is niet in staat zelfstandig te 

reizen en komt met aangepast leerlingenvervoer naar school. Ondanks de verschillen 

hebben al onze leerlingen een aangepaste schoolomgeving nodig waarin veiligheid, 

duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur voorop staan. Dit kan onder andere 

gerealiseerd worden door het werken in een kleinere setting en individuele aandacht. 

 



  

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL ALTRA 

COLLEGE ZUIDOOST 

 2021-2025 

 

3 

  

  
* Wanneer een leerling zijn mbo 1 diploma heeft behaald, kan hij wisselen van richting. 
 

1.2 De relatie met het ondersteuningsplan 2019 – 2023 

Programmalijnen ondersteuningsplan:  

1. Focus op preventie op school en in de klas 

Ten aanzien hiervan kan gesteld worden dat:  

• De sociale veiligheid in en rondom de school een strategisch doel is binnen het 

Altra College. PBS zal vanaf het schooljaar ’21 – ’22 worden ingezet als 

methodische ondersteuning t.a.v. het vormgeven van sociale veiligheid en 

implementeren van aanverwante gedragsregels e.d. 

• Peer-coaching en intervisie zijn ondersteunende technieken die vanaf schooljaar 

‘20 – ‘21 in het kader van het vernieuwingstraject handelingsgericht werken zijn 

ingezet ter versterking/uitbreiding van personele vaardigheden op het gebied van 

mentoraat, stagebegeleiding en oudercontacten. 

•  Kennisvermeerdering, deskundigheidsbevordering alsook innovatie zijn Altra 

waarden die ook op afdelingsniveau een grote rol spelen bij het vaststellen van 

beleid. 

 

2. In standhouden van een samenhangend netwerk van voorzieningen 

Ten aanzien hiervan kan gesteld worden dat:  

5e

leerjaar
*

4e

leerjaar

3e

leerjaar

2e

leerjaar

1e

leerjaar

vmbo b/k vmbo b/k

Voobebreidend 

MBO 

MBO 1 
Dienstverlening & 

Zorg

MBO 2 
Dienstverlening & 

Zorg

MBO 1 Verkoop & 
Retail

MBO 2 Verkoopt & 
Retail

MBO 1 Horeca MBO 2 Horeca

MBO 1 
Tweewielerstechniek

MBO 2 
Tweewielerstechniek

Arbeidstoleiding Arbeidstoeleiding

Kader

(D&P)  

Kader

(D&P)
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• Binnen het AC-ZO is er sprake van een uitgebreid netwerk aan voorzieningen 

waarmee  voldaan kan worden aan de specifieke ondersteuningsbehoeften van 

onze doelgroep.  

• Daarnaast is er met ingang van schooljaar ’20 – ’21 een LVS ingevoerd met o.a. 

een pedagogisch/didactisch groepsplan, specifieke onderwijsarrangementen en 

individuele actieplannen. Hierdoor is er sprake van een integraal onderwijs en 

zorgaanbod, zelfs al binnen de klas. 

• In samenwerking met het SWV wordt, voor de leerlingen de deze stap kunnen 

maken, gezocht naar mogelijkheden (scholen) voor leerlingen om terug te keren 

naar het reguliere onderwijs. Helaas is dat niet altijd mogelijk en waren leerlingen 

vaak genoodzaakt te ‘stapelen’ en dus via de route MBO terug te keren naar het 

reguliere onderwijs. Met ingang van het komende schooljaar hebben wij deze 

kansenongelijkheid kunnen verminderen doordat wij i.s.m. het Bindelmeer College 

onze leerlingen in de gelegenheid kunnen stellen een VMBO-K diploma te behalen. 

 

3. Soepele overstap binnen het onderwijs 

Ten aanzien hiervan kan gesteld worden dat:  

• Het A-C ZO erkent dat zij ook naar het primaire onderwijs een rol te vervullen 

heeft. Om onderwijstrauma’s en alle daarmee gepaard gaande ‘hindernissen’ voor 

een succesvolle schoolcarrière tegen te gaan is vroege onderkenning van 

eventuele onderwijs- en/of sociaal emotionele problematiek noodzakelijk. Een 

streven dat wij  binnen  het samenwerkingsverband primair onderwijs niet alleen 

willen uitdragen maar ook willen mee helpen vormgeven. 

• In samenwerking met het Jongerenpunt is een traject opgestart om de 

bestendigingscijfers van oud Altra leerlingen m.b.t. de cohorten  ’17-’18, ’18-’19 

en ’19-’20  in beeld te brengen. Het streven is om m.i.v. schooljaar ’20-‘21 in 

samenwerking met het MBO, het overstapdashboard, niet alleen de aanmelding 

maar ook de nazorg aan onze leerlingen zorgvuldiger te doen verlopen. 

