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Welkom bij Koppeling 
College!
Beste leerling, goed dat je er bent! Jij denkt daar op dit 
moment misschien anders over, maar we doen er alles aan 
zodat je later met een positief gevoel kunt terugkijken op 
je periode bij De Koppeling. 
Onze interne school, Koppeling College, maakt onderdeel uit van 

een uitgebreid dagprogramma met therapie, zorg, onderwijs, 

vrijetijdsbesteding en sport. We bieden je hier een veilige omge-

ving waar jij centraal staat. Bij ons krijg je een nieuwe kans om een 

diploma of (praktijk)certificaten te halen of op een andere manier 

aan een mooie toekomst te werken.  

Jouw doel 
Allereerst kijken we wat jij al goed kan. En dat is vaak meer dan jij 

denkt! Dan bespreken we samen wat jij wilt bereiken. Weet je al 

welke opleiding jij wilt volgen, welk vak je later wilt uitoefenen? 

Want je doet pas echt je best, als je weet waar je naartoe werkt. 

Daarna kijken we welke ondersteuning je nodig hebt om je doe-

len te bereiken. Je leert hier veel. Niet alleen over de verschillende 

schoolvakken, maar over alles wat je in je verdere loopbaan nodig 

hebt. Hoe lang of kort je hier ook verblijft, samen werken we hard 

om jouw schoolcarrière weer op te pakken. Zodat je zelf weer ver-

der kunt. 

Handige informatie
Dit boekje geeft je de informatie die je nodig hebt als je voor het 

eerst naar Koppeling College gaat. Je lestijden, de schoolregels en 

wat je mee moet nemen bijvoorbeeld. Er is nog veel meer te vertel-

len over het onderwijs van Koppeling College. Die informatie staat 

in een uitgebreide schoolgids. Deze gids vind je op onze website: 

www.altra.nl/koppeling-college.

We wensen je de komende tijd heel veel succes!

Namens het team van Koppeling College,

Eric Sliphorst, 

Teamcoördinator/IB’er

Mentor
Je hebt bij Koppeling College een vaste mentor, die je schoolprestaties in de gaten houdt. De mentor is de 

belangrijkste schakel tussen jou, de school, de groepsleiding, je eventuele stageplek en je ouders.  Heb je 

vragen of zit je ergens mee? Dan kun je altijd bij je mentor terecht. 

Dag- en avondprogramma

‘Op mijn vorige school hoorde ik 
alleen wat ik niet kan, hier hoorde 
ik wat ik wél kan. ’
Oud-leerling van het Koppeling 
College

Het onderwijs maakt deel uit van het dagprogramma van therapie, zorg, onderwijs, vrije-

tijdsbesteding en sport. Dat dagprogramma loopt van 9.00 tot 17.00 uur. 

Voor het  avondprogramma (17.00 – 21.00 uur) worden activiteiten op de groep georgani-

seerd, zoals thema-avonden, jongerenvergaderingen, koken, sport en natuurlijk eten. Je 

leert zogenaamde life skills voor je dagelijks leven. 

Lestijden

Van maandag tot en met vrijdag zijn er lesuren. Die zijn onderdeel van het dagprogramma. 

Een deel ervan staat vast. Een ander deel is op jouw doelen afgestemd. 

Bij ziekte 

Als je ziek bent, blijf je op de leefgroep. Daar krijg je de verzorging die je nodig hebt. 

Natuurlijk zorgen we ervoor dat je zo min mogelijk leerachterstand oploopt.

Vakantie en vrije dagen

We vinden het belangrijk dat je de tijd binnen de Koppeling goed gebruikt. Om dat te doen 

volg je het dag- en avondprogramma. Vakanties daarbinnen lopen niet gelijk met de vakan-

ties van andere scholen. Binnen het dag- en avondprogramma staat jouw leren centraal. 

De planning van vakantie en verlof bespreek je met je mentor van de leefgroep. 

In De Koppeling werken Spirit (jeugd & opvoedhulp), de 
Bascule (ggz) en Altra (onderwijs) intensief samen.

Goedemorgen, goed dat je er bent!
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Stage

Bij een stage leer je in de praktijk. Dit leren bestaat uit kennis, vaardigheden en 

competenties die je niet uit boeken kunt halen. Heel belangrijk dus! Daarom zorgen we 

ervoor dat je stage kunt lopen. We bouwen het geleidelijk op. Eerst krijg je een interne 

stage, dus binnen De Koppeling. Ben je toe aan een volgende stap en laat je traject het 

toe? Dan kun je op externe stage. 

Als je een mbo-opleiding volgt, loop je een beroepspraktijkvormende stage. Dit is 

onderdeel van het onderwijs en telt mee voor je diploma. 

