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Vooraf 

 

1. Inleiding 

In het kader van Passend Onderwijs dienen scholen tenminste 1 maal per 4 jaar een 
schoolondersteuningsprofiel op te stellen (Wet op de expertisecentra (WEC)). In dit profiel wordt een beeld 
gegeven van de manier waarop invulling wordt gegeven aan de geldende wettelijke eisen, alsook van de extra 
ondersteuningsmogelijkheden en ambities van de school. De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen 
samen geven een beeld van het aanbod van onderwijsondersteuning in de regio.  

 
2. Functie schoolondersteuningsprofiel 

Het schoolondersteuningsprofiel kan worden gebruikt om - in algemeenheid - in te schatten of kan worden 
voldaan aan de onderwijsbehoefte van leerlingen. Het weerspiegelt de visie en mogelijkheden van een school 
en kan daardoor ook dienen als middel in de communicatie met ouders en ketenpartners.  

Door de uitwerking van de ondersteuningsmogelijkheden, kunnen eventuele hiaten in het 
ondersteuningsaanbod worden gesignaleerd en geanalyseerd, zowel op schoolniveau als op 
samenwerkingsverbandniveau.  

 
3. Opbouw 

Het schoolondersteuningsprofiel bestaat uit 3 delen:  

Deel 1: Algemeen 
In dit deel staan de algemene gegevens van de school, zoals contactgegevens en kengetallen van de 
leerlingenpopulatie.  

Deel 2: Basisondersteuning 
Binnen het Altra College Haarlemmermeer wordt gewerkt met een gelaagd model van ondersteuning, volgens 
de uitgangspunten van Positive Behavior Support (PBS) (Golly & Sprague, 2009)(zie bijlage 1 voor de 
ondersteuningsstructuur binnen ACH). PBS wordt binnen het Altra College Haarlemmermeer ingezet voor het 
creëren van een positieve, sociale omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.  
 
De onderste laag - de basisondersteuning - beschrijft de ondersteuning die aan alle leerlingen van de school 
wordt geboden. Het betreft ondersteuning waarvan wordt voorzien dat deze voor het overgrote gedeelte van 
de leerlingenpopulatie van belang is bij het nastreven van schoolsucces. De basisondersteuning kan dan ook 
wel gezien als preventieve inzet. Door het specialistische karakter van het Altra College Haarlemmermeer, is de 
basisondersteuning intensiever en omvangrijker dan op een gemiddelde reguliere school voor voortgezet 
onderwijs zal worden aangetroffen.  

Deel 3: Extra Ondersteuning  
Binnen het gelaagde model van ondersteuning wordt gesteld dat de basisondersteuning zo moet worden 
ingericht dat ongeveer 80% van alle leerlingen hier voldoende aan heeft om tot schoolsucces te komen. Op het 
Altra College Haarlemmermeer is voor de overige 20% een onderscheid gemaakt tussen ‘gele interventies’ die 
voor sommige leerlingen nodig zijn (+/- 15%), en ‘rode interventies’ die voor enkele leerlingen nodig zijn  
(+/- 5%). 
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We spreken over een aanvullend aanbod (gele interventies) en een intensief aanbod (rode interventies).  
De interventies worden op maat ingezet en verschillen van elkaar wat betreft intensiviteit en duur.  

 

Figuur 1: de PBS-piramide 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Totstandkoming 

Het schoolondersteuningsprofiel is op …..... besproken met het team en op....... ter advies voorgelegd aan de 
medezeggenschapsraad (MR).  

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

5 

Deel 1 Algemeen 

5. Algemene gegevens van de school 

Naam school  Altra College Haarlemmermeer 

BRIN nummer  07IQ13  

Adres  Van den Berghlaan 130 

Postcode  2132 AV  

Plaats  Hoofddorp 

Gemeente  Haarlemmermeer 

Telefoon    088 911 3100 

Website  www.altra.nl 

Email  ac.haarlemmermeer@altra.nl 

Naam schoolbestuur IHUB 

Naam samenwerkingsverband  Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden (SWVAM) 

Website samenwerkingsverband  www.swvam.nl 

 

6. Kengetallen en leerlingenpopulatie en uitstroom 

Leerlingenpopulatie 

 1 oktober 
2016 

1 oktober 
2017 

1 oktober 
2018 

1 oktober 
2019 

1 oktober 
2020 

1 
oktober 
2021 

1 
oktober 
2022 

Leerlingenaantal 52 57 70 90 83 101 120 

 
Uitstroomgegevens schooljaar 2021-2022 

 Aantal leerlingen Percentage 

Arbeid 1 4% 

MBO 1 2 7% 

MBO 2 13 46% 

MBO 3/4 5 18% 

VSO elders 3 11% 

Regulier VO 2 7% 

Onbekend 2 7% 

Totaal 28 100% 
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7. Visie en onderwijsconcept 

Wie zijn wij 

Het Altra College Haarlemmermeer is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) in Hoofddorp.  
De school is onderdeel van iHUB. iHUB handelt vanuit de volgende missie: we zien een veerkrachtige generatie 
waarin ouders en jongeren met speciale zorg- en onderwijsbehoefte zelf de regie hebben over hun leven.  
We zijn op weg naar een veerkrachtige generatie in 2040. Daarin nemen wij onze verantwoordelijkheid.  
Het leven van ieder kind, jongere en zijn familie is betekenisvol. Daarom werkt iHUB aan de veerkracht, het 
perspectief en de levenslust van jongeren waarbij wij ouderverantwoordelijkheid stimuleren. Hierin zijn we 
stoutmoedig (iHUB, 2022).  

