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Welkom 
Voor u ligt de schoolgids van Koppeling College. Hierin vindt u alle informatie over het schooljaar 
2018-2019. Praktische informatie, zoals lestijden, maar ook informatie over de organisatie van het 
onderwijs, de leerlingenzorg en wat u als ouder van ons mag verwachten. 

De Koppeling is een behandelcentrum voor jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar. We bieden een 

geïntegreerd dagprogramma  

Alle leerlingen van de Koppeling hebben een verhaal. Op de Koppeling doet dat verhaal er toe en 
we houden rekening met dat verhaal. Alle medewerkers van de Koppeling zijn er voor de jongeren; 
niet alleen de docenten, maar iedereen die op onze school werkt. We luisteren en hebben geduld. 
We bieden structuur en stellen grenzen. Waar nodig houden we jongeren een spiegel voor. We 

kijken verder dan alleen naar het gedrag. Vertrouwen geven vinden we ontzettend belangrijk. We 
blijven in onze jongeren geloven, ook als het minder goed gaat. 

We zijn er ook voor de ouders, die ontzettend belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind. 
Daarom betrekken we u als ouder actief bij de voortgang. Samen maken we een plan waarin we 

afspreken wat nodig is om de talenten van uw kind te herkennen en te ontwikkelen. Daarin hebben 
we ieder onze eigen rol. Verder signaleren we wanneer extra ondersteuning nodig is voor uw kind, 

maar soms ook voor u en uw gezin. 

Onze opdracht is om al onze jongeren ieder jaar weer kleine en grote successen te laten behalen. 

Als het kan een diploma. Het doel is om uw kind uit te zwaaien naar vervolgonderwijs en/of een 
baan. Kwaliteit van het onderwijs en de zorg staan hierbij voorop. We vinden het belangrijk dat u 
hiervan op de hoogte en tevreden bent. Daarom nodigen we u regelmatig uit om over de 
ontwikkelingen van uw kind te praten. Vragen of opmerkingen horen wij graag! 

Wij wensen alle jongeren een goed schooljaar toe en hopen op een prettige samenwerking met u, 

uw kind en andere betrokkenen. Heeft u na het lezen van deze schoolgids nog vragen? Neem dan 

gerust contact op met de mentor van uw kind of met Eric Sliphorst, de afdelingscoördinator. 

 

Nicolette Engbers     Eric Sliphorst 
Raad van Bestuur    Afdelingscoördinator en intern begeleider Koppeling 
College   
Altra Onderwijs & Jeugdhulp 

NB. Voor de leesbaarheid spreken we over de jongeren en ons personeel in de mannelijke vorm. 
Waar ‘hij’ of ‘hem’ staat, kunt u uiteraard ook ‘zij’ of ‘haar’ lezen. Waar ‘ouders’ staat wordt ook 

‘ouder’ of ‘verzorger(s)’ bedoeld. 
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Over Koppeling College 
 
De Koppeling is een besloten behandelcentrum voor jongeren van 12 tot 18 jaar. De jongeren zijn 
in de Koppeling geplaatst vanwege gedragsproblemen en omdat zij vastliepen op meerdere 
leefgebieden. In de Koppeling werken Spirit (jeugd & opvoedhulp), de Bascule (ggz) en Altra 
(onderwijs) intensief samen. De interne school biedt een veilige omgeving waar de leerling centraal 

staat.  
 

Altra doet er alles aan om te voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten. Als een leerling met 
een toelaatbaarheidsverklaring naar ons onderwijs is verwezen, plaatsen we hem of haar zo snel 
mogelijk op een passende school. Het kan voorkomen dat op de school van keuze niet direct plaats 
is. Om geen kostbare tijd te verspillen en direct samen met de leerling aan de slag te kunnen gaan, 

kan deze terecht in de Instroomklas. 
 
De Koppeling biedt jongeren ondersteuning om beter met zichzelf en anderen om te kunnen gaan. 
Dat doen we met een integrale aanpak: een zogenaamd geïntegreerd dagprogramma waarin school 
en zorg intensief samenwerken.  
 

Sommige jongeren verblijven maar kort in de Koppeling en daarom ook maar kort op de interne 

school – Koppeling College. Deze jongeren hebben tijdelijk extra ondersteuning nodig om weer 
terug te kunnen naar het reguliere onderwijs. Andere jongeren maken bij ons hun middelbare 
school af, behalen een mbo-diploma, of ze halen praktijkcertificaten waarmee ze kunnen gaan 
werken.  
 

Inrichting onderwijs  
De samenstelling van de leerstof is maatwerk. We passen de leerstof zo veel mogelijk aan op de 
mogelijkheden van de leerling, waarbij we recht doen aan de kerndoelen of kerntaken van het 

onderwijs. Zo zorgen we voor kwalitatief goed, gevarieerd en flexibel passend onderwijs, waarbij 

elke jongere tot zijn recht komt. Ook de jongeren met specifieke onderwijsbehoeften. 

Bij de samenstelling van de leergroepen houden we rekening met de leeftijd van de jongeren, de 
behoefte aan een beschermde leeromgeving, het type onderwijs en het niveau waarop jongeren 

werken. Bij  Koppeling College kunnen jongeren het volgende onderwijs volgen: 
 type onderwijs: praktijkonderwijs (PrO), mbo en voortgezet onderwijs; 
 voortgezet onderwijsniveau: onderbouw, bovenbouw; 
 genderspecifiek gepersonaliseerd meisjesonderwijs  

 
Op dit moment heeft de Koppeling vijf groepen: 

1. meisjes specifiek onderwijs. 
2. onderbouw  leerjaar 1 en 2 
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3. bovenbouw  mavo (vmbo-t)  
4. mbo  voorbereiding MBO, Entree (mbo 1) / mbo 2  

5. praktijkonderwijs; 
 

Als het voor een leerling lastig is om groepsgewijs onderwijs te volgen dan wordt er gekeken naar 
een andere vorm van passend onderwijs, bijvoorbeeld door middel van een  individueel  rooster  of 
het gebruik maken van de support. Wanneer een leerling op HAVO of VWO niveau functioneert, wordt 
er ook gekeken naar een programma op maat. 
 