Daarnaast kent Koppeling College:

1. SNUFFELSTAGE

2. ARBEIDSORIËNTERENDE STAGE

3. BEROEPSVOORBEREIDENDE STAGE

4. LEERWERKTRAJECT

5. INTERNE STAGE

We werken met veel organisaties samen om voor jou een 

goede stageplek te vinden. Zoals Altra Werkt, Spirit Werkt, 

Pantar, School2Work en vele andere bedrijven. 

Examens

Een diploma is een prachtig bewijs van wat je allemaal kunt en hebt 

geleerd. Én je kunt ermee doorstromen naar een vervolgopleiding. 

Je kunt binnen het interne onderwijs aan verschillende soorten examens meedoen. 

•  Voor een vmbo-t-diploma doe je mee aan het staatsexamen. 

•  Het voordeel van het staatsexamen is dat je niet in één keer het hele examen 

•  hoeft te doen. Je legt per vak een examen af. Als je voor dat vak slaagt, krijg   

je een certificaat. Wanneer je voor alle vakken een certificaat  hebt gehaald, krijg  

 je je diploma. 

•  Een andere mogelijkheid om naar het mbo door te stromen, is het IVIO-examen. 

•  Mbo-examens organiseren we in samenwerking met een mbo-instelling. Stage hoort 

hier bij. 

Ons onderwijs

Bij ons volg je onderwijs op maat. De groepen zijn klein, zodat je in alle rust kunt werken. 

Als je wat meer ondersteuning nodig hebt om weer aan de slag te gaan, krijg je één-op-

één les. Je kunt bij ons verschillende soorten onderwijs volgen: 

•  praktijkonderwijs;

•  beschermde leeromgeving; meisjesonderwijs;

•  vmbo (basis, kader, gemengd, theoretisch);

•  mbo 1 en 2;

•  havo en vwo bekijken we per leerling.

Lukt het je even niet om aan het gewone lesprogramma deel te nemen? Dat geeft niet. We 

hebben een speciale supportgroep, waar je tijdelijk extra ondersteuning krijgt:

•  DE FOCUS: hier kun je in stilte onderwijs volgen. Geen afleiding. Zo kun je je goed 

 concentreren. 

• KLAS 7: Wanneer je korte tijd in de koppeling verblijft volg je een eigen programma 

in klas 7

Ik heb wel een schop onder mijn 
kont nodig, want als je niet werkt 
haal je je diploma niet. Maar bij 
Koppeling College doen ze dat op 
een positieve manier.
Oud-leerling

Alles uit de kast voor je toekomst!
‘Je leert niet voor school, maar voor het leven.’

School is niet het einddoel, maar een middel om aan je toekomst te werken. Bij De 

Koppeling werken we allemaal samen – docent, mentor, pedagogisch medewerker, 

therapeut - om jou alles te leren wat je later nodig hebt. Maar toepassen wat je geleerd 

hebt moet je zelf doen! 
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Bij Koppeling College werken veel mensen aan jouw behandeling, begeleiding, onderwijs 

en een goede sfeer. Wie kom je waar tegen?

School:

• DE MENTOR is het aanspreekpunt voor jou en je ouders. Hij of zij houdt in de gaten 

of je je gestelde doelen haalt en overlegt met je ouders. Loop je ergens tegenaan? Je 

mentor helpt je een oplossing te vinden.

• DE DOCENT geeft les. Waardevolle kennis!

• DE ZORGCOÖRDINATOR zorgt ervoor dat jij en je ouders de hulp krijgen die jullie nodig 

hebben, bijvoorbeeld jeugdhulp of een training.

• DE INTERN BEGELEIDER helpt je als je moeite hebt om je onderwijsdoelen te halen, die 

wel in je zitten.

Leefgroep:

• PEDAGOGISCH MEDEWERKERS organiseren ’s avonds, in het weekend en in de vakan-

tieperiodes allerlei activiteiten en trainingen, waar je veel van leert. Bijvoorbeeld hoe 

je anders om kunt gaan met boosheid en agressie, wat drugs- en alcohol met je doen 

of hoe je je sociale vaardigheden kunt vergroten.

• THERAPEUTEN kunnen je behandelen als je diepere problemen ervaart. Je kunt bij-

voorbeeld een traumabehandeling, gedragstherapie of creatieve therapie volgen. 

Wie is wie?

Kim, zorgcoördinator

‘Je kan alles bereiken als wij 
je mogen helpen.’ 

Eric, teamcoördinator/IB’er

‘De Koppeling is niet het einde, 
maar een nieuw begin voor jou.’