Het Altra College Haarlemmermeer richt zich op jongeren in de leeftijd van 12 tot 18+ uit de regio Amstelland 
en de Meerlanden. Onze leerlingen zijn om verschillende redenen in hun ontwikkeling belemmerd. Één ding 
hebben ze gemeen: ze hebben meer ondersteuning nodig dan het reguliere VO kan bieden. Wij zijn binnen de 
regio de enige VSO-school voor leerlingen met een intensieve ondersteuningsbehoefte op het gebied van 
gedrag. De afgelopen jaren hebben we ons onderwijsaanbod verbreed: van vmbo-basisberoepsgericht tot 
onderbouw havo. Daarnaast is onze doelgroep veranderd: wij hebben een aanbod voor zowel leerlingen met 
externaliserend als internaliserend gedrag. 

Onze school heeft een regiofunctie. Onze visie is om thuis nabij onderwijs te faciliteren voor leerlingen die een 
grotere ondersteuningsbehoefte hebben dan het reguliere VO kan bieden. Niet altijd is onze school passend, 
bijvoorbeeld als de leerling (nog) geen klassikaal onderwijs kan volgen. Of onze school passend is, onderzoeken 
we in het intakeproces waarbij alle beschikbare informatie bijdraagt aan het juiste besluit. Is meer 
ondersteuning nodig dan ons basisaanbod? Dan gaan we samen met leerling, ouders en mentor in gesprek om 
te onderzoeken wat nodig is en hoe we dat kunnen organiseren. 

Ons streven is om doorstroom vanuit het basisonderwijs naar ons te stimuleren en om het traject bij ons zo 
kort (als nodig) mogelijk te laten duren. In het vernieuwde aanbod in de onderbouw genaamd DAM (Door 
Aandacht Mogelijk) wordt de leerling geholpen bij zijn/haar vaardigheden op het gebied van Sociaal 
Emotioneel Leren. Zodra een leerling voldoende geleerd heeft om succesvol te kunnen zijn in het reguliere VO, 
gaan we samen met de leerling en de vervolgschool onderzoeken of een overstap mogelijk is. 
 
Onderwijsvisie 

Onze visie is in 1 zin te vatten: wij bieden Voortgezet Passend Onderwijs met een duurzaam perspectief.  
Ons onderwijs- en ondersteuningsaanbod passen wij aan de vraag vanuit de regio. Voor deze complexe 
opdracht werken wij goed samen met onze regionale VO-partners. Hierbij wordt maatwerk steeds belangrijker. 
Wij zijn op onze locatie volop in ontwikkeling om ons aanbod zo inclusief mogelijk te maken en om onze 
expertise in te zetten op reguliere scholen. 

School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) 
Wij maken gebruik van (School Wide) Positive Behaviour Support ((SW)PBS). Dat wil zeggen dat we vanuit onze 
waarden, die we schoolbreed hebben, werken aan schoolsucces voor alle leerlingen. Deze doelmatige aanpak 
versterkt gewenst gedrag en voorkomt probleemgedrag door een positieve, sociale omgeving te creëren. PBS is 
een kapstok waaraan we alle schoolinterventies en methoden die met gedrag te maken hebben in onze school 
ophangen. Het werken met PBS wordt weleens vergeleken met het bouwen van een huis: 5 pijlers vormen het 
stevige fundament. PBS is door de commissie beoordeling interventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) 
goedgekeurd als ‘theoretisch goed onderbouwd’. 
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Figuur 2: Het fundament van School Wide Positive 
Behavior Support 

Onderwijsaanbod: 

Onderwijsroute en keuzeprofiel Onderwijsomschrijving 

 

Vakken aanbod 

VMBO Theoretische Leerweg (TL)    

Zorg en Welzijn 

Economie 

Leerlingen volgen verschillende vakken, 
er wordt toegewerkt naar het behalen 
van deelcertificaten middels 
staatsexamens in combinatie met het 
lopen van stage. Bij het behalen van acht 
deelcertificaten behalen leerlingen een 
volledig vmbo-tl diploma.  
 
Vanaf het 3e leerjaar volgen leerlingen 
keuzevakken in één van de 
keuzeprofielen.  
  

Algemene vakken: 
Nederlands 
Engels 
Maatschappijleer 
Profielwerkstuk (PWS) 
Rekenen 
Gym 
 
Keuzevakken: 
Wiskunde 
Economie 
Biologie 
Aardrijkskunde 
Geschiedenis 
Maatschappijkunde 
 

VMBO Kader Beroepsgericht (KB)   

Zorg en Welzijn 
 

Behalen van deelcertificaten middels 
staatsexamens in combinatie met 
praktijkgerichte examens en stage. 
Leerlingen volgen naast algemene 
vakken beroepsgericht onderwijs in de 
richting Zorg en Welzijn. Bij het behalen 
van zeven deelcertificaten behalen 
leerlingen een volledig vmbo-kb 
diploma. 
 
Vanaf het 3e leerjaar volgen leerlingen 
een keuzeprofiel in de richting Zorg en 
Welzijn.   
 
 
 

Algemene vakken: 
Nederlands 
Engels 
Maatschappijleer 
Rekenen 
Gym 
 
Praktijkgerichte vakken:  
Zorg en Welzijn 
Consumptieve technieken 
Techniek 
 
Keuzevakken: 
Wiskunde 
Economie 
Biologie 
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Aardrijkskunde 
Geschiedenis 
Maatschappijkunde 

VMBO Basis Beroepsgericht (BB)   

Zorg en Welzijn Behalen van deelcertificaten middels 
staatsexamens in combinatie met 
praktijkgerichte examens en stage. 
Leerlingen volgen naast algemene 
vakken beroepsgericht onderwijs in de 
richting Zorg en Welzijn. Bij het behalen 
van zeven deelcertificaten behalen 
leerlingen een volledig vmbo-bb 
diploma. 
 