De leerlingen 
De jongeren van de Koppeling hebben net als andere jongeren capaciteiten en mogelijkheden. 
Toch zaten hun gedrag, verzuim, problemen thuis of andere problemen hun zo in de weg, dat ze 

(tijdelijk) niet op een reguliere school aan die kwaliteiten en toekomst  konden werken.  
 
Deze jongeren zijn net als andere, jongeren met dromen en verwachtingen. De Koppeling helpt 
jongeren - door goed onderwijs - weer grip te krijgen op die verwachtingen, op die capaciteiten en 
daarmee op perspectief. Alleen met perspectief zien jongeren weer mogelijkheden, een toekomst 
en reële verwachtingen.   
 

Goed onderwijs binnen de Koppeling komt tot stand voor en met de jongeren: we sturen met 
duidelijk, uitdagend en passend onderwijs op gedragsverandering. Zo komen jongeren beter tot 
leren, leren ze zichzelf beter kennen en weten ze wat ze nodig hebben voor hun toekomstige 
vervolgopleiding, een baan of een combinatie daarvan.  Koppeling College biedt goed onderwijs, 
meer begeleiding, een duidelijke structuur en vooral: een nieuwe kans.  
 

De docenten 
Een speciale school vraagt om speciale medewerkers, die in staat zijn te werken met jongeren die 

ze voor uitdagingen stellen. Omgang met deze jongeren vraagt nog meer inzet en betrokkenheid 
dan onder reguliere omstandigheden. Het vraagt deskundigheid, expertise en up-to-date 

vakbekwaamheid. Verder om een continu lerende houding, om samenwerking en betrokkenheid. 
Speciale medewerkers zijn in staat om doelgericht onderwijs ook als middel in te zetten. Daardoor 
ontstaat bij jongeren een positieve gedragsverandering. Jongeren en medewerkers  zorgen samen 
dat jongeren beter in staat zijn om onderwijs te volgen. Met elkaar zorgen we voor onderwijs op 

maat. 
 
Wat heeft een jongere nodig? Aansluiten bij de behoefte van de jongere is belangrijk. Daarbij 
besteden medewerkers aandacht aan sociale, communicatieve, algemene (beroeps- en 
werknemers)vaardigheden en aan het omgaan met de gedragsproblemen van de jongere.  
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De medewerkers van De Koppeling onderhouden contact met ouders, scholen, stagebedrijven en 
andere instellingen. Dit zijn bijvoorbeeld de instellingen waar jongeren vandaan komen, waar ze 
naartoe gaan of waar ze op een andere manier mee te maken hebben.  
 
Om al deze taken goed te kunnen uitvoeren, leren onze medewerkers van elkaar en van anderen.  

Door al deze activiteiten kan de Koppeling zeggen: onze docenten zijn deskundig, betrokken en 
vakbekwaam. 
 

Lesuitval 
Bij ziekte van medewerkers doen we er alles aan om een goede vervanging te regelen. We 
voorkomen zoveel mogelijk dat lessen uitvallen. Onderwijs heeft altijd de prioriteit. 
 

Speerpunten  
Actiepunten kalenderjaar 2018-2019 

 Door ontwikkelen van het geïntegreerde dagprogramma. 

 Doorgaande onderwijshervorming, -innovatie en –verandering. 

 Doorgaande verbetering aansluiting vervolgonderwijs en stage coördinatie. 

 Intensiveren ouderparticipatie. 

 Verdere borging van het positief leer-leefklimaat. 
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Over ons onderwijs 
 
Binnen voortgezet onderwijs, mbo en PrO krijgt iedere jongere onderwijs op maat. Dat betekent 
dat we rekening houden met het eigen niveau, tempo, eerder verworven competenties en richting.  
 

Praktijkonderwijs (PrO) 
Het doel van het PrO is dat de jongeren basisvaardigheden verwerven, die ze later in hun 
persoonlijke leven en in de werksituatie kunnen toepassen. Het PrO legt de nadruk op sociale 

redzaamheid, emotionele ontwikkeling en begeleiding naar arbeid. 

 
Het PrO leidt jongeren op voor wonen, werken, burgerschap en vrije tijd. Sommige jongeren  
stromen door of halen binnen het praktijkonderwijs een praktijkcertificaat van de opleiding mbo-1. 
Een dergelijk certificaat bewijst dat een jongere een goede assistent is dat beroep. Er geldt voor 
het PrO geen maximale duur. Jongeren verlaten PrO als ze ouder zijn dan 18 jaar. 
 

We sluiten bij Koppeling College zo dicht mogelijk aan bij de mogelijkheden van jongeren. In de 
onderbouw krijgen jongeren naar verhouding veel theorieonderwijs, maar altijd vanuit een 
praktische insteek. Richting de bovenbouw wordt het onderwijs steeds minder theoretisch. 

 
Het PrO kent vijf uitstroomsectoren, waarvan Koppeling College er twee aanbiedt:  

 koken (binnen sector Consumptief); 
 kapper (binnen sector Zorg en Welzijn).  

