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Passend onderwijs

Passend onderwijs:
een gezamenlijke inspanning
Iedere leerling heeft recht op een passende plek en de juiste ondersteuning in het onderwijs. Scholen zetten alles op
alles om voorkomen dat leerlingen in moeilijkheden raken of zelfs uitvallen uit het (regulier) onderwijs en Altra ondersteunt hen daarbij. Daarom brengen we onze kennis en expertise naar de scholen. Door op verschillende plekken
ondersteuning te bieden, zorgen we ervoor dat de leerlingen niet tussen de raderen vast komen te zitten.
Werken aan een veilig leer- en
leefklimaat
Op school moet het veilig zijn om te
leren en te ontwikkelen. Dat is één van
de speerpunten voor onze ondersteuning op reguliere scholen. Als docenten
teveel tijd kwijt zijn met het corrigeren
van problematisch gedrag, is het tijd de
zorgstructuur en het leer- en leefklimaat
van de school onder de loep te nemen.
Samen met school, op basis van verzamelde data, kijken we waar de schoen
wringt. Waarom loopt het niet lekker
in een klas, bij een docent, op school?
Uitgangspunt is:

1

2

3

Een kleine groep zorgleerlingen (5%) kost school de
meeste inspanning.
Een kleine groep (15%) vergt
extra inspanning. De interne
zorgstructuur is voldoende
om deze leerlingen adequaat
te begeleiden.

5%
15%
80%

De grootste groep (80%)
floreert binnen het leer - en
leefklimaat van de school.

Als de basis goed is en leerlingen, ouders
en docenten de juiste begeleiding krijgen, dan komt de docent pas echt toe
aan zijn vak: lesgeven.

Dan komt de docent pas echt
toe aan zijn vak: goed lesgeven.

Onze bouwstenen
Begeleider passend onderwijs
De begeleider passend onderwijs, actief
in Amsterdam, Zaanstreek, Amstelland en
de Meerlanden, onderscheidt zich door
zijn kennis en expertise op het gebied van
het onderwijsleerproces en de (onderwijs)
ondersteuningsbehoeften van leerlingen
en docenten.
De begeleider richt zich op:

•

de onderwijskundige ondersteuning
van leerlingen met een specifieke
onderwijsbehoefte, zoals hulp bij faalangst, gebrek aan motivatie of planning.
• de ondersteuning van docenten in
het onderwijskundige proces.
Hij of zij kan op alle momenten in de zorgstructuur ingezet worden en ook op verschillende niveaus: ter ondersteuning van
de leerling, de docent, de mentor, de zorgcoördinator of het team.
Jeugdzorg in en rond de school
Altra biedt hulp in aansluiting op en in
samenwerking met het speciaal onderwijs,
met het praktijkonderwijs, met het speciaal
basisonderwijs en met alle andere scholen

met veel zorgleerlingen. Met jeugdzorg
thuis en op school, begeleiden we de leerling en het gezin, coachen we de docent en
kijken ook hoe we op school werken aan de
doelen van de leerling.
Trajectvoorziening
Deze binnenschoolse voorziening biedt
leerlingen de ondersteuning die ze
nodig hebben, om het onderwijsleerproces zo goed mogelijk te laten verlopen. Leerlingen volgen de lessen in hun
eigen klas. Ze komen op afspraak naar
de trajectvoorziening, of op van tevoren
vastgestelde tijden, bijvoorbeeld bij tussenuren. Vanuit de trajectvoorziening
worden ook docenten en andere schoolmedewerkers ondersteund, onder andere
in het omgaan met zorgleerlingen.
Educé
Altra educé helpt scholen, docenten en
zorgcoördinatoren bij het bieden van hulp
op maat aan leerlingen. We helpen onderwijsinstellingen en docenten om het beste
uit zichzelf te halen. Zo helpt educé scholen bij het implementeren van Positive
Behavior Support. We bieden teamscho-