 

4. Het samenwerkingsverband: Een kennisintensieve netwerkorganisatie 

Ten aanzien hiervan kan gesteld worden dat:  

• AC-ZO thans deel uitmaakt van het overleg VO-VSO. Een netwerk waarbinnen wij 

verbinding hebben gezocht en gevonden met een reguliere VMBO die samen met 

ons de verantwoordelijkheid voelt  Altra leerlingen de kans te bieden een VMBO-K 

diploma te behalen. Dit is een samenwerking waar wij naar uit kijken en waar 

binnen wij zeer zeker plaats zullen maken voor het kwaliteitsdialoog, collegiaal 

consult alsook intervisie.  

• De huidige samenwerking met het MBO zal worden geformaliseerd. T.a.v. het 

MBO2 onderwijs binnen onze school geldt dat dit al geruime tijd wordt gedoogd, 

een situatie waar wij uiteraard van af willen en waartoe wij in de nabije toekomst 

de nodige stappen in zullen moeten zetten. 

 

1.3 Leerroutes die de school aanbiedt 

 

- Leerroute 3: Beschut werk 

- Leerroute 4: Arbeid 

- Leerroute 5: Arbeid met certificaat MBO entree 

- Leerroute 6: MBO niveau 2-3-4



Hoofdstuk 2: Overzicht van de ondersteuning 

 

2.1 De kracht van Altra College Zuidoost 

 

Altra College Zuidoost is voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met 

gedragsproblematiek. Leerlingen kunnen bij ons hun mbo 1 en/of 2 diploma behalen in 

verschillende richtingen. Mocht diplomering niet haalbaar zijn, biedt Altra Arbeidstoeleiding 

de mogelijkheid om d.m.v. stage arbeidscompetenties te ontwikkelen en uit te stromen 

naar de arbeidsmarkt.  

 

Onze leerlingen kunnen vanwege hun gedragsproblematiek onvoldoende functioneren 

binnen het regulier onderwijs en hebben de ondersteuning nodig die het speciaal onderwijs 

kan bieden. Echter hebben onze leerlingen dezelfde dromen en ambities als andere 

jongeren. Op Altra College Zuidoost ondersteunen en begeleiden we deze jongeren zo goed 

mogelijk. Er is op school ruimte om fouten te maken en een nieuwe dag betekent nieuwe 

kansen.  

 

Het leerlingaantal in een klas (8 tot 11) is klein, waardoor er extra aandacht is voor de 

leerlingen. Daarnaast heeft een klas een vaste docent die alle theoretische vakken geeft. 

Dit draagt bij aan de duidelijkheid en structuur. Er wordt op Altra College Zuidoost veel 

waarde gehecht aan de relatie tussen de leerlingen en docenten. Er is sprake van warm 

contact tussen hen. Daarnaast is er regelmatig contact tussen de docent en 

ouder(s)/verzorger(s). Zij worden nauw betrokken bij de ontwikkeling van de leerling en 

de samenwerking met hen wordt actief opgezocht.  

 

Elke week is er een Commissie van Begeleiding(CvB) overleg, waarin leerlingen waar 

zorgen om zijn worden besproken. De leden van de Commissie van Begeleiding zijn de 

zorgcoördinator(en), intern begeleider, directeur en eventueel betrokken docent en/of 

ATOS begeleider. Door dit overleg kan er daadkrachtig en vlot een plan gemaakt worden 

over de zorgen die we rondom een leerling hebben.   

 

Altra College Zuidoost heeft veel externe partners die worden betrokken ten behoeve van 

de ontwikkeling van de leerlingen. Onze partners zijn onder andere het Ouder en Kind 

Team, Leerplicht, de Politie, Actiecentrum Veiligheid en Zorg, Straatcoaches, Sports & 

Behaviour, De Opvoedpoli en Ambulante Hulp Thuis en op School (ATOS). Veel partners 

kunnen hun zorg bij ons op school bieden.  

 

2.2 Overzicht van het ondersteuningsaanbod van de school 

 

Ondersteuning bij 

taal- en rekenen 

Hoe werkt de school hieraan?  

Taal  

 

• Het digitale programma Muiswerk Educatief wordt 

gebruikt ter ondersteuning van de taalontwikkeling.  

• De lesboeken worden aangepast, wanneer het niveau 

van het leerjaar te moeilijk of te makkelijk is. 

 

Dyslexie 

 

• Protocol Dyslexie wordt gehanteerd wanneer er sprake 

is van dyslexie 

Rekenen  

 

• Het digitale programma Muiswerk Educatief wordt 

gebruikt ter ondersteuning van de rekenontwikkeling en 

kan remediërend toegepast worden.  

• De lesboeken worden aangepast, wanneer het niveau 

van het leerjaar te moeilijk of te makkelijk is. 

 

Dyscalculie 

 

• Protocol Dyscalculie is in ontwikkeling.  
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Ondersteuning bij 

intelligentie 

Hoe werkt de school hieraan?  

Meer- en 

hoogbegaafdheid 

• Voor meer- en hoogbegaafdheid hebben we geen extra 

ondersteuning. 

 

Disharmonische 

intelligentie 

• In het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) wordt een 

sterkte-zwakte analyse van het intelligentieprofiel 

beschreven (indien aanwezig) en eventuele 

onderwijsbehoeftes beschreven. Afhankelijk van wat de 

onderwijsbehoeftes zijn, kunnen we ze als school 

bedienen of niet.  
 