Jongeren kunnen wel een externe stage in een andere uitstroomsector lopen. Het PrO kent twee 
Nederlandse taal- en rekenniveaus (1F-2F), twee Engelse taalniveaus (A1-A2) en 
burgerschapsdoelen.  
 
We verdelen PrO onder in:  

 onderbouw (13-14 jr.) Hier ligt de nadruk op praktische basisvaardigheden. Het is gericht 

op de gebieden wonen, vrije tijd en werk en op (praktische) oriëntatie op de sectoren. 

 middenbouw (15-16 jr.) Hier ligt de nadruk op (praktische) oriëntatie op werk in (één van) 
de sectoren. Vooral op algemene, sectorgerichte competenties en op onderhoud, 
verdieping en verbreding van zelfredzaamheidcompetenties. 

 bovenbouw (17-18 jr.). Hier ligt nadruk op voorbereiding op arbeid en bereiden de leerling 
voor op zelfstandig functioneren in de maatschappij.  

 

Meisjesonderwijs (Pinq) 
Jongeren binnen het genderspecifieke meisjesonderwijs kunnen PrO, voortgezet onderwijs of mbo 

volgen. De groepen waar dit plaats vindt heten Pinq intern (in De Koppeling) en Pinq extern (buiten 

De Koppeling). De meiden bij Pinq krijgen een intensief dagprogramma met onderwijs, sport, 
behandeling en vrije tijdsbesteding. Veiligheid en bescherming staan altijd voorop.  
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Voortgezet onderwijs 
 Onderbouw  

Voor jongeren die voortgezet onderwijs volgen, zijn de kerndoelen voortgezet (speciaal) onderwijs 
uitgangspunt voor het onderwijsaanbod. Verschillende docenten zijn verantwoordelijk voor het 

invullen van de zogenaamde avo-vakken (algemeen vormend onderwijs): Nederlands, rekenen en 
de vaklessen. Samen zorgen zij voor de toetsing daarvan.  

 
 Bovenbouw  

Na de oriëntatiefase in de onderbouw, bepalen persoonlijke interesse en de capaciteiten van 
jongeren in belangrijke mate wat het vervolgonderwijs en de vervolgrichting van de jongere wordt. 
In de bovenbouw werken de jongeren aan doorstroming en het behalen van certificaten en/of een 

diploma. De bovenbouwjongeren krijgen les van verschillende (vak)docenten. Verschillende 
docenten zijn verantwoordelijk voor de invulling van zowel de avo-vakken als de vaklessen. Samen 
zorgen zij voor de toetsing en (indien van toepassing) de afsluiting daarvan.  
 

 Vmbo 
Het vmbo kent verschillende niveaus: 

 basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg: voor jongeren die graag met hun 

handen werken en zich voorbereiden op middelbare beroepsopleidingen niveau 2 of 3; 
 gemengde leerweg: voor jongeren die wat makkelijker leren en toewerken naar een 

beroepsopleiding niveau 3; 
 theoretische leerweg: voor jongeren die weinig tot geen moeite hebben met studeren en 

zich voorbereiden op havo of op een middelbare beroepsopleidingen niveau 3 of 4. Een 
mbo niveau 4-opleiding biedt net als het havo toegang tot (de meeste) hbo-opleidingen. 

 
Het onderwijs van de Koppeling kan niet volledig aansluiten op het vakkenpakket van de 
verschillende richtingen. Daarvoor is de school te klein en te divers. Binnen het basisdeel van 

B/K/G zijn wiskunde, cultuureducatie, Nederlands, Engels en gym verplichte vakken. Naast dit 
basisdeel zijn er sectorvakken vastgelegd. Leerlingen houden een eigen portfolio bij. Hierdoor zijn 
leerlingen meer betrokken en ze voelen zich verantwoordelijk voor hun schoolwerk. Bovendien 
hebben ze meer zicht op hun vorderingen. 
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Vmbo-T  
In de theoretische leerweg staat theoretische kennis centraal. 

                                            Pakket 

 Gemeenschappelijke vakken  Nederlands 

 Engels  
 wiskunde 
 maatschappijleer 
 lichamelijke opvoeding-1 

 geschiedenis 
 cultuureducatie 

 1 keuzevak  biologie 
 economie 

 1 extra vak  lichamelijke opvoeding-2 

 
Voor een goede doorstroming naar de mbo-sectoren niveau 2 Techniek, Zorg en Landbouw of 
havo-profielen Natuur en Techniek (N&T) en Natuur en gezondheid (N&G), kan de jongere het 
beste kiezen voor biologie in het pakket. Voor doorstroming naar mbo-sector Economie of havo 

profielen Economie en Maatschappij (E&M) en Cultuur en Maatschappij (C&M), kan de leerling het 

beste kiezen voor economie in zijn vakkenpakket. 
 

Entree (mbo-1, voorheen AKA of assistentenopleiding) 
Jongeren zonder een diploma voortgezet onderwijs kunnen wanneer zij zestien jaar zijn een 
entreeopleiding volgen. Wel moet duidelijk zijn dat de jongere in staat is de Entreeopleiding met 
succes af te ronden, en dat de Entreeopleiding de juiste plaats voor de een jongere is. 
  

Entreeopleidingen bereiden leerlingen voor op assisterende functies op de arbeidsmarkt of op 
doorstroming naar een mbo-2-opleiding. Jongeren krijgen onderwijs op school en in de 
beroepspraktijk. Zij krijgen intensieve (individuele) coaching en loopbaanbegeleiding. Hierdoor 

boeken jongeren meer resultaten in hun opleidingen en vallen ze minder uit. 
 