Vrije tijd en vorming:

• PEDAGOGISCH MEDEWERKERS werken samen met docenten, geestelijke verzorgers, 

sportleraren en verschillende organisaties om activiteiten te organiseren die leuk en 

leerzaam zijn. Voorbeelden hiervan zijn sportworkshops, muziekworkshops, kook-

clubs of improvisatietoneel.

Oud-leerling

 ‘Je kan het een wonder noe-
men, maar ik heb het echt 
leuk gehad op het Koppeling 
College.’ 

Oud-leerling

‘Ik vertrouw de leiding en heb 
hier voor het eerst mijn masker 
afgedaan.’ 
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Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon behandelt vertrouwelijke en persoonlijke zaken. Bijvoorbeeld 

als je gepest wordt of als je je niet eerlijk behandeld voelt. Onze vertrouwenspersoon is: 

 

Leonie Visser     Paul Poppenk (tot 

T: 020 788 22 11     

E: l.visser@altracollege.nl    

Wat vinden we belangrijk? 
Een positieve sfeer, waarin je je veilig voelt, is de beste omgeving om te leren. Daarom 

hebben we duidelijke regels, waar we ons aan houden. Dat geldt voor jou, maar natuurlijk 

ook voor de mentoren, docenten en ander personeel van De Koppeling.

Het is niet erg als het eens een dag wat minder loopt. Van vallen en weer opstaan leer je 

het meest. Iedere stap die je zet, is voor ons en voor jou een aansporing om weer door te 

gaan. Zo werken we allemaal samen aan jouw toekomst. 

Ik zorg voor een fijne sfeer in de school.

Ik ga respectvol om met anderen,

op school en in de buurt.

Ik ga netjes om met de spullen van anderen.

Ik gooi mijn afval in de prullenbak.

Ik ben op tijd op school en in de les.

Ik kom goed voorbereid in de les en heb mijn

spullen bij me.

Ik loop rustig door de gangen.

Ik gebruik nette taal en ga geweld uit de weg.

Ik rook niet in school of op het schoolplein

Ik zorg ervoor dat ik zonder wapens of voorwerpen

die als wapens te gebruiken zijn op school kom.

Ik laat mijn mobieltje/muziekapperaat thuis, 

of ik lever deze in op school.

Ik zet mijn pet/muziek/capuchon af in de school.

Ik kom nuchter op school en heb geen alcohol 

of drugs bij me.8 9



Ook wij blijven leren 
Alle medewerkers van de Koppeling volgen een training vakmanschap. Zo leren wij om 

jou zo goed mogelijk te ondersteunen. Op alle gebieden; thuis, op school en in je vrije tijd. 

Wat vind jij van de school?

Twee maal per jaar onderzoeken we wat jij van de school vindt. We vinden jouw mening 

belangrijk. Want zo komen we erachter wat al goed loopt en wat nog beter kan. Daarmee 

kunnen we het onderwijs en de begeleiding blijven verbeteren.

Als je Koppeling College verlaat, heb je veel geleerd en als het even kan een diploma op 

zak. De uitstroomcoördinator kijkt samen met jou wat een goede vervolgplek is voor jou. 

Als je verder wilt leren, zoekt de uitstroomcoördinator een school voor voortgezet (speci-

aal) onderwijs of een mbo-opleiding. Als je wilt gaan werken, helpt hij of zij je een baan of 

stageplek te vinden. Daarom werken we nauw samen met scholen en werkgevers.

Na Koppeling College

Waar jij na Koppeling College naartoe gaat, ligt natuurlijk aan jouw doelen, je capaciteiten 

en je wensen. Maar waar gingen de jongeren die eerder op Koppeling College hebben 

gezeten naartoe?

Na school

(Uitstroomgegevens Koppeling College, 2017)

Anders = Leerplichtontheffing; verhuisd naar het 

buitenland; opgenomen in een instelling.
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Meer informatie nodig?
Onze uitgebreide opleidingsgids is te bekijken op: 

     www.altra.nl/koppeling-college

Hierin vind je nog veel meer informatie dan we in 

deze minigids kwijt konden.

Bijvoorbeeld informatie over

• Altra College, waar Koppeling College een onderdeel 

van is

• De vakken

• Welke ondersteuning we kunnen bieden

• Welke trainingen je kunt volgen

• Hoe je ouders betrokken worden

• Verzekeringen

• Wat te doen bij klachten

• En nog veel meer.

Voor wie is 
Koppeling College 
Koppeling College is een school voor jongeren die in De 

Koppeling verblijven; een besloten behandelcentrum 

voor jongeren van 12 tot 18 jaar. 

Kijk ook eens op www.dekoppeling.com

Tafelbergweg 8

Adres en route
Koppeling College     

Tafelbergweg 8

1105 BN Amsterdam

T 020 3428400

E ac.dekoppeling@altra.nl

www.altra.nl/koppeling-college
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