
Overzicht van de ondersteuning van Altra College Bleichrodt 
 

A. De kracht van de school  
 
Altra College Bleichrodt is een school voor leerlingen met mavo (specifieke doelgroep)-, havo- 

en vwo-niveau, die zich in het regulier onderwijs niet goed kunnen handhaven. Vaak komt dit 

door een psychiatrische en/of gedragsstoornis, zoals autisme, ADD, ADHD, ODD, dwang- en/of 

angststoornis, of emotionele problematiek. Op de school werken docenten, zorgcoördinatoren 

(orthopedagogen/psychologen), jeugdhulpverleners en medewerkers van de Bascule, 

Academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Daarnaast biedt Altra Jeugd & 

Opvoedhulp trainingen aan die de vaardigheden van de leerlingen (en eventueel hun ouders) 

vergroten.  

 

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

ondersteuningsaanbod op Bleichrodt 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 gestimuleerd 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 op het gebied van 

kennisverwerving. Samen met de leerlingen investeren we tijd in het versterken van sociale en 

burgerschapsvaardigheden, zodat ook na een schoolcarrière op Altra College Bleichrodt de 

leerling verder kan in de maatschappij. 

 
 

B. Overzicht van het ondersteuningsaanbod van de school  
 

Ondersteuning bij 
taal- en rekenen 

Hoe werkt de school hieraan?  

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: 

- Laptop 
- Extra tijd 
- Aangepaste toetsen 
- Spraakprogramma’s 

Rekenen  

Er wordt gebruik gemaakt van Muiswerk om rekenproblemen of 
achterstanden te signaleren. Vervolgens kan er via muiswerk gewerkt 
worden aan deze achterstanden. 
De gehele onderbouw krijgt overigens rekenles.  

Dyscalculie Zie hierboven 

 

 

 

Ondersteuning bij 
intelligentie 

Hoe werkt de school hieraan?  

Meer- en 
hoogbegaafdheid 

Binnen de school is hierover helaas nog onvoldoende expertise.  

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 daaraan behoefte is, kan er extra ondersteuning worden 
ingezet vanuit de zorgcoördinator of Altra jeugdhulp.    

 



Ondersteuning bij 
motivatie en leren 

Hoe werkt de school hieraan?  

Motivatie en 
concentratie 

In kleine klassen en met veel individuele aandacht wordt getracht om 
een prikkelarme omgeving voor de leerlingen te creëren, zodat 
concentratie goed mogelijk is. Daarnaast is er de mogelijkheid om te 
werken in de stiltekantine. Ook worden er met leerlingen individuele 
afspraken gemaakt over het gebruik van geluiddempende middelen 
zoals koptelefoons. 

 
Vanaf het derde leerjaar wordt er aandacht besteed aan 
loopbaanoriëntatie. Wij willen hiermee de jongeren stimuleren om zich 
een beeld te vormen van hun vervolgtraject. Daarnaast hebben 
mentoren korte lijntjes met de leerlingen om hen waar nodig extra te 
motiveren.  
 

Daarnaast kunnen we interne en externe stages inzetten ter oriëntatie 
op een passend vervolgtraject en/of ter bevordering van de motivatie.  
 
Ook inzet van medewerkers van de Bascule is mogelijk. 

Studievaardigheden: 
plannen en 
organiseren, 
taakgericht werken 

Tijdens de (mentor)lessen wordt er klassikaal en individueel aandacht 
besteed aan plannen en organiseren. Wanneer blijkt dat er meer 

ondersteuning nodig is, kan Altra Jeugdhulp worden ingeschakeld voor 
individuele begeleiding, zoals een training gericht op Plannen en 
organiseren.  

 

 

 

Ondersteuning bij 
sociaal-emotioneel 
functioneren 

Hoe werkt de school hieraan?  