Vanaf het 3e leerjaar volgen leerlingen 
een keuzeprofiel in de richting Zorg en 
Welzijn.   
 

Algemene vakken: 
Nederlands 
Engels 
Maatschappijleer 
Rekenen 
Gym 
 
Praktijkgerichte vakken:  
Zorg en Welzijn 
Consumptieve technieken 
Techniek 
 

Keuzevakken: 
Wiskunde 
Economie 
Biologie 
Aardrijkskunde 
Geschiedenis 
Maatschappijkunde 

Perspectieftraject   

- Assistent verkoop/Retail 
- Assistent bouwen, wonen en 
onderhoud 
- Assistent zorg en 
dienstverlening 
- Assistent logistiek 
- Assistent horeca, voeding en 
voedingsindustrie 
- Assistent installatie en 
constructietechniek 
- Assistent metaal, elektra en 
installatietechniek 
- Assistent mobiliteitsbranche 
- Assistent plant, dier of (groene) 
leefomgeving 
- Assistent procestechniek 
 
 
 

Een maatwerkprogramma voor jongeren 
waarbij een praktijkroute beter aansluit. 
Jongeren worden toegelegd op een 
MBO 1 diploma, arbeid of een 
combinatie daarvan. Het perspectief van 
de leerling is leidend voor het onderwijs 
en stage/arbeid aanbod. 
 

Voor jongeren die uitstromen richting 
een duurzame arbeidsplek wordt een 
arbeidsvaardigheden training 
aangeboden.  
 
De MBO 1 route wordt aangeboden in 
BOL (Beroeps Opleiding Leerweg) en BBL 
(Beroeps Begeleidende Leerweg) vorm.  

 

Algemene vakken:  
Nederlands 
Rekenen 
Burgerschap 
Loopbaanoriëntatie  
Keuzedeel 
 
Praktijkgerichte vakken:  
Consumptieve technieken 
Techniek 
Gym 
Praktijkcertificaten  
 
 
 

Maatwerktraject   

Onderbouw VMBO-basis t/m 
onderbouw VWO, bovenbouw 
vmbo-tl en MBO 1  

Een traject waarbij jongeren die dreigen 
thuis te komen te zitten of langere tijd 
thuis hebben gezeten, gefaseerd weer 
terug naar school worden begeleid.  
Een vervolg kan zijn: terug naar je oude 
school, óf we zoeken een andere plek 
voor je die beter past. 
 

De geboden vakken worden op 
maat aangeboden afhankelijk van 
het niveau, leerjaar en 
uitstroomperspectief van de 
leerling.  
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Koers 2021-2025 

Het Altra College Haarlemmermeer is onderdeel van iHUB onderwijs. Aansluitend op de uitgangspunten in het 
iHUB-schoolplan, koersen wij als locatie Haarlemmermeer op:  

1. Samen sterker  
De eerste stappen zijn:  

- Er is een document opgemaakt door het Samenwerkingsverband, waarin beschreven ontwikkelingen 
van passend onderwijs staan en een verduidelijking van onze rol hierbij.  

- Arbeidstoeleiding is in ons aanbod geïntegreerd. 

2.Steeds inclusiever 
De eerste stappen zijn:  

- Ons eigen onderwijs- en ondersteuningsaanbod wordt afgestemd op de leerling (maatwerk).  
- Wij zijn outreachend naar onze vo-partners, denken mee in een vroeg stadium.   
- Wij werken met PBS.  

3. Steeds specialistischer 
De eerste stappen zijn:  

- Verstevigen samenwerking (specialistische) GGZ  en waar mogelijk hulpverlening aanbieden op school 
(de Waag, De Opvoedpoli).  

- Inzet gespecialiseerde ondersteuning binnen de school: Altra Thuis en op School (ATOS), schoolcoach, 
pedagogisch medewerker en jobcoach. 

- Ontwikkeling verbreding onderbouw (DAM traject).  
- Meer aandacht voor het Sociaal Emotioneel Leren. 

8. Formatie en beschikbaarheid expertise binnen het ondersteuningsteam op school 

Aantal FTE per 1 augustus 2022:   8.4 

Aantal teamleden per 1 augustus:  13  

Beschikbare expertise op school:    

1. Intern begeleider  1.0 

2. Gedragswetenschapper/ 
ondersteuningscoördinator 

1.2  

3. Junior ondersteuningscoördinator  1.4 

4. Doorstroomcoördinator  0.6 

5. Remedial Teacher  0.4 

6. Pedagogisch Medewerker 2.0  

7. Intensief Ambulante gezinsbegeleider (ATOS)  0.8 

8. Schoolcoach 0.2  

9. Projectleider/gedragswetenschapper externe 
trajecten vso-vo  

0.4 

10. Onderwijsconsulent SWV 0.4 
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Deel 2 Basisondersteuning 

9. Fundamenteel aanbod 
 
Voor wie: Alle leerlingen (100%) 
Doel: Dit aanbod is noodzakelijk voor een goede startsituatie en daarmee voorwaardelijk voor een succesvol 
onderwijstraject.   