ling, intervisie & coaching en schoolontwikkeling & advies.
School-Time-Out-Project
Voor leerlingen die niet lekker draaien op
school en door hun gedrag onrust veroorzaken. Stop is een aparte klas, waar de
leerling maximaal drie maanden les en hulp
krijgt zodat hij geen achterstand oploopt,
leert omgaan met zijn gedrag en snel weer
terug kan naar de eigen school.
Transferium
Het Transferium is er voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar, die op school (tijdelijk)
niet langer te handhaven zijn, of die al niet
meer naar school gaan.
Maximaal twaalf leerlingen per klas krijgen les en intensieve begeleiding. Ook de
ouders kunnen tijdens de Transferiumperiode hulp krijgen van Altra. Iedere leerling heeft een vaste begeleider met wie hij
regelmatig gesprekken voert. Het traject
duurt maximaal zes maanden. Doel is terug
naar school, die dan ook intensief betrokken wordt. Als dat niet haalbaar is, zoeken
we samen naar een geschikte vervolgplek.
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Passend onderwijs

‘Waar is de school het meest mee geholpen?
Begeleider passend onderwijs en school zoeken samen naar juiste invulling
Begin van het schooljaar 2015 werd in Amsterdam de begeleider passend onderwijs geïntroduceerd bij de scholen
voor voortgezet onderwijs. Umit Catak, die op drie scholen in deze nieuwe functie werkt, vertelt over zijn ervaringen
tot nu toe.
Umit: ‘Scholen hebben in het kader van
de wet Passend Onderwijs veel te doen.
Zorgen dat de basiszorg zo is ingericht
dat het grootste deel van de leerlingen
kan floreren en goede begeleiding bieden aan leerlingen die extra zorg nodig
hebben. Ik denk mee over de organisatie
van die zorg.
Als begeleider passend onderwijs ben ik
minder gericht op langdurige individuele begeleiding van leerlingen. Ik kijk nu
meer naar de onderwijsbehoefte, hoe
de leerling beter kan gedijen en adviseer
de school daarover. Ik observeer veel in
de klas, soms gericht op de hele klas,

soms op één leerling of een docent, en
stel samen met de docent een plan van
aanpak op. Of ik adviseer hoe om te gaan
met bepaalde stoornissen, zoals ADHD
of autisme, wat de zorgcoördinator kan
verwerken in een protocol.

sprek met de directie heel belangrijk is.
Daarnaast laat ik actief zien wat ik kan
betekenen, en sta ik open voor de vragen en behoeften vanuit de school. Dan
komen we samen tot een mooie invulling.’

Zo’n nieuwe functie is leuk en spannend,
zowel voor mij als voor de school. Wat
kan ik betekenen, waar is de school het
meest mee geholpen? Op de ene school
ben ik meer bezig met problemen in de
klas en coaching van docenten, in de
andere school ben ik meer betrokken
bij de inrichting van de zorgstructuur.
Ik heb ervaren dat een goed startge-

Benieuwd naar de ervaring van een
zorgcoördinator met de begeleider passend onderwijs?

Kijk hier voor
meer info:

‘Na een paar maanden herkende je de klas niet meer terug’
Als scholen teveel tijd kwijt zijn met het corrigeren van problematisch gedrag, kan Schoolwide Positive Behavior
Support (PBS) uitkomst bieden. PBS gaat niet uit van meer regels stellen, maar van het bevorderen van positief gedrag. Educé werkt samen met Hogeschool Windesheim om PBS op scholen te introduceren en te borgen.
Leerkracht Sander de Vink vertelt over zijn ervaring.
“Ik gaf les in een moeilijke groep 8. In deze groep zaten twee
jongens die volledig de dienst uitmaakten. Het was onrustig,
onveilig, de leerprestaties waren onder de maat. Het was een
hardnekkig probleem, dat al enkele jaren speelde in deze
groep. Ik zat met de handen in het haar.”
“Na de start met PBS zijn we als eerste begonnen met het
houden van oudergesprekken waarbij het kind aanwezig was.
Hierin vertelde ik hen hoe de leerling er nu voor stond en wat
hij zou kunnen bereiken als hij er hard aan zou trekken. Dat
betekende wel een radicaal andere werkhouding. Alle kinderen, ook de twee jongens, kozen voor een betere toekomst.
Dat was het begin van een ommekeer. Na een paar maanden
herkende je de klas niet meer terug. De invloed van de jongens verdween. Daarentegen werd Kees hun voorbeeld: een
rustige jongen die hard werkte en altijd vriendelijk was.”