Binnen het entreeonderwijs van de Koppeling kunnen jongeren de volgende richtingen kiezen:  

 binnen het domein Dienstverlening en Zorg; assistent kapper.  

 binnen het domein Horeca, Voeding en Voedingsindustrie; assistent kok.  
In beide kunnen leerlingen examen doen. 
Dat kunnen jongeren ook voor het vervolg op de entreeassistent kapper, de mbo niveau 2-
opleiding kapper. Voor jongeren die al een mbo-opleiding volgen, zoeken we contact  met de 
school waar zij vandaan komen. Met het eigen werk dat van die school wordt verkregen vervolgen 
jongeren die opleiding. 
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Mentor 
Elke jongere heeft een mentor. De mentor is verantwoordelijk is voor de mentorlessen, 
oudercontacten en leerling-gesprekken. De mentor is ook verantwoordelijk voor het 
handelingsplan, het plan waarin de begeleiding van de leerling beschreven staat.  
 

De mentor is de belangrijkste schakel tussen school, jongeren, groepsleiding, stageplek en ouders. 
En heeft voor zijn mentorjongere overleg en afstemming met en begeleiding van andere 

functionarissen binnen en waar nodig ook buiten de Koppeling. 
 

Niveaubepaling 
We brengen het onderwijsniveau en -functioneren van de jongeren op verschillende manieren in 
kaart:  

 we verzamelen de gegevens van de school van herkomst.; 

 we doen een intake op zorggebied en op onderwijs. Op basis hiervan schatten we het 
onderwijsniveau, de onderwijsbehoefte en de zorg in, die een jongere nodig heeft om zijn 
opleiding te kunnen herstarten, te vervolgen of die af te ronden; 

 op dit ingeschatte niveau wordt een jongere getoetst. Die toets is een zogenaamde 0-

meting bij binnenkomst in de Koppeling. De vakken die bij deze meting worden behandeld 
zijn: Nederlands, Engels en rekenen. 

Zo kunnen we maatwerk en passend onderwijs leveren. 

 

Stage 
Alle jongeren die mbo-onderwijs volgen, lopen stage. Stage wordt aangemerkt als onderwijstijd. 
Tijdens stage leren jongeren hun beroep in de beroepspraktijkvorming [BPV]. Binnen het mbo 
wordt stage daarom BPV genoemd. De BPV is meebepalend voor de examinering en diplomering. 
Geen of onvoldoende BPV-uren betekent geen diploma. Ook in het PrO lopen jongeren al stage, dit 
willen we verder uitbouwen. Ook voor de andere typen onderwijs werken we aan stages. 

 

Stages worden gefaseerd opgebouwd. De jongere begint met een interne stage binnen de school, 
bedoeld om binnen de vertrouwde omgeving werkervaring op te doen. De jongeren krijgen 
opdrachten van hun docent die ze in groepsverband of alleen uitvoeren. Interne stages bereiden 
leerlingen voor op externe stages. 
 
Zodra een jongere eraan toe is en zijn traject het toelaat, gaat hij op een externe stage.  
Naast de BPV kent de Koppeling ook andere soorten stage: 

 
1. Snuffelstage. Korte stage waarbij de jongere kennis maakt met de verschillende kanten 

van een beroep. Een snuffelstage is niet gericht op het aanleren van beroepsvaardigheden. 
Wél op het verkrijgen van een eerste indruk van de beroepspraktijk en hoe het er in het 
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werkende leven aan toe gaat. Ook krijgen jongeren een beeld van de mogelijkheden van 
een beroep. 

 
2. Arbeidsoriënterende stage. Biedt de gelegenheid werkervaring op te doen. De 

stagebegeleider in het bedrijf helpt daarbij. Jongeren leren bijvoorbeeld te samenwerken 

met collega’s, zelfstandig te handelen en in een bepaald tempo te werken. Een 
arbeidsoriënterende stage is niet gericht op het aanleren van beroepsvaardigheden. Wel 
om te ontdekken hoe het is om te werken. 

 

3. Beroepsvoorbereidende stage. Bereidt jongeren voor op het werken in een bepaalde 
sector van de arbeidsmarkt. Jongeren ontwikkelen een goede werkhouding, doen specifieke 
werkervaring op en oefenen beroepsvaardigheden die ze op school hebben geleerd in de 

praktijk. Jongeren kunnen op deze manier ervaren of ze een juiste keuze hebben gemaakt 
en of de dagelijkse beroepspraktijk is zoals zij die zich hadden voorgesteld. 

 
4. Leerwerktraject. In de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo kunnen jongeren  

deelnemen aan een leerwerktraject. Dit houdt in dat jongeren in het derde en vierde 
leerjaar van hun vmbo-opleiding minder vakken op school volgen en dat deel van het 

onderwijsprogramma bij een bedrijf volgen. Jongeren die een leerwerktraject volgen, doen 

dat in de vorm van een onbetaalde stage of in de vorm van een betaalde leerbaan 
(leerwerkplek).  
Aan het eind van het leerwerktraject doet de leerling in elk geval examen in het 
beroepsgerichte programma (vergelijkbaar met Entree) en in Nederlands. Met een dergelijk 
diploma kunnen jongeren doorstromen naar een mbo 2-opleiding binnen dezelfde sector. 
Deze combinatie van werken en leren vergroot de kansen op het behalen van een 

startkwalificatie op niveau 2 en het is eenvoudiger om daarna door te stromen naar het 
mbo: school heeft hierover afspraken met een of meer roc’s of andere mbo-instellingen. 
 

Vanuit de Koppeling is een stagecoördinator werkzaam. Deze organiseert de stages en houdt onder 

meer contact met de stagebiedende bedrijven. In overleg met de mentoren van een leerling wordt 
de stage aangevangen. Dat moment hangt mede af van de verlofstatus van een leerling.  
 