Ondersteuning bij 

motivatie en leren 

Hoe werkt de school hieraan?  

Motivatie en 

concentratie 

• De mentor/docent speelt een belangrijke rol in het 

motiveren in de klas. Bijvoorbeeld d.m.v. 

gespreksvoering, positieve benadering, etc.  

• De concentratie wordt bevorderd doordat de leerlingen 

in een kleine klas zitten.  

• Inspanning en ontspanning wordt in de klas afgewisseld. 

• Ondersteunende middelen zoals Tangles en 

geluiddempende koptelefoon om de concentratie positief 

te beïnvloeden.  

Studievaardigheden: 

plannen en 

organiseren, 

taakgericht werken 

• De mentor ondersteunt de leerlingen bij het plannen en 

organiseren. 

• De schoolse vaardighedenlijst wordt ingevuld bij de 

start en geëvalueerd aan het eind van het schooljaar. 
 

Ondersteuning bij 

sociaal-emotioneel 

functioneren 

Hoe werkt de school hieraan?  

Sociale vaardigheden 

 

• Vanaf ’21-‘22 wordt het instrument Zien! VO ingezet om 

de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart te brengen. 

• De mentor speelt een belangrijke rol in de begeleiding 

van de interactie tussen leerlingen/docent.  

• De methode ‘Breingeheimen Sociale Vaardigheden’ 

wordt in de 1e en 2e klas toegepast. 

• Binnen de school is er de mogelijkheid om ATOS 

begeleiding in te zetten. 

• Binnen de school is er de mogelijkheid om individuele 

en groepstrainingen in te zetten door Sports & 

Behaviour en de Opvoedpoli. 

Angst en stemming 

(incl. faalangst)   

• In samenwerking met leerplicht en de schoolarts is er 

de mogelijkheid om een aangepast rooster te hanteren. 

• De mogelijkheid om een ATOS begeleider in te zetten. 

• De mogelijkheid om de Opvoedpoli in te zetten. 

Omgaan met grenzen 

 

• Binnen school zijn er schoolregels en worden deze 

gehanteerd en consequent toegepast. 

• Binnen school worden consequenties/beloningen 

gehanteerd. 

• Ouders worden betrokken wanneer leerlingen 

grensoverschrijdend gedrag laten zien. 

• De school werkt samen met eventueel betrokken 

hulpverleners. 



  

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL ALTRA 

COLLEGE ZUIDOOST 

 2021-2025 

 

7 

Middelengebruik en 

verslaving 

• Voorlichting in de klas. 

• De mogelijkheid om de Opvoedpoli in te zetten voor 

diagnostiek en behandeling. 

• Doorverwijzing naar partijen zoals Jellinek. 
 

Ondersteuning bij 

fysieke en 

zintuiglijke 

beperkingen 

Hoe werkt de school hieraan?  

Slechtziendheid, 

slechthorendheid, 

motorische 

beperkingen/ 

beperkte mobiliteit, 

beperkte 

belastbaarheid, 

chronisch ziek 

• De school beschikt over een lift, mocht er sprake zijn 

van beperkte mobiliteit. 

• Via de schoolarts kan er thuisonderwijs worden ingezet, 

mocht de leerling tijdelijk niet aanwezig kunnen zijn 

door een medische oorzaak.  

• Voor slechtziendheid en slechthorendheid biedt de 

school geen ondersteuning. 

 

Ondersteuning 

thuis en vrije tijd 

Hoe werkt de school hieraan?  

Ondersteuning 

thuis/vrije tijd 

• De ATOS begeleiders kunnen ondersteuning bieden 

binnen de opvoeding en vrije tijdsbesteding.   

• Vanuit de Opvoedpoli kan er systeemtherapie en een 

gezinscoach worden ingezet. 

• De school heeft een samenwerking met de 

straatcoaches van Gemeente Amsterdam. 
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Hoofdstuk 3: Aannamebeleid 

 

3.1 Aanmeldingscriteria 

 

Er zijn een aantal aanmeldingscriteria om een inschrijving in het 1e leerjaar Altra College 

Zuidoost definitief te maken: 

- De leerling is in het bezit van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). 

- De leerling heeft een bepaalde mate van fysieke gezondheid die de school kan 

ondersteunen. 

- De gezaghebbende geeft toestemming om de leerling in te schrijven.  

- De school heeft voldoende informatie ontvangen van alle betrokken partijen, zoals 

de school van herkomst, betrokken hulpverleners, leerling en ouders, om de 

onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes van de leerling vast te kunnen stellen.  