Sander

4

Sfeer verbeterd
“De sfeer is in de gehele school verbeterd. Mensen van buitenaf geven aan dat er rust heerst op school. Kinderen praten
rustig, rennen niet meer door de gangen. Leerlingen geven
aan dat ze het prettiger vinden op school en voelen zich meer
gezien. Ik wil nooit meer wat anders. PBS maakt mij als mens
ook fijner.”
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Speciaal onderwijs
voor speciale leerlingen
Toelaatbaarheidsverklaring
Om ervoor te zorgen dat alle
kinderen een passende plek op
school krijgen, hebben scholen
regionale samenwerkingsverbanden gevormd. Hierin maken de
scholen afspraken over de begeleiding en ondersteuning die ze
bieden. Speciaal onderwijs is niet
voor iedere leerling toegankelijk.
Als het samenwerkingsverband
vindt dat een leerling het beste
terecht kan op het speciaal onderwijs, geven ze een zogenaamde
toelaatbaarheidsverklaring af. De
zorgcoördinator van school kan
deze aanvragen.
Kijk in de bijlage voor een overzicht van al onze scholen en welke
niveaus zij bieden.

Altra biedt speciaal onderwijs op verschillende niveaus in regio Amsterdam,
Zaanstreek, Waterland, en Amstelland en de Meerlanden. Van basisschool tot
mbo; van vmbo tot vwo. Op al onze scholen werken we hard om onze leerlingen voor te bereiden op de volgende stap: vervolgonderwijs, een baan, een
zelfstandig bestaan. Natuurlijk doet iedere school daarvoor zijn best. Wat is er
dan zo speciaal aan ons onderwijs?
De leerlingen
We bieden speciaal onderwijs aan speciale leerlingen. Ze hebben verschillende achtergronden, verschillende
mogelijkheden, maar één ding hebben
ze gemeen: ze hebben meer aandacht
en begeleiding nodig dan het regulier onderwijs kan bieden. In dit boekje
vindt u mooie portretten van enkele van
onze leerlingen, die Altra College afgelopen jaar hebben verlaten. Hoe kijken
ze terug op hun schooltijd, wat hebben
ze geleerd, en wat kunnen we van hen
leren?
De docenten
Onze docenten hebben bewust gekozen
voor een baan in het speciaal onderwijs.
Ze willen werken met jongeren die niet
de makkelijkste zijn. Zoals één van de
geïnterviewde leerlingen het formuleerde: ‘Ik was gewoon een rotjong.’
Gelukkig kijken onze docenten door dat
gedrag heen. Ze blinken uit in volhardendheid en zijn oprecht betrokken bij
hun leerlingen. En natuurlijk zijn ze goed
in hun vak - lesgeven.
De aanpak
Onze leerlingen krijgen een nieuwe
kans bij ons op school. De kleine klassen stellen de docenten en mentoren
in staat een band op te bouwen met
de leerlingen en hen serieus te nemen.
Een warme en stabiele thuissituatie is
essentieel om tot prestaties te komen.
Daarom betrekken we ouders zo veel
mogelijk bij de school. We bieden ouders
en leerlingen extra ondersteuning, daarom hebben we specialistische jeugdhulp
in huis en werken we nauw samen met
experts in kinder- en jeugdpsychiatrie.
En misschien wel het belangrijkste: we
hebben veel geduld!