Resultaten 
Op het digitale leerlingenplatform SOMtoday zijn de resultaten van de jongeren zichtbaar. Jongeren 
krijgen drie keer per jaar daarvan een rapport: in oktober, in februari en in juni. Dit voorafgaand 
aan een ouderavond. Op de ouderavond kunnen ouders de resultaten met de mentor bespreken. 
 

Diploma en certificaten 
Een diploma of certificaat is een afsluiting van een opleiding of een deel van een opleiding. Het kan 

tevens een toegang bieden tot vervolgonderwijs of werk. Een jongere kan een vo-diploma in 
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stappen halen door zich te richten op deelcertificaten. Voor de vmbo-, havo- en vwo-diploma’s doet 
Altra dit door middel staatsexamens.  Vanuit voortgezet onderwijs naar het mbo kan dit worden 
gedaan met examens van het IVIO. Examenstof wordt niet in één keer getoetst, maar over een 
ruime periode verspreid. Indien nodig kan de jongere een extra jaar benutten om een volledige 
diploma te halen.  

 
Entree-diploma’s kunnen op vergelijkbare manier worden behaald. Entree-diploma’s worden 
behaald met of zonder doorstroomrechten naar mbo-vervolgonderwijs (niveau 2). Het PrO wordt 
afgesloten met schoolcertificaten van de gevolgde vakken en soms met een Entree-diploma zonder 

doorstroomrechten.  
 

Na Koppeling College 
 

Waar gingen de leerlingen van Koppeling College na schooljaar 2016-2017 naartoe?  

 

Anders = buitenland, instelling, 
leerplichtontheffing, werkontheffing. 
VSO = Voortgezet speciaal onderwijs = naar 
een andere afdeling van Altra College of een 
andere vorm van speciaal onderwijs.
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Schooltijden  
De schooldag kent acht lesuren. Jongeren van de Koppeling volgen ten minste 1000 uur per jaar 
begeleid onderwijs. Dit bestaat uit (een combinatie van) lessen, cursussen, projecten, stage en 
andere vormen van leren. Hierbij kan gedacht worden aan e-learning of een keuzeonderdeel die 

jongeren niet per se in of tijdens de gangbare uren volgen. 
 
Het jaarrooster staat aan het begin van het schooljaar vast. Dagelijks wordt aan de leefgroepen 
een dagrooster aangereikt waarop ook de eventuele aanpassingen en bijzonderheden vermeld zijn. 

Bijzonderheden zijn bijvoorbeeld toetsen of examens die op die dag plaatsvinden.  
 
Stage en BPV vallen onder de noemer schooltijd. De stage- en BPV-tijden zijn opgenomen in het 

stage- of BPV-contract. Deze tijden kunnen per stage- of BPV-plaats verschillend zijn, omdat de 
openings- of arbeidstijden van het stage- of BPV-bedrijf worden gevolgd. Weekenden zijn daarvan 
niet uitgezonderd. 
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Geïntegreerd dagprogramma 
 

Naast het onderwijs werkt de Koppeling (als instelling) met het geïntegreerd dagprogramma voor 
jongeren. Binnen het geïntegreerd dagprogramma werken docenten, behandelaren, pedagogisch 
medewerkers en andere onderwijsbetrokkenen met elkaar samen.  

Het geïntegreerde dagprogramma vertegenwoordigt een nieuwe visie op leren, behandelen, 

trainen en op talentontwikkeling. Jongeren leren niet alleen op school, maar de hele dag door. 
Hetzelfde geldt voor de orthopedagogische behandeling. Dit gebeurt niet alleen op de groep en 
tijdens de behandeling, maar ook op school en bij het leren. Naast reguliere schoolvakken volgen 
jongeren elke dag workshops, trainingen, therapieën en diverse cursussen die belangrijk zijn voor 
hun toekomst. Jongeren krijgen een traject op maat. Dat traject is gericht op (school)loopbaan, 

toekomst en perspectief van jongeren. Binnen het geïntegreerde dagprogramma zijn verhoudingen 
tussen onderwijs en privé conform ‘normale leven’ buiten de Koppeling. 

In 48 van de 52 weken, maakt onderwijs deel uit van het geïntegreerde  geleerd. We willen dit 
uitbreiden naar 52 weken. Binnen het geïntegreerd dagprogramma werken jongeren aan het 

aanleren van zogenaamde life skills voor dagelijks leven. Een voorbeeld hiervan is het onderdeel 

studievaardigheden. 

Binnen het geïntegreerd dagprogramma zijn de uitgangspunten van alle onderdelen identiek: groei, 
structuur, ondersteuning en sfeer. 
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Wat levert dat op? 
 
Onze school werkt intensief aan een goede kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van 
leerlingen. Om dat goed te kunnen doen, stellen we ons altijd de volgende vragen:  
 Zijn we op de juiste manier bezig?  
 Wat kan er anders?  

 Wat kan beter? 
 Hoe ervaren ouders en leerlingen de kwaliteit van onderwijs en zorg?  

 

Tevredenheid 
Het Koppeling College neemt 2 keer per jaar een tevredenheidonderzoek af onder de jongeren en 
medewerkers van de school. De resultaten van dit onderzoek geven de school informatie over de 
veiligheid op school, de kwaliteit van het onderwijs, de waardering voor de ondersteuning en de 
samenwerking tussen ouders en school. De resultaten vergelijken we met de uitslag van het vorige 

schooljaar. Op basis daarvan stellen we een verbeterplan op.  