 

Wanneer een leerling gedurende zijn schoolloopbaan binnen het voortgezet onderwijs 

uitvalt, wordt per situatie gekeken welk leerjaar of traject passend is. Er gelden dezelfde 

criteria als voor de inschrijving van het 1e leerjaar. Bij  onder andere gekeken naar 

hoeveelheid verzuim, stage-ervaring, schoolse vaardigheden, didactische en cognitief 

niveau en sociaal-emotionele ontwikkeling.    
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3.2 Intakeprocedure  

 
 

Aanmelding

•De leerling wordt aangemeld bij de zorgcoördinator door middel van 
telefonisch of mail contact. Zowel ouders, hulpverleners als scholen 
kunnen de leerling aanmelden.

Informatie 
opvragen

•Het dossier van de leerling wordt door ouders/school van herkomst 
verzonden per mail naar de zorgcoördinator.

•Voorbeelden van dossierdocumenten: Ontwikkelingsperspectiefplan, 
schoolresultaten, aanwezigheidsoverzicht, psychologisch onderzoek, IQ 
onderzoek, gezinsplan, oki-doc, TLV, aanvraagformulier TLV, verslagen 
hulpverlening. 

•Daarnaast is er wanneer nodig telefonisch contact met de 
zorgcoördinator en/of mentor van de school van herkomst. Wanneer er 
hulpverleners betrokken zijn, kan daar ook contact mee worden gezocht. 

Intake

•Ouder(s)/verzorger(s) en leerling worden uitgenodigd voor een intake.

•Wanneer waardevol, wordt de zorgcoördinator van de school van 
herkomst en eventuele betrokken hulpverlening ook uitgenodigd.

•Tijdens de intake worden de belangrijkste bevorderende en 
belemmerende factoren en daarbij behorende onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeftes in kaart gebracht. 

•Voor zij-instromers wordt bekeken welk leerjaar en traject passend is 
aan de hand van het dossier en de intake. 

Plaatsing

•Wanneer duidelijk is dat de school de leerling kan ondersteunen bij zijn 
ondersteuningsbehoeftes en er is een TLV afgegeven, dan wordt de 
inschrijving volbracht tijdens de intake.

•Wanneer de zorgcoördinator twijfels heeft over of het aanbod van Altra 
Zuidoost passend is, wordt de leerling (met toestemming van ouders) 
besproken in de Commissie van Begeleiding. 
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Hoofdstuk 4: Ondersteuningsaanbod 

 

 

 

4.1 Eerst lijn: Basiszorg 

 

Betrokken medewerkers 

 

Mentor 

Mentoren zijn de spil in de begeleiding van leerlingen. Zij onderwijzen alle theoretische vakken 

en zijn het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s). De mentor  

monitort of de leerling de, in het doelenplan gestelde, doelen haalt, signaleert wanneer dat 

in gevaar komt en evalueert regelmatig met de leerling en zijn ouders/verzorgers. Hij 

signaleert eventuele problemen en ondersteuningsvragen en voert gesprekken met de 

leerlingen. Aan het eind van elke periode worden de observatie gedeeld met het zorgteam 

tijdens de leerlingbespreking. De mentor kan tussentijds beroep doen op het zorgteam of 

een aanvraag indienen bij de Commissie van Begeleiding. 

3e lijn:

Special
istische 

zorg 

2e lijn: 
Extra 
zorg

1e lijn: 
basiszorg 

Mentor, vakdocenten en zorgteam  
Handelingsgericht werken  

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en 

doelenplan (handelingsdeel OPP) 
Groepsplannen 

Commissie van Begeleiding (CvB) 
Ambulant hulpverleners (ATOS) 

Instroomonderzoek schoolarts 
Talentacademy en Sportacademy 

Seksuele voorlichting 
Samenwerking Politie, straatcoaches en 
veiligheidsteams Gemeente Amsterdam 
Samenwerking betrokken hulpverleners 

 

Ambulante hulp Thuis & Op School (ATOS), 
Ouder Kind Team(OKT) 

specifieke hulpvraag schoolarts 
Leerplicht 

Diagnostiek Opvoedpoli, behandeling 
Opvoedpoli 
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Het contact tussen de mentor en ouders is van groot belang. Doordat elke docent bij ons 

op school een werktelefoon heeft, zijn zij gemakkelijk bereikbaar voor de ouders. 

 

Vakdocenten 

De vakdocenten bieden de verschillende praktijkvakken aan; consumptieve technieken 

(koken), lichamelijke opvoeding (gym) en algemene techniek. Hoewel de vakdocenten de 

leerlingen minder uren per week zien, spelen zij een belangrijke rol bij het observeren en 

analyseren van het gedrag van leerlingen. De praktijkvakken vinden plaats in een andere 

omgeving (een praktijklokaal) waar ander soort vaardigheden van de leerlingen worden 

gevraagd. De vakdocenten vullen een signaleringslijst in om de observatie over te dragen 

aan de mentor. Daarnaast dragen zij ook bij aan het schrijven van het journaal in het 

leerlingvolgsysteem.  

 

Intern begeleider 

De intern begeleider is verantwoordelijk voor het didactische aanbod en begeleiding en 

monitort de didactische ontwikkeling van de leerling. Zij ondersteunt de mentoren hier 

onder andere in door middel van leerlingbespreking, klassenobservatie, overleggen, etc.  