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) 
Deel A:  
In het OPP wordt de begeleiding en ontwikkeling van leerlingen geregistreerd. Voor alle leerlingen in het 
speciaal onderwijs is een OPP verplicht. Onderdelen waarvan wettelijk bepaald is dat deze in het OPP moeten 
staan (www.onderwijsinspectie.nl):  

- De verwachte uitstroombestemming van de leerling;  
- De onderbouwing van de verwachte uitstroombestemming van de leerling (met in elk geval een 

weergave van de belemmerende en bevorderende factoren);  
- Een beschrijving van de te bieden ondersteuning en begeleiding en - indien aan de orde - de 

afwijkingen van het (reguliere) onderwijsprogramma.  

Zes weken na de start van het schooljaar is er voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld 
door de gedragswetenschapper. Het plan wordt vervolgens ondertekend door de leerling, ouders/verzorger en 
de mentor.  

Deel B:  
Het handelingsdeel van het OPP noemen wij het Ambitieplan. In dit plan stelt de docent samen met de leerling 
doelen op waar hij of zij naartoe werkt. Het Ambitieplan is gekoppeld aan Zien! VO waarmee wij sociaal- 
emotionele groei meten. Het doel is om de leerling inzicht (competentie) te geven en autonomie te laten 
ervaren in zijn eigen mogelijkheden en groei: wat lukt al goed en wat kun je nog leren om je uiteindelijke doel 
te behalen? De begeleiding van de docent bij het werken met het Ambitieplan is gericht op het versterken van 
de relatie met leerling. De drie componenten van de zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 2017) de 
uitgangspunten van Handelingsgericht Werken (Pameijer en van Beukering, (2012) en evidence based 
feedbackstrategieën van Hattie (2009, (2013) en Marzano (2007, 2011) zijn verwerkt in de werkwijze, en 
zorgen voor een brede theoretische basis. 
 

10. Basisaanbod: Preventie 
 
Voor wie: Alle leerlingen (100%) 
Doel: Ondersteuning bieden die voldoet voor tenminste 80% van de leerlingen om te komen tot schoolsucces.     

Ingedeeld naar de 5 pijlers van SWPBS:  

Pijler 1: Schoolbrede aanpak gebaseerd op gedeelde waarden  

- Er zijn schoolbrede waarden die onderliggend zijn voor gedragsverwachtingen. Onze schoolbrede 
waarden zijn: Veiligheid, Respect en Vertrouwen.  

- Gedragsverwachtingen worden aangeleerd en visueel gemaakt in de school.  
- Er bestaan schoolbrede afspraken zoals:  

o Tijdens de start van een nieuw lesuur worden leerlingen ontvangen bij de deur.  
o Het gebruik van een gangpas wanneer een leerling het lokaal verlaat tijdens lestijd.  
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- Het PBS-stuurteam reflecteert tijdens bijeenkomsten op de waarden en het aanleren van de 
bijbehorende gedragsverwachtingen, zet acties in ter bevordering, zoals:  

o Het op tijd-ontbijt; 
o Stempelkaartensysteem voor op-tijd-komers waarmee een beloning kan worden verdiend.  

Pijler 2: Preventie staat centraal vanuit een meer gelaagd model van ondersteuning  

- De school gebruikt Ontwikkelingsplannen om voor alle leerlingen vanuit een integraal beeld, 
ondersteuningsbehoeften te onderkennen en zo een gezamenlijke aanpak te bepalen.   

- De school maakt voor alle leerlingen gebruik van Zien! VO om de sociaal emotionele voortgang van 
(alle) leerlingen in kaart te kunnen brengen.  

- De school maakt gebruik van het Ambitieplan om de sociaal emotionele voortgang van leerlingen 
doelgericht, handelingsgericht op gang te brengen en te evalueren.   

- Tijdens regelmatige klassenbesprekingen tussen de mentor en de ondersteuningscoördinator wordt 
geëvalueerd of voldoende gebruik is gemaakt van een evidence-based preventieve basishouding (zie 
ook figuur 4), alvorens over te gaan tot een aanvullend of intensief ondersteuningsaanbod.  

- De voortgang naar het behalen van het perspectief, zoals omschreven in het Ontwikkeling Perspectief 
Plan van de leerling, wordt gemeten aan de hand van de vier P’s: Perspectief, Proces, Presentie en 
Product.  Deze voortgang wordt na elke onderwijsperiode gemeten tijdens de voortgangsbespreking. 

- Er wordt tijdens de lessen gedifferentieerd met betrekking tot het niveau en de lengte van de 
instructie.  

- Er is een standaard indeling van de whiteboards in lokalen waarin het doel, de opbouw en de duur van 
de onderdelen van een les worden aangegeven.  

- Loopbaanoriëntatie Begeleiding, Sociaal Emotioneel Leren en Studievaardigheden zijn opgenomen in 
het curriculum.  

- Rots & Water is opgenomen in het curriculum voor onderbouwleerlingen en voor individuele 
hulpvragen voor alle leerlingen van de school.  

- Er is continue aandacht voor de belangrijke rol van sterk mentoraat in de basisondersteuning.  
- De school heeft doorstroomcoördinatoren aangesteld om ervoor te zorgen dat een duurzaam 

perspectief richting vervolgonderwijs een mogelijkheid wordt voor alle leerlingen.  
- De school is een Gezonde School op het gebied van voeding, gezondheid, seksualiteit en relaties.  

Dat zie je terug in het onderwijscurriculum waar koken een onderdeel is. Ook worden er gedurende 
het jaar activiteiten rondom deze thema’s georganiseerd en krijgen de leerlingen in de ochtend 
gezonde ontbijtproducten aangeboden tijdens het mentoruur.  

- De school werkt preventief en actief samen met de politie en gemeente in het weren van drugs, 
wapens en vuurwerk in en om de school.  

- De school heeft beleid opgesteld rondom het voorkomen van verzuim zoals preventief spreekuur met 
de leerplichtambtenaar.  