Sociale vaardigheden 

 

In de onderbouw is KIC (kracht in controle) een onderdeel van het 
lesprogramma. KIC wordt (in de gymzaal) gegeven door een in KIC 
getrainde LO-docent. In de KIC-lessen wordt aandacht besteed aan 

weerbaarheid, emoties, gedrag, en het aangeven van grenzen. 
 
In de doorstroomklas en de werkruimte wordt er gewerkt met 

themalessen gericht op sociale vaardigheden. 
 
Daarnaast kunnen (groeps)trainingen worden aangeboden vanuit 
Bascule en/of Altra jeugdhulp, specifiek gericht op sociale 

vaardigheden.  

Angst en stemming 
(incl. faalangst)   

Wanneer er bij een jongere sprake is van angst-, of 
stemmingsproblematiek, wordt de hulpvraag in overleg met leerling 
en ouder(s)/verzorger(s), besproken tijdens het zorgoverleg met de 
zorgcoördinatoren, Bascule, Altra Jeugdhulp en de schoolarts. Naar 

aanleiding van dit overleg zal een passend 
behandel/begeleidingstraject worden ingezet.  

Omgaan met grenzen 
 

Zie punt sociale vaardigheden 

Middelengebruik en 
verslaving 

Binnen de school is er een vast contactpersoon vanuit Jellinek Jeugd. 

Zij is 1x in de 2 weken op school voor gesprekken met leerlingen en 
pauzequizjes voor bewustwording van de jongeren. Daarnaast is er 
ook de mogelijkheid tot aanbieden van oudertrainingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ondersteuning bij 
fysieke en 

zintuiglijke 

beperkingen 

Hoe werkt de school hieraan?  

Slechtziendheid, 
slechthorendheid, 
motorische 
beperkingen/ beperkte 
mobiliteit, beperkte 
belastbaarheid, 
chronische ziekte 

Ondersteuningsbehoeften en belastbaarheid worden tijdens de 
intakeprocedure door de zorgcoördinatoren in kaart gebracht en 
samen met jongere, ouders en betrokken hulpverlening verwerkt tot 
een individueel plan. Met regelmaat wordt dit plan geëvalueerd. 

In geval van verminderde belastbaarheid wordt de schoolarts ingezet, 
naast de betrokken behandelaren.  
De schoolarts neemt bij alle 1e en 3e/4e klassers een screening af 
waarna zij op indicatie kan doorverwijzen.  

 

 

 

Ondersteuning thuis 
en vrije tijd 

Hoe werkt de school hieraan?  

Ondersteuning 
thuis/vrije tijd 

Tijdens de intakeprocedure en gedurende evaluatiemomenten worden 

de ondersteuningsbehoeften in de thuissituatie en vrije tijd in kaart 
gebracht. Afhankelijk van de behoeften kan ATOS (Altra Thuis en op 
School) of Bascule (gezinstherapie) worden ingezet.  

 
 
 

Overige 

ondersteuning 
Hoe werkt de school hieraan?  

Onderwijszorgtrajecten 

Naast de reguliere klassen binnen Altra College Bleichrodt zijn er 
verschillende onderwijsvoorzieningen om voor alle leerlingen zoveel 
mogelijk op maat een onderwijs- en zorgtraject aan te bieden. We 
beschikken over een Beter pASSend klas, de Werkruimte en een 
Doorstroomklas.  

Dit zijn aparte onderwijstrajecten voor een specifieke doelgroep, 
gericht op het opbouwen van de schoolgang. 

Mondelinge 
vaardigheden 

Onze leerlingen kunnen hun loopbaan bij Bleichrodt afronden met  
Staatsexamens, schriftelijke en mondelinge examens. Jaarlijks bieden 
wij vanuit Altra Jeugdhulp extra trainingen aan gericht op mondelinge 

vaardigheden.  

Hulpverlening 
De hulpverlening binnen Altra College Bleichrodt is geregeld vanuit het 
SJSO. Dat betekent dat de hulpverlening door de school is ingekocht 
en aanwezig is binnen de school (o.a. Bascule, ATOS, jeugdarts, OKA). 

 


