
 

De specialistische jeugdhulp van Altra  

Altra is de organisatie voor speciaal onderwijs en 

jeugd & opvoedhulp Amsterdam en 

omstreken. Samen met het gezin en samen met 

partners en verwijzers zoeken we naar de beste 

aanpak. Als expert in passend onderwijs en 

jeugdhulp is voor ons de aansluiting op het 

onderwijs heel belangrijk.  

Onze medewerkers hebben oog voor de veiligheid 

van kinderen en kunnen meerdere trainingen 

aanbieden. Als dat nodig is, kunnen onze 

gedragswetenschappers handelingsgerichte 

diagnostiek uitvoeren. Als de problemen zwaarder 

zijn, zetten we specialistische hulp in.   

 

Onze specialistische hulp 

Als aanvulling op de hulp in de wijk- en sociale 

teams, leveren we specialistische jeugdhulp op de 

volgende gebieden: 

 Hulp aan gezinnen met veiligheidsrisico’s 

Welke andere problemen er in een gezin ook 

spelen, de veiligheid van kinderen heeft altijd 

prioriteit. Daarom begon Altra zeven geleden 

met het opbouwen van expertise in Signs of 

Safety, een beproefde methode die zich direct 

op de veiligheidssituatie van kinderen richt. Een 

onderzoek in de Verenigde Staten laat zien dat 

het aantal uithuisplaatsingen door Signs of 

Safety met 50% verminderde.    

 Specialistische programma’s en trainingen 

Altra biedt hulp op maat. Daarvoor hebben we een aantal specialistische programma’s zoals: 

o Intensieve ambulante gezinsbegeleiding. Langdurige hulp bij het gezin thuis, gericht om op 

meerdere terreinen tegelijkertijd hulp te bieden aan zowel ouders als kinderen. Doel is 

verbetering van het gezinsklimaat zodat het kind / de jongere er veilig kan opgroeien en 

ontwikkelen en ontwikkelen van vaardigheden bij de gezinsleden, zodat zij meer gebruik 

kunnen maken van hun sociale netwerk. 

o Signs of Safety; gericht op gezinnen waar op het terrein van veiligheid zorgen zijn.  

o Triple P niveau 5; verdiepende modules,  waaronder Pathways (ouders die moeite hebben 

met beheersen van woede), Family Transitions (het bevorderen van een positief 

overgangsproces en het hervinden van de balans na (echt)scheiding) en Stepping Stones 

(ondersteuning voor ouders van kinderen met een beperking). 

o Kind- en ouderspeltherapie, dat kinderen kan helpen om hun emotionele problemen de 



baas te worden en hun ouders steun in de rug kan geven.  

o Overstap, biedt aan zowel kinderen als ouders intensieve begeleiding bij de overgang naar 

het voortgezet onderwijs.  

o Sportzorg, een traject bestaande uit twee onderdelen: sport als vrijetijdsbesteding en sport 

als middel om te werken aan hulpverleninggsdoelen.  

o Remweg, dat opvoeders begeleidt bij het bijsturen van het impulsieve gedrag en daarmee 

de concentratie van het kind te verhogen.  

o School video interactie begeleiding (SVIB) en kortdurende videohometraining (KVHT), 

waarbij ouders d.m.v. videobeelden zien hoe hun kind op hun gedrag reageert.  

 Hulp aan dreigende schooluitvallers 

Altra is een instelling voor jeugdhulpverlening en onderwijs. We bieden ambulante hulp en 

trainingen op en vanuit school. Hulp die je op school biedt heeft meer kans van slagen, 

simpelweg omdat de nazorg beter is. We bieden onderwijszorgarrangementen, hulp in 

aansluiting en in samenwerking met het speciaal onderwijs, met het praktijkonderwijs, met het 

speciaal basisonderwijs en met alle andere scholen met veel zorgleerlingen.  

o Integrale aanpak op school 

Een voorbeeld  van deze integrale aanpak op school zijn de trajectvoorzieningen die 

Altra samen met diverse samenwerkingsverband VO heeft opgezet. Op een 

trajectvoorziening worden jongeren met problemen op school geholpen, in plaats van 

doorgestuurd te worden naar het speciaal onderwijs.  

 Crisishulp 

Het ambulante crisisteam staat gezinnen met kinderen van nul tot 18 jaar bij, die zulke 

grote problemen hebben dat onmiddellijk hulp nodig is. De problemen kunnen te maken 

hebben met verwaarlozing, ernstige gedragsproblemen van het kind, relatieproblemen, 

opvoedingsproblemen, mishandeling of psychische problemen. De twee programma’s van 

Altra zijn: Families First en Ambulante Spoedhulp. 

 Hulp aan jonge moeders 

Altra is al jarenlang gespecialiseerd in hulp aan jonge moeders. We ondersteunen hen in 

hun eigen netwerk met ambulante hulp. Als dat nodig is, biedt Altra tijdelijk verblijf in een 

gezinshuis. Als terugkeer naar het eigen netwerk niet mogelijk is helpen we de jonge 

moeders op weg naar zelfstandigheid door ambulante ondersteuning in combinatie met 

wonen te bieden in een kamertrainingcentrum of een zelfstandige woning. Of dat nodig is 

of niet, baseren wij op diagnostisch onderzoek. Aan het verblijf koppelt Altra altijd 

ambulante hulp, voor zowel de jonge moeder als haar kind(eren). 

 Behandeling van jongeren met een beperking  

Altra biedt onder de naam Altra Salto gezinsbegeleiding aan, aan gezinnen met kinderen of 

jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). Altra Salto richt zich op kinderen en 

jongeren die zowel licht verstandelijk beperkt zijn als een psychiatrische stoornis of een 

ernstige gedragsstoornis hebben.  

 Blijf Groep 

Altra biedt hulp aan ouders en kinderen in een Blijf Groep die te maken hebben gehad met 

huiselijk geweld.. Wij zetten onder andere handelingsgerichte diagnostiek, Signs of Safety, 

Triple P en ATOS in.  