- De school heeft een anti-pestcoördinator en een anti-pestbeleid.  
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       Figuur 3: ‘Groene’ PBS-elementen 

Pijler 3: Positieve benadering; aanleren en waarderen 

- De waarden van de school zijn uitgewerkt in gedragsverwachtingen in verschillende ruimtes van de 
school. Deze gedragsverwachtingen worden expliciet aangeleerd.  

- Leerling- en schoolsuccessen worden gevierd vanuit het principe: dat wat je aandacht geeft groeit.  
- 4-1 is één van de uitgangspunten binnen de basisondersteuning.  
- Mentoren hebben minstens 1 keer per week contact met ouders, juist ook als er alleen goed nieuws is.  
- De school spant zich in voor het installeren en samenwerken met een actieve leerlingenraad.  

 
 Pijler 4: Data gestuurd werken voor het oplossen van problemen en komen tot besluitvorming 

- De school heeft een app ontwikkeld voor het registreren van uitsturingen en time-outs. Deze app 
maakt efficiënte samenwerking op dit gebied mogelijk, maar bovenal ook de analyse van situaties en 
locaties waar deze uitsturingen plaatsvinden.  

- De school heeft een datamanager die de data verzamelt en deelt met de PBS-stuurgroep. Aan de hand 
van de data wordt een analyse gemaakt en het PBS aanbod afgestemd.   

- In iedere klas hangt een waarschuwingsladder.  
- Iedere leerling van de school krijgt een stempel wanneer hij/zij op tijd is in de ochtend. Stempels zijn 

tien eurocent waard in de schoolkantine.  

Pijler 5: Partnerschap met ouders en samenwerken met ketenpartners 

- De school spant zich in voor het installeren en samenwerken met een actieve ouderraad.  
- Ouders worden tenminste eens per week benaderd, (vooral) ook in het geval van positieve berichten.  
- De school geeft meerdere keren per jaar invulling aan een ouderavond.  
- Ouders worden tenminste na iedere rapportperiode op school gevraagd voor een overleg rondom de 

studie- en sociaalemotionele voortgang van hun kind.  
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Deel 3 Extra ondersteuning 

 
11. Aanvullend aanbod: Gele Interventies 
 
Voor wie: sommige leerlingen: +/- 15% 
Doel: Geïntensiveerde ondersteuning voor leerlingen voor wie het basisaanbod alleen niet voldoende is om te 
komen tot schoolsucces.  

Pedagogisch aanbod 

- Leerlingen die hier behoefte aan hebben, kunnen in overleg met de lesgevende docent 2 keer per dag 
gebruik maken van de Time-outvoorziening (Pitstop).  

- In het geval van lesverwijdering of een conflictsituatie, volgt er een herstelgesprek.   
- Leerlingen die onvoldoende tot schoolsucces komen door verzuim, uitsturing of onderpresteren, 

worden tijdelijk intensiever begeleid middels een succesplan. Hierbij wordt geïntensiveerd 
samengewerkt tussen leerling, ouders en school.   

- Leerlingen die hierbij gebaat zijn, worden gekoppeld aan de pedagogische medewerker van de school 
voor een dagelijkse check in, check out. Deze interventie wordt zes weken ingezet.  

- Leerlingen die zich niet prettig voelen in de aula, kunnen hun pauze doorbrengen in een prikkelarme 
pauzeruimte.   

- Voor leerlingen die hierbij gebaat zijn, bestaat er binnen de school de mogelijkheid om leerlingen 
individuele Rots & Watertraining te bieden.   

- De school werkt samen met de leerplichtambtenaar van de gemeente en met de Jeugdarts van de 
GGD in het geval van geoorloofd en ongeoorloofd verzuim.   

 
Didactisch aanbod 

- Leerlingen bij wie sprake is van leerproblemen of problematische leerachterstanden kunnen worden 
begeleid door de remedial teacher (RT-er).   

- Leerlingen die hier behoefte aan hebben kunnen gebruik maken van middelen ter ondersteuning van 
de concentratie, zoals een noise cancelling koptelefoon of een concentratiescherm.   

 
12. Intensief aanbod: Rode interventies 
 
Voor wie: enkele leerlingen: +/- 5% 
Doel: Gespecialiseerde ondersteuning voor leerlingen die niet reageren op gele interventie(s) en voor wie een 
individuele aanpak aangewezen is om te komen tot schoolsucces.  

- De school maakt voor leerlingen die onvoldoende gebaat zijn bij de basis + aanvullend aanbod een 
Gedragsfunctie Analyse (GFA) als startpunt voor eventuele intensieve ondersteuning.   

- De school heeft een Intensief Ambulant Gezinsbegeleider (IAG) aan zich verbonden die leerlingen en 
ouders kan begeleiden vanuit de methodiek ATOS (Altra Thuis en Op School).   

- De school heeft een cognitief gedragstherapeut i.o. aan zich verbonden die leerlingen op school 
behandeling kan bieden.   

- De school heeft een samenwerking met forensische jeugd-ggz-aanbieder de Waag. Zij zijn zonder 
wachtlijst beschikbaar voor een vast aantal leerlingen van de school.  

- In uiterste gevallen van gedragsexcessen gaat de school over tot een interne of externe schorsing. 
Externe schorsingen worden altijd gevolgd door een schorsingsgesprek met leerling en 
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ouders/verzorgers waarin de noodzaak en inhoud van geïntensiveerde ondersteuning wordt 
afgewogen.   

- De school werkt samen met ketenpartners in een zorgadviesteam (ZAT) rondom de begeleiding van 
leerlingen met een intensieve ondersteuningsbehoefte.   