Certificering 
Altra voldoet aan de eisen die de kwaliteitsnormen voor Speciaal Onderwijs en Jeugdhulp (KSO en 

ISO) stellen en is daarmee gecertificeerd. De onderzoekers gaven Altra een compliment omdat wij 
in vergelijking met andere organisaties in het speciaal onderwijs en jeugdhulp opvallend goed: 

 actief zoeken naar een goede en veilige aanpak/omgeving voor leerlingen en cliënten. 
 zoeken naar wat leerlingen en cliënten wel kunnen. We geven kinderen het vertrouwen en 

zorgen dat ze diploma’s kunnen halen. Zo hebben ze een goede start om te participeren in 
de maatschappij en met meer zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet gaan. 

En daar zijn we trots op!  

 

Onderwijsinspectie 
Elke school heeft bij de onderwijsinspectie een toezichtkaart. Op deze kaart kunt u aflezen welke 

afspraken (arrangementen) de inspectie met de school heeft gemaakt. Koppeling College heeft een 
basisarrangement. Dit betekent dat het onderwijs van voldoende kwaliteit is. Het volledige 
inspectierapport staat op de website van Altra College en de onderwijsinspectie. 
 

Resultaten 
Leiden alle inspanningen van leerling, ouders en school tot mooie resultaten? Halen de jongeren 

meestal een diploma of startkwalificatie? Daar gaat het op school natuurlijk om! Hieronder vindt u 
de resultaten van het de afgelopen jaren van alle Altra College afdelingen. Benieuwd naar de 
examenresultaten van 2016-2017? Deze staan per 1 oktober 2018 op de website.  
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Samen bouwen 
 

Ouderbetrokkenheid 
De Koppeling vindt contact met de ouders belangrijk. Van belang is wat ouders van de school 
kunnen verwachten op het gebied van onderwijs en ondersteuning. Om samen aan de ontwikkeling 
van de leerling te werken is openheid en vertrouwen nodig in het contact tussen ouders en school. 
Het is van groot belang dat ouders achter de plaatsing op de Koppeling staan, ondanks dat dit niet 
altijd een vrije keuze is. Daarom betrekken we ouders zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van hun 

kind op school en bij de aanpak die school kiest. Mocht een ouder het ergens niet mee eens zijn, 

dan zoeken we samen met de ouder naar een oplossing. 
 
Contact opnemen met de school in de Koppeling kan op de volgende manieren:  
 Per telefoon met de mentor: bereikbaar via het algemene nummer van de school: 020 – 342 

84 00. 
 Per mail via m.dekker@dekoppeling.com. De mentor kan de ouder niet altijd direct te woord 

staan, vooral niet onder lestijd. De boodschap van uw mailbericht dat u aan de 
managementassistente stuurt wordt altijd doorgegeven. De mentor belt of mailt u zo spoedig 
mogelijk terug. 

 Per telefoon voor een uitgebreide vraag (zie algemene nummer). U kunt een afspraak maken 
met de mentor voor een gesprek op school.  

 

Medezeggenschapsraad 
De inspraak van de ouders is geregeld via de medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders zijn 

vertegenwoordigd. U kunt onderwerpen naar voren brengen, uw mening geven of ideeën kwijt over 
het onderwijs en over beleidszaken. 

De medezeggenschapsraad (MR) heeft een belangrijke rol op school. De MR adviseert de directie 
van Altra adviseren over bijvoorbeeld de organisatie van de school en de vakantieregeling. 

Daarnaast heeft de MR instemmingsrecht bij bepaalde zaken, zoals het schoolplan. 

De medezeggenschapsraad is te bereiken via gmr@altra.nl. 
Wilt u een actieve bijdrage leveren aan de school? Meld u dan aan via gmr@altra.nl. 

Ouderadviesraad 

Altra wil nog meer aansluiten bij de ouders, door met u in gesprek te gaan en advies in te winnen 
hoe het nog beter kan. Daarvoor hebben we een ouderadviesraad opgericht. Gaat de school u aan 
het hart? Denk dan mee in de ouderadviesraad! Geef u op bij de intern begeleider Eric Sliphorst: 
e.sliphorst@altra.nl. 

 

mailto:gmr@altra.nl
mailto:gmr@altra.nl
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Jongerenraad 
Het behandelcentrum de Koppeling heeft een jongerenraad.  Hier kunnen ook punten over de 
school worden ingebracht door de leerlingen.  
 
 

Privacy 
Op onze school  gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Om goed onderwijs te 

kunnen geven, onze leerlingen te kunnen begeleiden en de administratie van de school te kunnen 

voeren, leggen we gegevens over en van leerlingen vast. Deze gegevens worden 

persoonsgegevens genoemd. We leggen alleen gegevens vast die die noodzakelijk zijn voor het 

onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.  

Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor 

geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. U kunt die toestemming altijd weer 

intrekken.  

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen 

ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers afspraken 

gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.  

In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de 
rechten zijn van ouders en leerlingen. Meer informatie over privacy nemen we op in de schoolgids, 
die eind juni beschikbaar is via de website. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie 
van onze school. 

MULTIsignaal 

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. 

 

  

http://www.altra.nl/wp-content/uploads/2013/07/Privacyreglement-Altra-College.pdf
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Onze regels 
 

Ziekmelden  
Als je ziek bent, dan blijf je op de groep, waar je de verzorging krijgt die je nodig hebt. Natuurlijk 
zorgen we ervoor dat je zo min mogelijk leerachterstand oploopt. 

Verzuim en verlof 
Ouders kunnen voor een leerling om bijzondere redenen vrij vragen, bijvoorbeeld als er iets 

ernstigs is gebeurd in de familie. Hiervoor moeten de ouders vooraf toestemming krijgen van de 
afdelingsmanager. Verzoeken voor verlof langer dan tien dagen, sturen we door naar de 
leerplichtambtenaar, die hierover beslist. 

