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1. Altra College Centrum 

Binnen Altra is er veel aandacht voor de algemene veiligheid en specifiek aandacht 

voor een veilig pedagogisch klimaat. Altra College Centrum is een kleine school, met 

kleine klassen en veel individuele begeleiding. Hierdoor komen onze leerlingen beter 

tot hun recht. Naast en tijdens de lessen is er veel aandacht voor het gedrag, de 

studiehouding en sociale vaardigheden van de leerlingen. 

 

Altra College Centrum biedt een veilige omgeving waar de leerling centraal staat. We 

bieden jongeren ondersteuning om beter met zichzelf en anderen om te kunnen gaan. 

Hier werken we hard aan. Sommige leerlingen zitten maar kort bij ons op school en 

hebben tijdelijk extra ondersteuning nodig om weer terug te kunnen naar het regulier 

onderwijs. Andere leerlingen maken hun middelbare school af op Altra College 

Centrum en behalen hier hun diploma of deelcertificaten hiervan. 

 

1.1. Intake 
Elke leerling krijgt bij de start een intake. Bij de intake worden de aanmeldreden, de 

doelen en het uitstroomperspectief van de leerling besproken. Tijdens dit gesprek 

wordt ook aandacht besteed aan de veiligheid op school en welke afspraken hierbij 

gelden op de locatie. Er wordt verwacht dat de leerling bijdraagt aan een veilig 

pedagogisch klimaat op school en daar aanspreekbaar op is. Hierom wordt de leerling 

ook verzocht een handtekening te zetten onder de schoolregels om zich op die manier 

daaraan te committeren en erop aanspreekbaar te zijn. 

 

1.2. PBS Methode 
Positive Behaviour Support (PBS) is een doelmatige, school brede 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. PBS ligt ten grondslag aan alle schoolinterventies en 

methoden die op school worden toegepast. 

 

1.3. Briefing 
Iedere ochtend wordt de dag begonnen met een briefing waarbij iedereen voor die dag 

aanwezig is. Tijdens de briefing worden de onderwerpen besproken die belangrijk zijn 

voor de gang van zaken op school en die invloed kunnen hebben op de 

groepsdynamica, veiligheid en sfeer. Ook is er een werkapp die gebruikt wordt waar de 

belangrijkste punten gecommuniceerd worden en waar de overige collega’s ook op de 

hoogte worden gehouden. 
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1.4. Structurele spulllencontrole  
In het kader van veiligheid worden er jaarlijks meerdere schoolspullen controles 

uitgevoerd. Op deze wijze wordt iedereen weer scherp gehouden in wat wel en wat 

niet in school mag zijn. Als basis geldt hierbij het in orde hebben van je schoolspullen 

en wordt er ook gecontroleerd op andere zaken zoals drugs- en of wapens. Altra 

College Centrum streeft ernaar een drugs- en wapenvrije school te zijn.  Periodiek 

worden er ook kluiscontroles uitgevoerd die door school zelf gedaan worden. Indien er 

verboden materialen worden aangetroffen zullen die bij de politie worden ingeleverd en 

wordt daar in principe aangifte van gedaan. 

Onaangekondigd voor leerlingen komt de politie ook een aantal keer per jaar langs, in 

overleg met de school, om de spullencontrole bij te wonen en direct ook te controleren 

op de aanwezigheid van verboden goederen.  

 

1.5. Thema-lessen 
Periodiek worden er themalessen gegeven op onderwerpen die actueel zijn en 

betrekking hebben op de belevingswereld van de jongeren. Een deel wordt intern 

aangeboden maar ook wordt er gebruik gemaakt van externe partijen.  