- De school werkt volgens de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling (zie bijlage 2 voor 
implementatie meldcode binnen ACH).  
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Deel 4 Aanmelding en plaatsing  

 
13. Plaatsingsprocedure  

Aanmeldproces 
Het Altra College Haarlemmermeer werkt volgens de wettelijke zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat scholen 
verplicht zijn om ervoor te zorgen dat iedere leerling op een passende plek terecht komt. De school heeft 
aanmeldingen en de afwikkeling hiervan tot 1 januari 2023 in eigen beheer (zie figuur 4). Na deze datum lopen 
fase 2 tot en met fase 4 van de aanmeldingen voor alle Altra Colleges via een overkoepelend aanmeldloket.  
De school sluit dan weer aan bij fase 5; besluitvorming m.b.t. plaatsing.  
 
Voor de maatwerkvoorziening binnen het Altra College Haarlemmermeer gelden aanvullende stappen in het 
aanmeldproces.  

 
Figuur 4: Stroomschema aanmelding 

 

Fase 1: Kennismaking 
Verschillende betrokken partijen rondom een leerling die een TLV hebben of daarvoor in aanmerking komen 
kunnen interesse in onze school kenbaar maken. De ouders/verzorgers, de school van herkomst, de 
hulpverlening, de jeugdbescherming of de betrokken onderwijsconsulent neemt contact op met het Altra 
College Haarlemmermeer om de interesse in onze school kenbaar te maken. Er volgt een oriënterend 
kennismakingsgesprek waarbij de leerling met ouders/verzorgers en eventueel betrokkenen wordt uitgenodigd 
op het Altra College. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt er een rondleiding gegeven door de school en 
informatie gegeven over de verschillende trajecten binnen de school. Naast de individuele kennismakingen 
verzorgt het Altra College gedurende het schooljaar op een aantal momenten groepskennismakingen 
bijvoorbeeld voor groep 8 leerlingen die geïnteresseerd zijn in onze school.  
 
 Maatwerktraject Altra College Haarlemmermeer 
Voor een aanmelding van het maatwerktraject wordt er meer tijd genomen voor fase 1 om goed te kunnen 
onderzoeken of het maatwerktraject passend kan zijn voor de leerling. Dit heeft als doel om enerzijds 
informatie te geven over het maatwerktraject en anderzijds om in te schatten of maatwerk passend is. De 
schoolgeschiedenis van de leerling, de reden van de stagnatie in het onderwijsproces, de ingezette 
hulpverlening, de belastbaarheid van de leerling en de wens en motivatie van de leerling worden uitgebreid 
uitgevraagd tijdens de kennismaking.  

Dit heeft als doel om op basis van de meest recente informatie een juiste inschatting te kunnen maken over de 
kans van succes voor het inzetten van de maatwerkklas. Deze kennismaking wordt uitgevoerd door de 
gedragswetenschapper en begeleider passend onderwijs gekoppeld aan de maatwerkklas. 

Fase 2: Aanmelding 
Na de kennismaking en bij interesse in onze school wordt de leerling aangemeld door ouders/verzorgers, dit 
kan per mail of telefonisch.  



   

 

   

 

16 

Fase 3: Dossierverzameling 
Het Altra College Haarlemmermeer vraagt toestemming aan de ouders/verzorger van de leerling voor het 
opvragen van het dossier bij de school van herkomst. Het gaat om de volgende documenten:  
Ontwikkeling Perspectief Plan, Toelaatbaarheidsverklaring, cijferlijst, presentieoverzicht, overstapdossier vanuit 
de basisschool, begeleidende verslagen, eventueel psychologisch onderzoeksverslag en overige documenten. 
 
Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 
Alle leerlingen die worden ingeschreven op een school voor speciaal voortgezet onderwijs moeten in het bezit 
zijn van een toelaatbaarheidsverklaring voor Speciaal onderwijs. “Dit is een bewijs dat een kind recht geeft op 
een plek in het speciaal onderwijs. De toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd bij het 
samenwerkingsverband. Een samenwerkingsverband bestaat uit een samenwerking tussen gewone scholen en 
scholen uit het speciaal onderwijs uit een bepaalde regio” (www.rijksoverheid.nl). Het komt voor dat de TLV 
verloopt terwijl een vervolg op het Altra College Haarlemmermeer passend geacht wordt. In dat geval vraagt 
de school een verlenging van de TLV aan.  

Fase 4: Dossieranalyse 
De gedragswetenschapper van het Altra voert een inhoudelijke dossieranalyse uit en schrijft een integratief 
beeld van de leerling. Eventueel wordt er aanvullende informatie opgevraagd bij de ouders, school van 
herkomst of betrokken hulpverlening/jeugdbescherming. Het paarse formulier wordt ingevuld, hierin wegen de 
volgende elementen voor het bepalen van de juiste leerroute: intelligentieprofiel, cijfers huidige school, 
basisschool advies, wens van de leerling, wens van de ouders.   

Fase 5: Besluitvorming m.b.t. plaatsing 
De gedragswetenschapper bespreekt de aanmelding inhoudelijk op basis van het integratieve beeld en het 
paarse formulier in het plaatsingsoverleg. Het paarse formulier is een instrument waarmee op basis van 
verschillende gegevens (intelligentieprofiel, advies vanuit de basisschool, etc.) gekeken wordt welke 
onderwijsroute het best passend is. Het plaatsingsoverleg bestaat uit de Commissie van Begeleiding, bestaande 
uit verschillende disciplines binnen de school: gedragswetenschappers, coördinator leerlingenondersteuning, 
intern begeleider, jeugdarts (op afroep). De directie is voorzitter van het CvB en is aanwezig bij de 
overlegmomenten en besluitvorming. In het CvB wordt de aanmelding besproken, bij plaatsing wordt het 
uitstroomperspectief vastgesteld. Bij afwijzing wordt er volgens de zorgplicht met de leerling en het systeem 
gekeken naar een passende onderwijsplek.  

