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Overzicht van de ondersteuning van Altra College Centrum 
 

Welke leerroutes worden er aangeboden?  
 

• Leerroute 1: Belevingsgerichte dagbesteding 

• Leerroute 2: Taakgerichte en activerende dagbesteding 

• Leerroute 3: Beschut werk 

• Leerroute 4: Arbeid 

• Leerroute 5: Arbeid met certificaten MBO entree 

• Leerroute 6: MBO niveau 2-3-4 

• Leerroute 7: MBO niveau 3-4 / HBO / WO 

 

 

A. De kracht van de school (voor wie doe je het?) 

Wat zijn de belangrijkste leerling kenmerken? 

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

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

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

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

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

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

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

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

zicht te houden.  

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

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

schoolomgeving nodig waarin veiligheid, duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur voorop 

staan.  

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

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

Daarnaast zijn er twee bovenbouwklassen ingericht voor leerlingen met internaliserende 

problematiek.  

Altra College Centrum biedt binnen het vmbo-t de profielen Zorg en Welzijn en Economie in vijf 

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

programma is gericht op een tweejarig examenjaar. Daarnaast biedt Centrum in samenwerking met 

Altra College Bleichrodt HAVO-kans in de onderbouw aan.  
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B. Overzicht van het ondersteuningsaanbod van de school (hoe doe je het?) 

Ondersteuningsbehoefte bij 

leren en ontwikkelen 

Hoe werkt de school hieraan?  

basis / aanvullend / intensief 

Studievaardigheden: plannen 

en organiseren, taakgericht 

werken 

Basis: 

- Alle leerlingen werken met een planner, hierin staat per 

week beschreven welke lesstof behandeld wordt en of er 

toetsen worden afgenomen. 

- Deze planners zijn terug te vinden in Som, voor zowel 

ouders als leerlingen 

- Elke dag begint met een check-in bij de mentor, in dit half 

uur wordt de dag doorgenomen, wordt gekeken of de 

schoolspullen in orde zijn en worden leerlingen herinnerd 

aan de individuele afspraken (rondom gedrag ofwel rondom 

leren) 

- Alle lessen zijn op dezelfde manier opgebouwd; 

gezamenlijke instructie, zelfstandig werken en 

nabespreking 

- Leerlingen volgen elk uur een ander vak bij de vakdocent in 

zijn/haar eigen lokaal 

Aanvullend: 

- Na de gezamenlijke instructie kan een verlengde 

individuele instructie volgen 

Intensief: 

- Leerlingen krijgen op school extra ondersteuning van een 

ATOS medewerker (Altra Thuis op School) gericht op 

planning en organisatie. Dit kan in de vorm zijn van 

individuele gesprekken, observaties in de klas. 

- Leerlingen kunnen worden aangemeld bij de Opvoedpoli. 

Deze medewerkers werken vanuit school en de gesprekken 

vinden ook op school plaats. 

 

Motivatie en concentratie 

 

 

Basis: 

- Elke leerling heeft een OPP waarin hij/zij samen met de 

mentor de doelen heeft beschreven waaraan ze willen gaan 

werken. Deze doelen worden meerdere keren per jaar 

geëvalueerd. 

- Ook ouders en overig netwerk worden hierbij betrokken. 

- In de prikkelarme klas werken leerlingen vanuit hun eigen 

cubicle (tafel met tussenschotten), zodat ze niet worden 

afgeleid door medeleerlingen. 

- De klassen hebben een maximale grootte van 10 leerlingen 

- Vanaf de 3e klas kiezen de leerlingen een profiel dat het 

best aansluit bij hun interesses en vaardigheden 

Aanvullend; 

- Sommige leerlingen hebben bij het zelfstandig werken 

oortjes in met muziek of een geluiddempende koptelefoon 

- Leerlingen hebben een apart plekje in de klas of in een 

aangrenzende ruimte 

Intensief: 

- Leerlingen volgen een verkort schoolprogramma 
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- Leerlingen volgen een buitenschoolsprogramma waarin ze 

individueel begeleid worden door een docent 

Taal (oa NT2 en dyslexie) 

 

 

Basis: 

- Alle leerlingen werken met de methode Nieuw Nederlands 

- Eerste jaars leerlingen maken een instap toets (Numo) 

waarin hun begin niveau van de Nederlandse taal wordt 

gemeten. 

- In de examenjaren worden leerlingen begeleid bij het 

opstellen van hun leeslijst en wordt er samen naar de bieb 

gegaan om boeken te lenen 

Aanvullend: 

- Leerlingen met een achterstand op het gebied van taal 

kunnen extra oefenen via een adaptief online programma 

Numo. 