Onderwerpen die kunnen worden behandeld zijn bijvoorbeeld: 

• Vuurwerk 

• Drugs- en alcoholgebruik 

• Sexting 

• (Jeugd)criminaliteit 

• Wapenbezit 

• Drill muziek 

 

1.6. Veilige buurt/omgeving 
Als kleine school in het centrum van Amsterdam is de ervaring dat het je kwetsbaar 

maakt voor kritiek. De leerlingen van de locatie Konijnenstraat blijven tijdens de pauzes 

binnen. Eenmaal in de school mogen de leerlingen niet meer naar buiten totdat de 

school uit is. Hiermee proberen we overlast in de buurt te voorkomen en houden we de 

leerlingen meer in het zicht, waardoor er geen onveiligheid van buiten de school naar 

binnen gebracht kan worden. In het schoolgebouw is er voldoende toezicht voor de 

vrije momenten (pauzes) en wordt er voorkomen dat leerlingen uit het zicht verdwijnen 

(gangpas, achterwacht). Op de locatie beschikken we over een schoolplein waar de 

leerlingen goed in het zicht zijn en toch buiten kunnen zijn. 

In de directe omgeving van de school zijn er verschillende voorzieningen. Zo is er een 

basisschool, mbo locatie, verschillende winkels en meerdere coffeeshops. Als school 

hechten we belang bij een goed contact met de buren om bij incidenten snel 

afstemming te kunnen zoeken en vroegtijdig overlast te kunnen stoppen en/of te 

signaleren. Zo is er contact met de manager van de plaatselijke Albert Heijn bij 

incidenten waarbij leerlingen van Altra betrokken zijn. De boodschappen voor de 

kooklessen worden met de leerlingen over het algemeen ook bij de Albert Heijn 

gekocht onder begeleiding van een docent. 
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1.7. Achterwacht 
Op de locatie Centrum is er achterwacht tijdens de lessen. De achterwacht wordt 

ingezet bij incidenten in de klas en wanneer de leerling, ondanks de 

waarschuwingsladder, niet de instructies opvolgt van de docent. De achterwacht is er 

voor de leerling en docent om tot een goede oplossing te komen. De leerling kan naar 

de achterwacht gestuurd worden of de docent belt met de achterwacht om de leerling 

op te halen. Afhankelijk van de situatie wordt er beoordeeld hoe en wanneer er een 

herstelgesprek plaatsvindt tussen docent en leerling. De rol van de achterwacht is 

bemiddelend, ondersteunend en adviserend naar zowel leerling als docent. De 

achterwacht houdt oog voor de terugkerende incidenten en de mogelijke patronen 

hierin. Indien er meer nodig is dan enkel een herstelgesprek gaat de achterwacht in 

overleg de mentor en/of zorgcoördinator.  

 

1.8. Gemeente/OTSV/Straatcoaches 
De gemeente is voornemens om meer ondersteuning te bieden aan de scholen in 

Amsterdam en om de problematiek van de jongeren meer inzichtelijk te krijgen. 

Hiervoor heeft de gemeente het OTSV (Operationeel Team Schoolveiligheid) vanuit 

het actiecentrum opgezet. De locatie Centrum is de samenwerking aangegaan met het 

OTSV om een analyse en een plan op te stellen voor een betere samenwerking en 

ondersteuning ten aanzien van de actuele problematiek onder de jongeren.  

Locatie Centrum werkt samen met de wijkagent/buurtregisseur. Deze is bekend met de 

werkwijze op school en de doelgroep. Naast de wijkagent is de veiligheidscoördinator 

in contact met Stichting Aanpak Overlast Amsterdam (SAOA) en in direct contact met 

de straatcoaches in de omgeving van de school. 

 

evalueren worden collega’s gedwongen scherp te kijken naar het eigen handelen en 

dat van collega’s en oplossingsgericht te werken.  

Verder wordt er op onregelmatige wijze aan intervisie gedaan om bepaalde incidenten 

na afloop te bespreken. Dit om de situatie helder te krijgen m.b.t het handelen van de 

coaches en om duidelijk uiteen te zetten hoe een bepaald incident is verlopen, of het 

voorkomen had kunnen worden of hoe te handelen als een soortgelijke situatie zich 

weer voordoet. 
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