De opleidingen
Als leerlingen doelgericht naar iets toewerken - een diploma, een baan, zelfstandigheid - hervinden ze hun motivatie. Een diploma geeft maatschappelijke
waardering en kansen voor de toekomst.
Daarom investeert Altra veel in de kwaliteit van het onderwijs. Eén van de sleutels daarvoor is de specialisatie die we
hebben doorgevoerd en waaraan we
nog steeds werken. We hebben opleidingen voor mavo, havo en vwo en introduceerden een vakschool, waar leerlingen
een startkwalificatie kunnen halen. En
dat werkt: steeds meer leerlingen behalen een diploma!
Klaar voor de maatschappij
School is niet het doel, school is een
middel om iets te bereiken in de maatschappij. Om echt goed mee te kunnen
draaien in de maatschappij, hebben
onze leerlingen eerst wat te overwinnen.
Vakoverstijgende leerdoelen zijn daarom net zo belangrijk als de cognitieve
doelen. Voor welke uitdagingen staan
onze leerlingen? Bijvoorbeeld leren om
te gaan met hun beperkingen; leren
samen te werken; leren om te gaan met
emoties en hoe deze te uiten; leren te
plannen.
Ze leren dat op school, maar we willen graag dat ze dat buiten de context
van school ook kunnen. Daarom wordt
stage een steeds belangrijker onderdeel
van onze opleidingen. En daarom is het
onze ambitie om na het behalen van een
diploma de leerlingen nog negen maanden te begeleiden, zodat ze zelfstandig
verder kunnen.
Dit is ons onderwijs in een notendop.
Lees verder in dit boekje als u er meer
over wilt weten!

Waar ‘hij’ of ‘hem’ staat, kan ook ‘zij’ of ‘haar’ worden gelezen.
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Passend
Basisonderwijs
onderwijs

Denken in kansen
in plaats van moeilijkheden
Bets Frijlingschool kijkt naar de groeimogelijkheden van de leerling
De Bets Frijlingschool geeft leerlingen die zijn vastgelopen in het onderwijs weer perspectief. Deze basisschool voor
speciaal onderwijs voor leerlingen van 4 tot 12 jaar in Purmerend heeft een regionale functie.
Palet aan ondersteuning
Wanneer een leerling op de Bets Frijlingschool is aangemeld, gaan we allereerst
samen met de leerling en de ouders kijken welk onderwijsaanbod het beste past en
welke ondersteuning de leerling kan gebruiken. Door gedrags- of psychiatrische problemen, heeft de leerling vaak met leren ook moeilijkheden opgelopen. We hebben
een heel palet aan ondersteuning in huis om de leerling te begeleiden. Altra jeugd &
opvoedhulp biedt individuele of groepsbegeleiding aan de kinderen en – als dat nodig
is de ouders. Is er meer hulp nodig, dan kan GGZ-instelling Lucertis begeleiding
bieden.
Veilige school
Zeker op een school voor speciaal onderwijs, is het belangrijk de waarden van de
school goed uit te leggen en uit te dragen. Onze kernwaarden samen, ontwikkeling
en respect, bespreken we aan het begin van het schooljaar klasgewijs. Wat betekent
dat voor het gedrag in de klas? Hoe kun je samen bouwen aan een veilige school,
waarin iedereen zijn of haar talenten kan ontwikkelen? Met foto’s – voor de kleintjes
– en mindmaps – voor de oudere leerlingen – bedenken de kinderen zelf hoe ze dat
in de praktijk kunnen brengen.
Ouders betrekken
De school hecht veel belang aan goed contact met de ouders. Van individuele
gesprekken over de voortgang van de leerling, een digitaal platform voor ouders tot
informatieavonden; de Bets Frijlingschool spant zich in om de ouders bij de school te
betrekken. Dat gaat niet vanzelf. We zien het als onze taak de juiste manier te vinden
om de ouders echt te laten participeren in de school.