 

Zorgcoördinator 

De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor het pedagogische klimaat en monitort de 

ontwikkeling van de leerlingen en is eindverantwoordelijk voor het traject. Bij instroom 

schrijft de zorgcoördinator in samenwerking met de intern begeleider en mentor het OPP 

voor de leerling.  

 

Ambulant hulpverleners ATOS 

ATOS is hulpverlening die opereert vanuit de school, maar ook buiten de school actief is. 

De hulpverlener werkt intensief samen met school, het gezin en andere betrokkenen 

binnen het netwerk. Samen met alle relevante partijen formuleert de hulpverlener doelen 

op het gebied van de opvoeding, het gedrag of schoolse vaardigheden – zoals functioneren 

in een groep, zelfbeeld, emotieregulatie, druk gedrag, etc.– van de leerling en maakt 

afspraken met het gezin en de betrokkenen op school. 

 

ATOS hanteert een integrale aanpak in de drie leefwerelden van een leerling: thuis, op 

school en in zijn of haar vrije tijd. Zo kunnen ze in contact zijn met alle mensen om de 

leerling heen; ouders en familie, mentoren, coaches van de sportclub en andere 

betrokkenen, op school en daarbuiten. De leerling begeleiden daar waar het nodig is, daar 

waar het relevant is voor de leerling zelf. 

 

Wanneer een leerling instroomt bij het Altra College Zuidoost wordt er een ATOS-

medewerker aan de leerling gekoppeld. Het aanmeldingsdoel hiervoor kan een specifieke 

hulpvraag betreffen. Daarnaast is het ook mogelijk om nog de tijd te nemen te 

onderzoeken of er een hulpvraag bij de leerling en/of ouders aanwezig is. Daarnaast 

ondersteunt de hulpverlener bij de overgang naar een nieuwe school, zodat dit een 

succesvolle positieve ervaring is voor de leerling. Het uitgangspunt is het bieden van één 

jaar begeleiding. Soms is verlenging noodzakelijk en kan deze worden toegekend.  

  

Handelingsgericht werken (HGW) 

Op het Altra College Zuidoost werken wij handelingsgericht. HGW concretiseert goed 

onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding, zodat docenten beter kunnen omgaan met 

de overeenkomsten en de verschillen tussen de leerlingen in een klas. HGW draagt bij aan 

een professioneel en positief werkklimaat en een constructieve communicatie tussen 

collega’s en met leerlingen en hun ouders. HGW is een werkwijze waarbij 

onderwijsprofessionals en deskundigen in en om de school handelen volgens zeven – 

samenhangen – uitgangspunten: 

- De werkwijze is doelgericht. Ambitieuze doelen en effectieve feedback zijn 

belangrijk kenmerken van goed onderwijs. Daarom formuleren 
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onderwijsprofessionals vanuit een einddoel tussendoelen voor de leerprestaties, 

werkhouding en sociale competenties van hun leerlingen.  

- Het gaat om afstemming en wisselwerking. Jongeren ontwikkelen zich in 

wisselwerking met hun omgeving. Door de wisselwerking tussen 

leerlingen/docenten, leerlingen onderling, jongere/ouders en school/ouders te 

bespreken en te observeren, zijn situaties op school beter te begrijpen en aan te 

pakken.  

- Onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal. Bij goed onderwijs variëren de 

aanpak, de instructie en de leertijd. Onderwijs behoeften spelen hierbij een 

belangrijke rol: welke kennis of vaardigheid moet(en) deze leerling(en) verwerven? 

En welke pedagogisch-didactische aanpak heeft hij/hebben zij daarvoor nodig? 

- Mentoren en docenten maken het verschil. Zij stemmen hun onderwijs zo veel 

mogelijk af op wat hun leerlingen nodig hebben en bevorderen zo hun leerprestaties 

en welbevinden. Zij doen ertoe, ook voor de leerling die ze maar twee uur per zien! 

De kernvraag is: wat hebben mentoren en docenten nodig om deze rol te kunnen 

vervullen: Wat zijn hun ondersteuningsbehoefte? 

- Positieve aspecten van leerlingen, docenten, klassen en ouders zijn van groot 

belang. Naast problematische aspecten zijn deze nodig om ambitieuze doelen te 

formuleren en een goed plan van aanpak te maken.  

- Betrokkenen werken constructief samen. Samenwerking tussen 

onderwijsprofessionals onderling en met leerlingen, ouders en deskundigen draagt 

bij aan schoolsucces. Het leidt ook tot minder verzuim en schooluitval.  

- De werkwijze is systematisch en transparant. Het is inzichtelijk hoe de school wil 

werken en waarom. Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, wanneer, hoe en 

waarom. Deze afspraken zijn verwerkt in een onderwijs- en begeleidingsroute. 

Onderwijsprofessionals en deskundigen zijn open over hun manier van werken en 

over hun plannen en motieven.  
 

Bron: Boek ‘Handelingsericht werken in het Voortgezet Onderwijs’ van Noeëlle Panmeijer, Tanja van Beukering, 
Magda van der Wulp en Alyce Zandbergen.  