Jongeren krijgen geen toestemming om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Leerlingen 
moeten zich houden aan de officiële schoolvakanties, zoals in deze gids beschreven. Als de leerling 
toch op andere dagen op vakantie gaat, melden wij dit aan de leerplichtambtenaar. Hierop kan een 
proces verbaal en een hoge boete volgen.  
 
Als leerlingen (te) vaak afwezig zijn, meldt Altra dat bij de leerplichtambtenaar.: 

 als een leerling in een periode van vier opeenvolgende lesweken zonder geldige reden meer 

dan zestien lesuur verzuimt; 
 als een leerling in een periode van vier opeenvolgende lesweken meer dan tien keer te laat is; 
 bij zorgwekkend ziekteverzuim, waarbij in de regel ook een afspraak gemaakt wordt met onze 

schoolarts; 
 bij verzuim rondom de schoolvakanties. 

 

Schorsing en verwijdering 
Als een leerling zich ondanks herhaalde waarschuwingen en gesprekken niet aan de regels en 
afspraken houdt wordt er gezamenlijk bekeken welke maatregelen er verder worden genomen om 

te zorgen dat jongeren zich aan de afspraak houden. Als er geen verbetering optreedt en de 
leerling door zijn gedrag de veiligheid en de schoollessen van medeleerlingen ernstig verstoort, kan 
overgaan tot schorsing van school. 
 

Verzekeringen 
Altra heeft voor alle leerlingen een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.  
 Op grond van deze ongevallenverzekering is de leerling tijdens schoolactiviteiten, stages en 

BPV verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering bij invaliditeit en 
overlijden. Materiële schade, zoals: schade aan kleding of fietsen, valt niet onder deze 
verzekering.  
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 De aansprakelijkheidsverzekering die Altra College afsluit biedt dekking voor aansprakelijkheid 
ten gevolge van onrechtmatig handelen waardoor schade wordt veroorzaakt tijdens stages en 
BPV. Het verzekerde bedrag is €25.000,- en er geldt een hoog eigen risico. De 
aansprakelijkheidsverzekering van de ouders/leerling gaat te allen tijde voor.  

 

De school is niet aansprakelijk voor (schade door) ongeoorloofd gedrag van een leerling. De school 
is ook niet aansprakelijk voor schade die leerlingen elkaar toebrengen. Als een leerling door 
ongeoorloofd handelen schade veroorzaakt, is hij in de eerste plaats zelf verantwoordelijk. Is hij 
jonger dan 14 jaar? Dan zijn de ouders verantwoordelijk. Altra raadt ouders daarom dringend aan 

de (verplichte) aansprakelijkheidsverzekering (WA) zelf ook af te sluiten, in ieder geval vóór de 
leerling op stage of BPV gaat. Verder is een ziektekostenverzekering voor de leerling absoluut 
noodzakelijk.  

 

Medicatie op school 
Wanneer een leerling onder schooltijd voorgeschreven medicijnen moet gebruiken, kan een 
medewerker van Altra College - onder voorwaarden en binnen duidelijke grenzen - helpen bij de 
toediening. Die afspraken worden vastgelegd in een ‘verklaring gebruik medicijnen’. Ouders blijven 
verantwoordelijk voor de toediening van geneesmiddelen. 
Wanneer een ingewikkelde of gespecialiseerde medische handeling moet worden uitgevoerd, dan 

zoeken Altra samen met ouders naar een oplossing, zoals: toediening door een huisarts of 

wijkverpleegkundige.  
 

Schoolspullen 
De leerlingen van Altra College krijgen de boeken en schriften van school. Deze boeken zijn in 
bruikleen. De leerlingen moeten de boeken dus aan het einde van het verblijf in de Koppeling weer 
inleveren. Mocht een boek kwijt zijn geraakt of als het onbruikbaar geworden is, dan brengt de 
school de kosten voor een nieuw boek bij de leerling in rekening.  
 

Een leerling dient zelf voor sportkleding en sportschoenen te zorgen. 
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Als er iets misgaat 
 

Klachten  
Hebt u als ouder een klacht hebben over de school? Maak van uw hart geen moordkuil en bespreek 
het met de mentor of de schooldirecteur! Komen jullie er samen niet uit, dan kunt u een formele 
klacht indienen. Hoe dit werkt staat in de klachtenregeling. De klachtenregeling is in te zien op 

school en op www.altracollege.nl. Een formele klacht moet u altijd schriftelijk indienen bij de 

directie van Altra College of bij de onafhankelijke klachtencommissie. Het postadres is:  
 
Directie Altra College               Klachtencommissie Altra  
Rode Kruisstraat 32                  p/a Rode Kruisstraat 32 
1025 KN Amsterdam                1025 KN Amsterdam  
 

Vertrouwenspersoon 
Zijn er vertrouwelijke zaken waar u of uw kind met iemand over wil praten? Zowel leerlingen als  
ouders kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht voor advies en feedback. Zij kunnen u ook 
ondersteunen bij het opstellen, verwoorden en indienen van een klacht. De vertrouwenspersonen 

zijn: 

Leonie Visser                                     Paul Poppenk (tot 1 januari 2019) 
Konijnenstraat 7                                Rode Kruisstraat 32 
1016 SL Amsterdam                         1025 KN Amsterdam 
T: 020 - 788 22 11                           T: 020 - 634 91 91 
E: l.visser@altracollege.nl                 E: p.poppenk@altra.nl  
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
De veiligheid van onze leerlingen staat altijd voorop. Ieder kind heeft het recht zich veilig te voelen 

op school, maar ook thuis. Altra heeft een meldcode vastgesteld voor het omgaan met signalen 
van huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze meldcode staan duidelijke afspraken over wie 
wat moet doen. Bij vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling gaan we altijd eerst in 
gesprek gaan met u, zodat we samen kunnen bekijken wat voor signalen er zijn, welke betekenis 
ze kunnen hebben en welke vervolgstappen er eventueel nodig zijn.  
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Hoe zijn we te bereiken? 
 