DE UITDAGING
Wat kan deze leerling bereiken? Hoe kijken we door alle obstakels heen naar
het potentieel van iedere leerling? Dat vereist een positieve basishouding van
de leerkrachten en van alle medewerkers die bij de school betrokken zijn.
Denken in kansen in plaats van moeilijkheden, denken in mogelijkheden in
plaats van problemen. Daar werken we met Positive Behavior Support komende tijd met heel het team aan.
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Basisonderwijs

PERSOONLIJKE AANDACHT EN BEGELEIDING
‘Mijn zoon is weerbaar geworden’
Je ziet je kleine jongen met buikpijn naar school gaan en met buikpijn
weer terugkomen. Je merkt dat je zoon op school niet goed op zijn plek
zit, dat ze niet de ondersteuning kunnen bieden die hij nodig heeft. Dan
is het heerlijk als hij op een speciale school terecht kan, waar hij mag zijn
wie hij is.
Het was José al snel duidelijk dat haar zoontje anders was dan andere kinderen. Al
in de kleuterklas was hij gericht op regels. Daar moet je je toch aan houden, waarom deden de andere kinderen dat dan niet? Op school zagen ze het probleem
niet meteen, want de leerling gedroeg zich voorbeeldig. ‘Hadden we maar tien
van zulke kinderen in de klas’, hoorde ze vaak. Maar thuis kwam alle spanning er
uit.
‘Die jongen hoort bij ons’
Meerdere gesprekken, onderzoeken en observaties op school volgden. José schakelde zelfs een psychiater in, die concludeerde dat de jongen kampte met ADHD
en PDD NOS – een vorm van autisme. Uiteindelijk was iedereen het er over eens
dat hij het best op zijn plek zou zijn op een school voor speciaal onderwijs. José:
‘Ik belde de Bets Frijlingschool en kon meteen terecht voor een kennismakingsgesprek. Daar zagen ze al snel: ‘Die jongen hoort bij ons’. Hij kon na de zomervakantie meteen beginnen. Ik had vanaf dag één een goed gevoel bij de school.’
Intensief contact
Heel positief heeft José het contact met de school ervaren. ‘Zeker in het begin
was het contact met de school heel intensief. Er werd veel aan overdracht gedaan,
meer dan op andere scholen. Dat ging via het overdrachtschriftje of telefonisch. Omdat de school wat verder weg was, kon ik niet vaak aanwezig zijn; mijn
zoon werd gehaald en gebracht met een busje. Maar als hij last had van spanning, besprak ik dat op school en vroeg of er soms iets bijzonders was gebeurd.
Andersom gebeurde dat ook.’
Weerbaar geworden
Sinds augustus dit jaar zit haar zoon op de middelbare school. Een spannende
overgang, die redelijk goed verloopt. José: ‘Op de Bets Frijlingschool is hij weerbaar geworden. Zo heeft hij een training Rots en Water gedaan, dat neemt hij mee
naar de middelbare school. Hij is in een pittige klas terecht gekomen en neemt
het zelfs op voor een jongen die gepest wordt. Op deze school heeft hij een zorgarrangement, de Bets Frijlingschool heeft ook aangegeven dat dat nodig is. De
school heeft wel meer kinderen met een rugzakje. Ze zijn heel open over wat
iedereen heeft, en daarom zitten de leerlingen daar ook totaal niet mee.’

‘Ik had vanaf dag één een
goed gevoel bij de school’

Dit is een verkorte weergave van het interview
met José. Lees de uitgebreide versie hier:
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Passend
Basisonderwijs
De vakschool
onderwijs

‘Je leert niet voor school,
maar voor het leven.’
School is niet het einddoel, het is een middel om aan de toekomst te werken. En voor die toekomst is een vak leren
belangrijk, waarmee onze leerlingen goede kansen maken op de arbeidsmarkt.