- Dyslectische leerlingen krijgen de toetsen soms mondeling 

aangeboden 

Intensief: 

 

Rekenen (oa dyscalculie) 

 

 

Aanvullend: 

Leerlingen met een achterstand op het gebied van 

rekenen/wiskunde kunnen extra oefenen in een adaptief online 

programma Numo 

Meer- en hoogbegaafdheid 

 

Niet van toepassing 

Disharmonische intelligentie 

 

Basis: 

- Docenten zijn op de hoogte en hun handelen is hierop 

afgestemd 

 

Samenwerkingspartners 

 

 

 

 

Ondersteuning bij sociaal-

emotionele ontwikkeling 

Hoe werkt de school hieraan?  

basis / aanvullend / intensief 

Sociale vaardigheden 

 

 

Basis: 

- Positive Behaviour Support 

- Op meerdere plekken in school worden de leerlingen op 

een duidelijke manier aan de gedragsverwachtingen 

herinnerd 

- Er is een achterwacht, die kan bemiddelen tussen 

leerling/docent of leerling/leerling bij conflicten 

Aanvullend: 

- Loverboy lessen 

- Extra begeleiding in de klas door een ATOS medewerker 

Intensief: 

- Inzet van ATOS op opvoedpoli medewerker op school 

Angst en stemming (incl. 

faalangst)   

 

Basis: 

- Klassikale check in 

- Aandacht voor een veilig leerklimaat 

- Aparte klassen voor leerlingen vanaf de 3e klas met meer 

internaliserende problematiek 
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Aanvullend: 

- Extra begeleiding vanuit ATOS in de klas 

Intensief: 

- Diagnostiek en/of behandeling door opvoedpoli op school 

of een andere externe instantie 

Omgaan met grenzen 

 

 

Basis: 

- Er zijn duidelijke afspraken en regels in de school 

- De docenten kennen de leerlingen goed en spreken 

leerlingen aan op negatief gedrag 

- Er wordt gewerkt met een waarschuwingsladder, waarbij 

de leerling altijd een gedragsalternatief krijgt aangereikt 

- Er is een veiligheidsprotocol waarin duidelijk beschreven 

staat wat de mogelijke acties op grensoverschrijdend 

gedrag kunnen zijn. 

Aanvullend: 

• Leerlingen die moeite hebben om zich aan de 

regels/afspraken te houden kunnen een individueel 

gedragsschrift krijgen dat dagelijks door de docenten 

wordt ingevuld. Hierop staan de doelen die voor hen 

belangrijk zijn 

 

 

Intensief: 

• Inzet van ATOS begeleiding of de Opvoedpoli 

Middelengebruik en 

verslaving 

 

Basis: 

• Aandacht voor dit onderwerp bij de vakken biologie en 

maatschappijleer 

Aanvullend: 

• Contact met Jellinek preventie team. Leerlingen bij wie er 

zorgen zijn omtrent middelen gebruik of game verslaving 

kunnen worden aangemeld bij Jellinek voor Motivier 

gesprekken op school (4 gesprekken ter motivatie voor 

behandeling) 

Intensief: 

 

 

 

Ondersteuning thuis/vrije tijd 

 

Basis: 

- Elke klas heeft een eigen ouder app groep waarin de 

mentor de ouders op de hoogte houdt van de algemene 

dagelijkse zaken 

- Ouders komen een aantal keer per jaar op school om de 

voortgang te bespreken 

- Ouders hebben inzage in het OPP en ondertekenen dit voor 

akkoord 

- Ouders kunnen in SOM om de voortgang en aanwezigheid 

van hun kind in te zien 

- Er is 1 keer per jaar een algemene ouderavond 

Aanvullend: 

- Ouders worden tussentijds op school uitgenodigd wanneer 

er zorgen zijn 
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Intensief: 

- Er kan ATOS begeleiding ingezet worden om in de 

thuissituatie te ondersteunen 

Samenwerkingspartners 

 

 

ATOS (intern) 

Opvoedpoli (intern) 

 

Ondersteuning bij 

communicatie 

Hoe werkt de school hieraan?  

basis / aanvullend / intensief 

Gebruik gebaren en/of picto’s 

 

Basis: 

De gedragsverwachtingen en schoolregels zijn visueel gemaakt en 

hangen op meerdere plekken in de school 

Anders 

 

 

Niet van toepassing 

Samenwerkingspartners 

 

 

 

 

Ondersteuning bij fysieke 

situatie 

Hoe werkt de school hieraan?  

basis / aanvullend / intensief 

Motorische beperking 

/beperkte mobiliteit 

 

Basis: 

- Er is een lift aanwezig in het gebouw 

 Aanvullend: 

- Niet van toepassing 

Intensief: 

- Niet van toepassing 

Slechtziendheid / 

Slechthorendheid 

 

Geen specifiek aanbod 

Samenwerkingspartners 

 

 

 

 

Ondersteuning bij 

medische situatie 

Hoe werkt de school hieraan?  

basis / aanvullend / intensief 

Chronisch ziek 

 

 

Geen specifiek aanbod 

Beperkte belastbaarheid 

 

 

Geen specifiek aanbod 

Samenwerkingspartners 

 

 

Geen specifiek aanbod 

 

 

 

 