Contactgegevens Altra College de Koppeling 
T: 020 – 342 84 00 
E: ac.dekoppeling@altra.nl    

 

Het team 
 
Docenten:  

Henk van Arkel         
Merel Bosch     
Najat Boudount    
Patricia van Tol     
Richard van Zaane    
Truus Veldwachter    

Wendy Shepherd 

Marlon Lynch 
Youssra Salama 
Quintalle Nix 
Kim de Wit 
 
 

Kim de Boer   zorgcoördinator  
Nikki de Veij   assistent zorgcoördinator   
Eric Sliphorst   Afdelingscoördinator en IB-er  

Halide Temel   stage-coördinator   
Cynthia Ehlers   ambulant hulpverlener – geïntegreerd dagprogramma  
Monique Dekker  management-team-assistent 
 

  

mailto:ac.dekoppeling@altra.nl
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Over Altra College 

 
Koppeling College is een onderdeel van Altra College, een school voor speciaal voortgezet 
onderwijs voor jongens en meisjes vanaf twaalf jaar. We geven les op verschillende niveaus: 
praktijkonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet onderwijs van vmbo tot vwo. 
Jongeren komen bij Altra College om verschillende redenen. Wat die reden ook is, wij zorgen er 
samen voor dat zij hun diploma halen, verder kunnen in het reguliere of speciale onderwijs of zicht 

krijgen op een baan. 

 
Iedere jongere is anders; een individu met zijn eigen sterke kanten en beperkingen. Soms zitten 
die beperkingen de jongere zo in de weg, dat zijn sterke kanten in de verdrukking komen. Altra 
College leert de jongere zo goed mogelijk om te gaan met die beperkingen, zodat zijn sterke 
kanten weer tot zijn recht komen, dat hij weer aan leren toekomt en dat hij perspectief krijgt.  
 

Bij dat leren gaan we uit van de mogelijkheden van jongeren. Wat kan hij bereiken? Welke dromen 
en ambities heeft hij? Waarin blinkt hij uit? En wat houdt het verwezenlijken van die ambities 
tegen? Daarop stemmen we het programma af. Onze klassen zijn klein. Daarom kunnen we veel 
individuele aandacht, begeleiding en onderwijs op het eigen niveau bieden. Dat is wat onze 

jongeren nodig hebben. 
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Na Altra College 
Het uiteindelijke doel van school is niet dat de leerlingen een papiertje behalen, maar dat zij zicht 
hebben op een mooie toekomst. Welke mogelijkheden hebben onze leerlingen ná Altra College? 
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Over Altra 
 

Altra College maakt deel uit van Altra, de organisatie voor speciaal onderwijs en jeugd & 
opvoedhulp in Amsterdam en omstreken. Met deze combinatie van zorg en onderwijs kan Altra 
leerlingen en cliënten van alle kanten ondersteunen, zowel op school als thuis. Dat is wel zo 
effectief.  

Waar staan we voor? 
Veilig en gezond leren en ontwikkelen is een basisrecht van ieder kind. We ondersteunen zowel 
kinderen, ouders als scholen om dit waar te maken.  
 Altra is er voor kinderen en jongeren die vastgelopen zijn of vast dreigen te lopen in hun 

ontwikkeling.  
 Altra is er voor ouders die steun kunnen gebruiken bij de opvoeding.  
 Altra ondersteunt scholen en leerkrachten bij hun onderwijszorgtaak.  
Jongeren en kinderen staan centraal in ons werk en we doen alles wat nodig is om de kansen voor 
ze te vergroten.  
 

Hoe pakken we dat aan? 
Het leven van jongeren speelt zich af in verschillende leefwerelden, die nauw met elkaar verbonden 

zijn: het gezin, de familie, de school, vrienden, de buurt. Problemen van jongeren beperken zich 
meestal niet tot óf school óf thuis. Het is daarom belangrijk dat een jongere die vastloopt in zijn 
ontwikkeling wordt geholpen vanuit een samenhangend plan. Een plan vanuit één visie, die de 
diverse leefwerelden omvat met hulp die in het gezin en op school goed afgestemd is en op alle 
gebieden gelijktijdig plaatsvindt. Op die manier is de kans op succes vele malen groter.  
 
Deze aanpak vraagt om intensieve samenwerking. Met onze leerlingen, met de ouders en zo nodig 

met deskundigen van andere organisaties. We vertrouwen erop dat jongeren en ouders, samen 

met hun netwerk, zelf veel kunnen bereiken. Wij nemen geen taken over, maar helpen hen op weg 
door te versterken wat er al aan eigen potentieel is. Zo begeleiden we zoveel mogelijk leerlingen 
met succes op hun weg naar zelfstandigheid. 
 

Contactgegevens Altra 
Altra 
Rode Kruisstraat 32 

1025 KN Amsterdam  
T: 020 – 634 91 91  
E: info@altra.nl 

www.altra.nl 

mailto:info@altra.nl
http://www.altra.nl/
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Koppeling College 
Tafelbergweg 8 
1105 BN Amsterdam 

020 342 84 00 
ac.dekoppeling@altra.nl 
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