‘Leerlingen vragen mij regelmatig. Waarom doe je dit
werk, waarom doe je jezelf
dit aan?
Ik doe het voor die leerling
die mij belde op haar verjaardag tijdens de schoolvakantie. Voor die leerling
die zei ‘Ik wilde naar huis
gaan, maar ik zag dat ik jou
het volgende uur heb, dus
ik blijf’. Die momenten zijn
goud waard.’
Mentor Yassmin van Altra
College Haarlemmermeer

‘Wat kan jij goed, wat zijn
jouw sterke kanten? Daar
gaan we samen naar op zoek
en die bouwen die uit. En
heb je hier en daar een deukje, dan leren we je daarmee
om te gaan op de werkvloer.
Dat is het mooie aan Altra
Werkt!’
Coach Carla van Altra Werkt

Wat biedt de leerlingen de beste uitgangssituatie? Een startkwalificatie – een diploma
op mbo 2 niveau – geeft die leerling uitstekende kansen. Allereerst kijken we samen
met de leerling welke opleiding het beste bij hem past. Komt hij of zij tot zijn recht
in de schoolbanken, leert hij het liefst in de praktijk of is een combinatie van die twee
perfect?
Profielen
De vakschool van Altra biedt de leerlingen vakonderwijs op verschillende niveaus:
vmbo onderbouw, entree arbeid, entree mbo niveau 1 en 2. We bieden verschillende profielen aan, waarbij we letten op het perspectief op betaald werk. We hebben
gekozen voor de sectoren:

•
•
•
•
•
•

Retail/verkoop
		
Noord, Zuidoost, Haarlemmermeer,
					Zaanstreek
Horeca 				Noord, Haarlemmermeer
Techniek
			Noord
Techniek/logistiek/procestechniek
Zaanstreek
Bouw/infra 			Zaanstreek
Facilitair en dienstverlening
Zuidoost

Stage
Integraal onderdeel van onze opleidingen is stage. Waarom is dat zo belangrijk?
De leerling:
•
leert vaardigheden die hij als werknemer nodig heeft.
•
leert om te gaan met collega’s en leidinggevenden.
•
leert wat hij leuk vindt en waar hij goed in is.
Zo kan hij een bewuste keuze maken voor een vervolgopleiding of werk.
•
past in de praktijk toe wat hij op school heeft geleerd.
•
maakt kennis met een bepaald vakgebied.
Altra Werkt
Onderdeel van de vakschool is Altra Werkt, dat leerlingen naar werk begeleidt en
bemiddelt. Altra Werkt is voor leerlingen die in de schoolbanken niet tot hun recht
komen en liever meteen aan de slag willen. Ook voor leerlingen voor wie een startkwalificatie te hoog gegrepen is, biedt Altra Werkt een mooie route naar een zelfstandige toekomst.
Altra Werkt geeft leerlingen tussen de 16 en 20 jaar de kans om beginnend werknemer te worden. Samen met een coach gaan ze op zoek naar een werkgever die hen
de fijne kneepjes van het vak wil leren. De werkgever leert hen het vak, de coach
ondersteunt waar nodig. Uiteindelijke doel is dat de leerling zelfstandig aan het werk
gaat.

DE UITDAGING
We willen de leerlingen de keuze bieden uit meerdere profielen. Om genoeg
keuze te kunnen bieden en het niveau van het onderwijs hoog te houden, concentreren we ons aanbod op een beperkt aantal locaties: Amsterdam Noord en
Zuidoost en Zaanstreek. Altra College Haarlemmermeer biedt een combinatie
van vmbo (t), entree arbeid en entree mbo. Om verder te specialiseren en ons
aanbod uit te kunnen breiden is het onze droom om de huidige Amsterdamse
scholen samen te voegen in één mooi nieuw gebouw.
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De vakschool

‘Je maakt een leuke sfeer en krijgt ook waardering’

Giovanni (midden) en Don (rechts)

