
 

Ambulante begeleiding  

Ondersteuning voor  

leerling, leraar en school  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altra helpt zorgleerlingen zowel thuis als op school met een duidelijk plan van aanpak. We combineren 
onze ambulante begeleiding met jeugd- en opvoedhulp. Op die manier bereiken we meer en ontstaan 
nieuwe kansen om samen te werken aan de ontwikkeling van ieder kind.  
 

Wat biedt Altra? 

Naast begeleiding en hulp aan kinderen en ouders, biedt Altra ook ondersteuning aan scholen, 
teamleiders, docenten, mentoren en zorgcoördinatoren. De medewerkers van Altra kijken samen met de 
school, leerling, leraar en ouders wat er nodig is om de leerling te laten slagen in het reguliere onderwijs. 
Zo biedt Altra individuele begeleiding aan leerlingen, maar ook bijvoorbeeld voorlichting aan 
docententeams over specifieke problematiek. Ook biedt Altra hulp om te voorkomen dat voor een leerling 
een indicatie-aanvraag nodig is.  
 
De ambulante begeleiding van Altra ondersteunt leerlingen door:  

• de studievaardigheden te versterken  
• sociale vaardigheden te versterken 
• klassenvoorlichting over problematiek van de leerling 
• oplossingsgericht denken en handelen 
• gerichte observatie van interactie tussen leerlingen 

 
De ambulante begeleiding van Altra ondersteunt scholen en leraren door:  

• voorlichting te geven over de problematiek van de leerling 
• het handelingsplan op te stellen, uit te voeren en te evalueren  
• gerichte observatie van interactie tussen leerkracht, mentor en leerling  
• te adviseren en informeren over verschillende trajecten binnen de externe zorg  
• te adviseren over voorzieningen voor leerlingen met een bijzondere zorgvraag 
• deskundigheidsbevordering en begeleiding van leerlingen met problemen in gedrag, concentratie 

of schoolse vaardigheden 
• interactie- en didactische vaardigheden te versterken  
• mee te denken over andere vormen van hulp binnen de school die vroegtijdige schooluitval 

voorkomen, bijvoorbeeld als klassencoach 
• klassenmanagement 

 
 



Hoe werkt Altra? 

De ondersteuning van Altra begint altijd met de vraag: wat heeft deze leerling, in deze klas, op deze 
school en met deze ouders nodig? Daarbij kijken we ook naar het functioneren van de leerling in de 
thuissituatie en vrije tijd. Problemen die een leerling ondervindt, staan nooit op zichzelf en kunnen zich 
onder andere omstandigheden anders uiten. Waar nodig zetten we aanvullende interventies in. Samen 
bepalen we hoe we het beste tegemoet kunnen komen aan de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de 
leerling. Doormiddel van observaties, voortgangsgesprekken en een eindevaluatie houden we nauwkeurig 
in de gaten of de ontwikkeling volgens plan verloopt en of de gestelde doelen worden behaald.  
 

Denken in oplossingen 

Altra denkt in oplossingen. Hoe groot de problematiek ook is, er gaan altijd dingen wél goed. En daar 
liggen mogelijkheden en kansen. Door daar samen over na te denken, komt de leerling, leraar of ouder 
dichterbij het oplossen van het probleem. De eigen ideeën, competenties en netwerk vormen daarbij het 
uitgangspunt.  
 

Wat is en doet Altra? 

Altra is een grote instelling voor speciaal onderwijs en jeugd- en opvoedhulp in Amsterdam en omstreken. 
Altra biedt hulp waar dat nodig is en het beste werkt; thuis of op school. De kracht van kinderen en 
ouders is ons uitgangspunt. Want hulpverlening werkt pas echt als je het samen doet.  
 

Privacy en klachten 

Altra gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij registreren al onze cliënten bij de verwijsindex 
MULTIsignaal. Zo kunnen andere instellingen zien wie bij ons begeleiding krijgt, maar we melden niet 
welke hulp cliënten krijgen en waarom. Op onze website kunt u daar meer over lezen. Bent u niet 
tevreden over onze hulp, dan kunt u daar ook de klachtenfolder downloaden. 
 

Meer informatie en aanmelden 

Heeft u vragen over onze jeugd- en opvoedhulp of wilt u iemand aanmelden? Bel dan tussen 09:00 en 
17:00 uur met 020-555 8300 of mail naar contact@altra.nl. 
 
 
 
 
 
 
NB. Waar ‘hij’  of ‘hem’ staat, kan uiteraard ook ‘zij’ of ‘haar’ worden gelezen.  