 

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en het doelenplan 

Voor alle leerlingen wordt een OPP opgesteld. In het OPP staan de bevorderende en 

belemmerende factoren van de leerling binnen verschillende domeinen, de 

ondersteuningsbehoeftes, de verwachtingen van leerling en ouders, de 

uitstroombestemming en de betrokken hulpverlening. Om de uitstroombestemming te 

bepalen passen wij het landelijk doelgroepenmodel VO toe (zie bijlage 1). Het OPP wordt 

gebaseerd op de informatie uit het dossier, de intake en eventueel mondeling 

overgedragen informatie.  

 

In het doelenplan worden  voor leren, gedrag en eventueel stage 4 keer per jaar doelen 

opgesteld en geëvalueerd met de leerling. De doelen worden opgesteld op basis van de 

ondersteuningsbehoeftes, observaties, de leerlingbespreking en een gesprek met de 

leerling over waar hij/zij graag aan zou willen werken. Gedurende de schooldagen wordt 

er actief aan het doelenplan gewerkt om doelrealisatie bij de leerling te stimuleren en het 

eigenaarschap te vergroten. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door de doelen voorafgaand 

aan de les door te nemen, ze zichtbaar in de klas op te hangen of door de ontwikkeling 

van het doel zichtbaar te maken door middel van een ‘doelenladder’. Tweemaal per jaar 

schrijft de mentor een evaluatie die met de ouder(s)/verzorger(s) besproken en 

ondertekend wordt. Tijdens dit moment krijgen de leerlingen ook hun rapport.  

 

Groepsplannen 

Naast de individuele doelen werken de leerlingen ook aan groepsdoelen. Elke mentor 

schrijft voor zijn klas een pedagogisch en didactisch groepsplan. Op basis van de 

verschillende ondersteunings- en onderwijsbehoeftes wordt er in samenwerking met het 

zorgteam groepsdoelen en een aanpak opgesteld. Elke periode wordt het groepsplan 

geëvalueerd.   
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Leerlingvolgsysteem SomToday 

Middels het leerlingvolgsysteem Somtoday wordt de ontwikkeling van de leerling 

gedocumenteerd. De volgende informatie wordt onder andere bijgehouden in het 

leerlingvolgsysteem: 

- Het ontwikkelingsperspectiefplan 

- Het doelenplan 

- Aanwezigheidsoverzicht 

- Didactische resultaten  

- Het journaal: De dagelijkse observatie en ontwikkelingen in de klas. 

- Het stagejournaal: De wekelijkse observaties en ontwikkeling bij stage. 

- Incidentenregistratie: Een incident betreft een situatie waarin er bijvoorbeeld 

verbaal/fysiek geweld, verboden goederen bezit of een ongeval plaatsvindt.  

 

 

Commissie van Begeleiding (CvB) 

De CvB heeft in het (voortgezet) speciaal onderwijs de taak om er met het team voor te 

zorgen dat iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen door het geven van de juiste 

ondersteuning. Dit gebeurt door middel van een multidisciplinair overleg. De CvB komt 

eenmaal per week bij elkaar om de ingebrachte hulpvragen te beantwoorden. De vragen 

kunnen vanuit de mentoren komen, maar ook vanuit de ATOS-begeleiders, 

zorgcoördinatoren, (adjunct)directeur, etc. De CvB bestaat uit de zorgcoördinator, intern 

begeleider, mentor en eventueel ATOS en externe professionals (bijv. het OKT, Opvoedpoli, 

schoolarts en/of leerplicht).  

 

Er kan een aanvraag bij de CvB worden gedaan door het invullen van het 

hulpvraagformulier (zie bijlage 1). De vraag kan betrekking hebben op didactiek, sociaal-

emotionele ontwikkeling of gedrag, maar ook zorgen omtrent de thuissituatie, 

vrijetijdsbesteding, etc. Hieronder staan de omschrijvingen van alle situaties die kunnen 

worden neergelegd bij de CvB.  

 

Redenen om een aanvraag bij de CvB te maken: 

• Zorgen om of vragen bij een leerling waar mentor en IB-er/LZC-er/ouder advies 

over willen.  

• De mentor ervaart (blijvende) handelingsverlegenheid; de resultaten blijven achter 

ondanks eerdere acties.  

• Het contact met de ouders is moeizaam; men komt niet op één golflengte.  

• Men krijgt als school onvoldoende zicht op wat er speelt.  

• Wat is ‘nu wijs’ bij deze leerling of dit gezin om verder te helpen.  

• Preventief advies willen bij lichte twijfels, aarzelingen en dilemma’s.  

• Collectief probleem in een groep.  

• Als extern problemen gesignaleerd zijn: inschatting in hoeverre dit van invloed is 

op het schoolse functioneren.  

• Voor de mentor is het beheersbaar, maar er zijn signalen dat het buiten de school 

(thuis, buurt) niet goed gaat. 