Intake 
Na de besluitvorming krijgen ouders/verzorgers een terugkoppeling en bij plaatsing volgt een intakegesprek 
uitgevoerd door de coördinator leerlingenondersteuning betrokken bij de klas waarin de leerling geplaatst 
wordt. De mentor van de klas van plaatsing sluit aan bij het intakegesprek. Voor het intakegesprek wordt de 
leerling en ouders/verzorgers uitgenodigd, waar wenselijk sluit de betrokken hulpverlening aan. Aan de hand 
van het intakegesprek wordt het ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld.  
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14. Profielschets Maatwerkvoorziening 

Om de kans van succes te vergroten is vanuit good practices de volgende profielschets opgesteld van leerlingen 
binnen de maatwerkvoorziening.  

1. De leerling is een thuiszittende leerling of dreigt thuis te komen te zitten;  

2. De leerling heeft passende hulpverlening of staat hiervoor open, daarnaast is het noodzakelijk dat de 
hulpverlening samenwerkt met school bij de herstart van onderwijs;  

3. De leerling en ouders zijn gemotiveerd voor een start binnen de maatwerkklas;  

4. De leerling is in staat om zelfstandig aan schoolwerk te werken binnen een klassensetting. Dit in verband met 
de vormgeving van de maatwerkvoorziening waarin elke leerling binnen zijn eigen niveau en leerjaar aan zijn 
leerdoelen werkt; 

5. De leerling is in staat om middels fasering toe te werken naar vergroting van zijn/haar 
onderwijsbelastbaarheid; 

6. Er is geen sprake van extreem externaliserend gedrag, dit in verband met de veilige setting van de 
maatwerkvoorziening;  

7. De leerling volgt een onderwijsroute anders dan havo-bovenbouw, vwo-bovenbouw of praktijkonderwijs. 

 

14. Plaatsingsvoorwaarde   

In het plaatsingsoverleg onderzoekt de Commissie van Begeleiding (CvB) of het Altra College Haarlemmermeer 
tegemoet kan komen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de aangemelde leerling.   
  
Basisvoorwaarden voor toelating Altra College Haarlemmermeer:   

1. Een leerling is in staat zelfstandig klassikaal onderwijs te kunnen volgen  
2. Een leerling is in staat onderwijs te volgen in groepen van maximaal tien leerlingen in de klas  
3. Een leerling heeft een intelligentieprofiel passend bij de geboden onderwijsniveaus (TIQ >80)  
4. Om het onderwijs succesvol te kunnen laten zijn, is een positieve samenwerking tussen ouders en 

school van grootst belang. Het Altra College streeft naar vertrouwen en motivatie vanuit ouders om 
deze positieve samenwerking te bewerkstelligen. Bij leerlingen vanaf 16 jaar is het van belang dat de 
jongere zelf ook gemotiveerd is om bij ons te starten 

5. Jongeren met een ondersteuningsbehoefte hebben recht op het volgen van passend onderwijs in de 
regio waar hij of zij woont (Rijksoverheid, 2022). In het kader van thuis nabij onderwijs bedient het 
Altra College Haarlemmermeer leerlingen woonachtig in regio Haarlemmermeer en Amstellanden. 
Uitzondering hierin kan zijn dat het Altra College Haarlemmermeer geografisch gezien de 
dichtstbijzijnde passende school is.   

6. Het is de inschatting van het Altra College Haarlemmermeer dat de school de veiligheid van de leerling 
en andere leerlingen in de school bij plaatsing kan garanderen  

7. Het Altra College Haarlemmermeer heeft plek binnen de absolute norm van maximaal 130 leerlingen 
(augustus 2022).    
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Deel 5 Overleg en besluitmomenten 

 
14. Ondersteuningsoverleg 

Het ondersteuningsoverleg vindt wekelijks plaats en wordt voorgezeten door de gedragswetenschapper.  
De coördinatoren leerlingenondersteuning en de intern begeleider nemen deel aan het ondersteuningsoverleg.  
In het ondersteuningsoverleg wordt aan de hand van de handelingsgericht werken cyclus een hulpvraag 
geanalyseerd en wordt passende ondersteuning gerangeerd (zie bijlage 3). Mentoren brengen een hulpvraag in 
aan de hand van het hulpvraagformulier.  
 
De eerste stap van de analyse is waarnemen, hierin staat het onderzoeken van de hulpvraag centraal. 
De volgende stap is begrijpen. Er wordt een analyse gemaakt van de situatie en opties voor de aanpak.  
Er worden verhelderingsvragen gesteld zodat de hulpvraag helder in beeld komt. De beschermende en 
belemmerende factoren kind-, school- en gezinsfactoren worden geanalyseerd. Daarnaast worden de 
onderwijs- en ondersteuningsbehoefte meegewogen. Na het begrijpen staat het plannen centraal. Er volgt 
besluitvorming over de aanpak en afspraken. De concrete acties kunnen te maken hebben met het helderder 
krijgen van de eerdere fase of het inzetten van ondersteuning arrangementen binnen of buiten de school.  
Tot slotte wordt in de fase realiseren gemonitord of de geboden interventie voldoende effect teweegbrengt. 
Mocht de geboden interventie tot onvoldoende effect hebben geleid wordt de hulpvraag opnieuw 
geanalyseerd.  