 

Wanneer een leerling in de CvB wordt besproken, wordt hier voorafgaand toestemming 

voor gevraagd aan een ouder/verzorger met ouderlijk gezag. Mocht een ouder geen 

toestemming geven, dan wordt de leerling anoniem ingebracht.  

 

GGD 

Een dag in de week is er een jeugdarts aanwezig ten behoeve van de lichamelijke en 

geestelijke gezondheid van onze leerlingen. De jeugdarts neemt wanneer nodig ook deel 

aan de Commissie van Begeleiding. Leerlingen die instromen, worden door de jeugdarts 

uitgenodigd voor een instroomonderzoek. Daarnaast kan de zorgcoördinator een leerling 

aanmelden bij de jeugdarts na toestemming van de ouders. Dit kan onder andere gaan 

omtrent zorgen betreft overgewicht, veelvuldig ziekteverzuim of andere gezondheid 

gerelateerde zorgen. Daarnaast speelt de jeugdarts ook een belangrijke rol bij het 
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inschatten van de belastbaarheid van de leerling wanneer hij/zij vanwege medische en/of 

psychologische redenen niet volledig op school kan zijn.  

 

Talent- en Sports academy 

Bij de Sports Academy gebruiken de begeleiders sport als middel. De leerlingen leren om 

zelf training te geven en activiteiten te organiseren. Terwijl ze iets doen wat ze leuk 

vinden, leren ze vaardigheden zoals samenwerken, elkaar helpen, voorbereidingen 

treffen en op tijd komen. De leerlingen doen werkervaring op doordat ze ook 

daadwerkelijk activiteiten begeleiden, waardoor het zelfvertrouwen van de leerlingen 

wordt gestimuleerd. Daarnaast wordt er ook aandacht gegeven aan thema’s zoals 

vrienden en groepsdruk, relaties en recent de geweldsincidenten in stadsdeel Zuidoost. 

De leerlingen hebben ieder hun eigen doelen en worden hierin begeleid door coaches die 

tegelijkertijd als rolmodellen fungeren. 

 

De leerlingen kunnen deelnemen aan het naschoolse aanbod, de Talent Academy. De 

Talent Academy vindt plaats in het schoolgebouw. Het doel is dat de jongeren door middel 

van activiteiten hun talenten leren ontdekken. Daarnaast biedt het ook een zinvolle 

vrijetijdsbesteding en daardoor een beschermende factor voor de ontwikkeling van de 

leerlingen. We maken het programma samen met de leerlingen die zelf kunnen aangeven 

wat ze leuk vinden. Zo is er bijvoorbeeld een directeur van een modellenbureau 

uitgenodigd, omdat 2 leerlingen aangaven daar benieuwd naar te zijn. Daarnaast worden 

er ook regelmatig gastdocenten uitgenodigd, die een les verzorgen of waar de leerlingen 

mee in gesprek kunnen. Het aanbod is erg breed zodat er juist ook dingen aan bod komen 

waar de leerlingen nog niet eerder mee in aanraking zijn gekomen. Het aanbod varieert 

van muziek, sport, toneel, gesprek met de stadsdeelvoorzitter tot sollicitatietraining. De 

vaste begeleiders zorgen voor een prettige en veilige omgeving. 

De komende jaren wordt onderzocht of de frequentie van 1 maal per week verhoogd kan 

worden.  

 

Seksuele voorlichting  

Het Altra College Zuidoost werkt samen met Scharlakenoord en Cupido Julio (onderdeel 

van Levvel). Jaarlijks bieden zij training op het gebied van seksuele ontwikkeling. 

Onderwerpen zoals loverboys, veilig seksueel contact, weerbaarheid, omgangsvormen met 

leeftijdsgenoten, seksualiteit in de digitale wereld waaronder sexting, enzovoort. Zij doen 

dit door middel van groepstrainingen. Afhankelijk van het aanbod richten zij zich tot 

jongens, meisjes of een gemengde groep.  

Daarnaast komt seksualiteit ook aan bod in de burgerschapsmethode, genaamd Kies.  

 

Samenwerking Politie, Straatcoaches en Veiligheidsteams Gemeente Amsterdam 

Het Altra College Zuidoost is in nauw contact met de Politie, straatcoaches en de 

veiligheidsteams van Gemeente Amsterdam. Deze partijen hebben wij contact mee 

wanneer er thema’s spelen binnen de school waar zij een rol in kunnen spelen. Daarnaast 

geven zij ons ook input welke thema’s er op straat afspelen, zodat wij als school kunnen 

inspelen op de behoeftes van de leerling en hen voorlichting kunnen bieden. Thema’s die 

aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld handel in verboden goederen of afpersing. De 

partijen kunnen meedenken en een actieve rol spelen in het vergroten van de veiligheid 

voor alle leerlingen. De fysieke en mentale veiligheid van onze leerling is een voorwaarden 

voor hen om tot leren te komen, waardoor we als school het stimuleren van een gevoel 

van veiligheid van onze leerling prioriteit maken.  

 

Samenwerking met betrokken hulpverleners 

Bij veel van onze leerlingen zijn hulpverleners betrokken, zoals Jeugdbescherming, Willem 

Schrikker Groep, Levvel, etc. School onderhoudt contact met de betrokken hulpverleners 

om de ontwikkeling van de leerling in samenwerking te stimuleren. Daarin wordt de privacy 

van de leerling en ouders altijd in acht genomen en volgen wij de privacywetgeving.  
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2e lijn: Extra zorg 

 

Leerplicht 

Er is nauw contact met de leerplichtambtenaar vanuit de gemeente van Amsterdam. Elke 

school in Nederland is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij Leerplicht. Wanneer 

een leerling 16 uur of meer per 4 weken ongeoorloofd afwezig is, maakt de school een 

melding. De melding wordt vervolgens besproken door de zorgcoördinator met 

leerplichtambtenaar die 1- a 2-wekelijks contact hebben. De intentie van het contact 

tussen school en Leerplicht is ten alle tijden de aanwezigheid van de leerling te herstellen. 

Wanneer hulpverleners zijn betrokken, zullen zij ook bij het plan van aanpak omtrent het 

verzuim worden ingezet. Het is mogelijk dat de leerplichtambtenaar een proces-verbaal 

opmaakt, omdat er na waarschuwingsgesprek nog steeds niet wordt voldaan aan de 

leerplichtwet.  

 

Ambulant hulpverleners ATOS 

Een leerling kan aangemeld worden voor ATOS wanneer hij/zij en/of opvoeder(s) een 

hulpvraag hebben op het gebied van opvoeding en/of gedrag. De aanmelding loopt via de 

zorgcoördinator van de school. De gezaghebbende(n) moet(en) toestemming geven voor 

de aanmelding.  

 

Trainingsbureau Sports & Behaviour 

Het trainingsbureau Sports & Behaviour (S&B) biedt verschillende groepstrainingen aan.  

• Sociale vaardigheidstraining 

• Agressieregulatietraining 

• Rots en Water 

• Faalangstreductietraining 

• Training op maat voor meiden 

• Training gericht op klassen ten behoeve van een veilige en sociale 

groepsdynamiek 

• Tools training: de sportieve sociale vaardigheidstraining 

 

 

Ouder Kind Team (OKT) 

Het OKT bestaat uit ouder- en kindadviseurs, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en 

jeugdpsychologen die zorgen dat bij de eerste vragen en signalen direct in de eigen 

omgeving ondersteuning is. De ondersteuning varieert van tips, een adviesgesprek, 

training en/of jeugdhulp -inclusief een behandeling van een jeugdpsycholoog-; dit alles 

door een team dat in de wijk en op school beschikbaar is. De Ouder- en Kindteams benutten 

actief de eigen kracht van gezinnen en de informele netwerken in de wijk. Als er meer 

nodig is, verwijst het Ouder- en Kindteam, in overleg met het gezin, tijdig naar 

specialistische zorg. 

 

Het Altra College heeft een OKT-adviseur uit het Zuidoost wijkteam aan de school 

gekoppeld. 

 

Hulpvraag GGD 

Wanneer er een specifieke hulpvraag is t.o.v. de fysieke gezondheid van een leerling, kan 

de casus ingebracht worden bij de schoolarts. De ouder(s)/verzorger(s) en/of de leerling 

moet toestemming geven om de leerling aan te dragen bij de schoolarts. De hulpvraag kan 

gaan over zorgen omtrent obesitas, reden van veelvuldig ziekteverzuim, etc.  

De schoolarts geeft een terugkoppeling aan de zorgcoördinator en samen wordt gekeken 

welke acties ingezet kunnen worden met in achtneming van de privacywetgeving.  
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3e lijn: Specialistische zorg 

 

Opvoedpoli 

Bij De Opvoedpoli (specialistische GGZ) werken specialisten met verschillende 

achtergronden. Zij werken intensief met elkaar samen om integrale hulp te bieden aan 

kinderen, jongeren en hun ouders. De zorg strekt zich bovendien uit over diverse 

leefgebieden van de leerlingen waardoor de Opvoedpoli ze de beste kansen op een 

oplossing bieden. 

Zij hebben geen standaard aanbod, maar zijn flexibel, doelgericht en werken altijd efficiënt. 

Ze gaan uit van de vraag van de leerling en/of ouder(s)/verzorger(s) en werken op landelijk 

en lokaal niveau samen met verschillende organisaties: onder andere jeugd-GGZ, 

wijkteams, (huis)artsen, scholen en gemeenten.  

 

Altra College Zuidoost werkt samen met Opvoedpoli. De psycholoog is zijn beschikbare tijd 

grotendeels aanwezig op Altra College Zuidoost. Daarnaast staat er binnen het team van 

de Opvoedpoli ook nog een GZ-psycholoog, gezinscoach, systeemtherapeut en psychiater 

tot onze beschikking. De Opvoedpoli kan ingezet worden voor psychologisch onderzoek en 

behandeling/begeleiding.    

 

 

 

  

 

 

 

 
  



Bijlage 1: Landelijk doelgroepenmodel V(S)O 
 



 