 
Figuur 5: HGW-Cyclus 
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15. Commissie van Begeleiding (CvB) 

Commissie van Begeleiding (CvB) heeft de taak om er met het team voor te zorgen dat iedere leerling optimaal 
gebruik kan maken van het schoolaanbod en zich daardoor maximaal kan ontwikkelen. Binnen het speciaal 
onderwijs is de CvB een wettelijke commissie die toezicht houdt en de volgende taken uitvoert:  

- Vaststellen, bijstellen en evalueren van het ontwikkelingsperspectief en daarmee het 
uitstroomperspectief van de leerling  

- Adviseert over terugplaatsing of overplaatsing van leerlingen naar regulier onderwijs 
- Adviseren aan het Samenwerkingsverband over de begeleidingsmogelijkheden binnen de school  

Het CvB binnen het Altra College Haarlemmermeer bestaat uit de volgende rollen binnen de school: de 
directrice (voorzitter), de coördinator leerlingenondersteuner, de gedragswetenschapper, de intern begeleider 
en de jeugdarts (op afroep). In het CvB op het Altra College Haarlemmermeer worden toelating van nieuwe 
aangemelde leerlingen besproken (plaatsingsoverleg). De beslissing om al dan niet toe te laten wordt in dit 
overlegmoment besloten. Daarnaast worden perspectiefwijzigingen van leerlingen in het CvB besproken.  
Bij sprake van een perspectiefwijziging wordt deze vastgelegd in het OPP. 

 
16. Zorg Advies Team (ZAT) 
 
In het multidisciplinair zorg adviesteam werken interne en externe deskundige met elkaar samen bij zorgen 
rondom een leerling. Het ZAT binnen het Altra College Haarlemmermeer bestaat uit het gehele interne 
ondersteuningsteam en externe ketenpartners: leerplichtambtenaar, jeugdarts, wijkagent en de Waag.  
De directie sluit op afroep aan bij het ZAT.  
 
Leerlingen worden voor het ZAT aangemeld als de geboden interventies en maatwerkaanbod onvoldoende 
gewenste resultaat heeft opgeleverd.  
 
De volgende doelen staan in het ZAT centraal:  

- De relevante factoren van de jongeren, de school en het systeem worden in kaart gebracht 
- De concrete onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling worden vastgesteld 
- De analyse van alle belemmerende en beschermende factoren is leidend  
- Opstellen van SMART werkdoelen voor de korte en lange termijn 
- De resultaten en opbrengsten worden geëvalueerd 

Leerlingen kunnen in het ZAT worden besproken mits er toestemming is. Bij leerlingen onder de zestien jaar ligt 
de bevoegdheid om toestemming te verlenen bij de ouders. Bij leerlingen vanaf zestien jaar moet ook de 
leerling toestemming verlenen.  
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Bijlage 

       

Bijlage 1: Ondersteuningsstructuur Altra College Haarlemmermeer 
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Bijlage 2: stappenplan Meldcode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 1: SIGNALEN IN KAART BRENGEN

STAP 2: OVERLEG MET DE
AANDACHTSFUNCTIONARIS EN RAADPLEEG

EVENTUEEL VEILIG THUIS

STAP 3: GESPREK MET DE LEERLING EN
OUDER/VERZORGER

STAP 4: WEGEN VAN GEWELD/MISHANDELING

De medewerker, de mentor, de aandachtsfunctionaris en de
betrokken ondersteuningscoördinator maken een ernsttaxatie op
basis van de signalen en het concrete gedrag.

1.

STAP 5: BESLISSEN: HULP ORGANISEREN OF
MELDEN

De betrokkenen bij stap 4 beslissen samen of er verdere hulp
ingezet kan worden of dat er gemeld moet worden bij Veilig
Thuis of Jeugdbescherming. Bij een nieuwe vorm van
onveiligheid altijd melden bij Veilig Thuis (ook als JB al
betrokken is). Ten alle tijden moet JB hiervan op de hoogte
worden gebracht.
Er wordt een terugkoppeling gegeven aan leerling en
ouders/verzorgers.

1.

2.

Wanneer we het vermoeden hebben dat een van onze leerlingen
onveilig is, maken we dit bespreekbaar en onderzoeken we
samen met ouders hoe we hierin gaan samenwerken.
Gedurende alle verdere stappen vindt overleg en terugkoppeling
plaats met de leerling en ouders/verzorgers.

1.

2.

Noteer de signalen en het waarneembaar gedrag zo concreet
mogelijk.
Bespreek met de leerling dat je de signalen intern bespreekt
De medewerker bespreekt dezelfde dag de signalen met de
aanwezige ondersteuningscoördinator en de mentor.
Met de ondersteuningscoördinator en mentor worden afspraken
gemaakt over de stappen die nodig zijn om de signalen verder in
kaart te brengen.

1.

2.
3.

4.

STAPPENPLAN
MELDCODE 

 
ALTRA COLLEGE HAARLEMMERMEER

De aandachtsfunctionaris wordt betrokken.
De aandachtsfunctionaris weegt samen met de medewerker en
mentor af of er contact wordt opgenomen met de
Jeugdbescherming en/of de betrokken hulpverlening. Eventueel
wordt Veilig Thuis anoniem geconsulteerd.
Er wordt besloten wie de genomen stappen registreert en waar.
De medewerker koppelt, in samenwerking met de betrokken
ondersteuningscoördinator de intercollegiale consultatie aan de
leerling terug. Daarnaast worden ouders op de hoogte
gesteld/uitgenodigt voor een gesprek.   

1.
2.

3.
4.
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Bijlage 3: Ondersteuningsoverleg 

 

 