Bij Altra Werkt
keert motivatie weer terug
‘Kijk’, zegt Johan van Overbeek. ‘Je legt wat risotto op de courgette, rolt hem netjes op en dipt hem aan de ene kant
in de sesam en aan de andere kant in de bieslook. Zo heb je een vegetarische snack. Morgen hebben we een buffet
voor honderd mensen onder wie altijd wel wat vegetariërs.’ Giovanni Schot (18) en Don Helt (16) luisteren aandachtig.
De leerlingen van Altra Werkt hebben zichtbaar plezier in het werk.
‘Hiervoor zat ik thuis’, vertelt Giovanni. ‘Ik
moest wel naar school, maar daar had ik
helemaal geen zin in. Boeken zijn niets
voor mij. En ik maakte ook geen kans
meer op een diploma. Mijn motivatie
was helemaal weg. Maar toen kwam Carla
langs. Ze vroeg me of ik wilde werken.
Dat wilde ik wel. Koken vind ik leuk en dat
thuiszitten ging ook vervelen. Zo kwam
ik hier. En dit is echt leuk werk. Je moet
hier koken en op recepties met een dienblad serveren.’
Handen
Carla is Carla van Sonsbeek, een van de
coaches van Altra Werkt. Altra Werkt
biedt veertig jongeren die in het reguliere schoolsysteem niet aarden een kans
op werkervaring. Het gaat om jongeren
die graag met hun handen werken. Altra
Werkt coacht en begeleidt hen naar een
stage en uiteindelijk naar een volwaardige plek op de arbeidsmarkt. Stages zijn

er in de horeca, detailhandel, veiling- en
marktwezen, techniek en zorg en welzijn.
Johan van Overbeek, eigenaar van cateringbedrijf ‘Absolute Delicious’: ‘Ik doe
wel eens wat voor Altra en op een gegeven moment vroegen ze of ik enkele
leerlingen wilde plaatsen. Dat vond ik
een leuk idee. Voor de leerlingen is het
belangrijk. Ze doen ervaring op, komen
op locaties en ik merk dat ze met plezier
werken. Maar er zijn natuurlijk regels,
want ik heb wel een bedrijf. Neem een
jongen als Don. Hij kwam vaak te laat op
de les. Dat stelde ik direct aan de orde in
het kennismakingsgesprek. Je kunt hier
niet te laat komen. Maar het blijkt dat
je met deze jongens goed kan werken.
En ik begrijp ze ook wel. Tussen mij en
school klikte het ook niet echt.’
Wekker
Don: ‘Ik ging wel naar school, maar deed
daar eigenlijk niets. Ja, de hele dag spel-

letjes op de pc. School was niets voor mij.
Alleen het koken vond ik leuk. Daar had
ik dan ook een tien voor. Zo kwam mijn
mentor op het idee van deze opleiding.
Ze zeiden wel direct dat ik op tijd moest
komen. Dat lukt nu ook. Ik heb namelijk
een wekker gekocht. Zo’n ouderwetse met een hamertje en twee bellen.
Hiervoor moest ik wakker worden van
bosgeluidjes op mijn mobiele telefoon.
Nou, daar sliep ik gewoon doorheen.’
‘Het liefst werk ik in de catering’, gaat hij
verder. ‘Ik ben graag onder de mensen
en het is leuk om eten uit te serveren. Je
maakt een leuke sfeer en krijgt ook waardering. Iedereen vindt het eten lekker.
Wie weet kan ik hier blijven als ik goed
mijn best doe.’
De ambitie van Giovanni ligt elders: ‘Ik wil
in een restaurant werken. Of in de keuken van een verzorgingshuis. Daar heb
ik eerder wel eens stage gelopen. Maar
toch het liefst een restaurant.’
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‘Met geduld kom je verder dan met loslaten’

SPECIAAL ONDERWIJS BLEEK ‘BLESSING IN DISGUISE’
Een juf die nooit losliet. Die vertrouwen in hem hield, waar anderen dat allang hadden verloren. Een juf die zich in hem verdiepte en hem zo motiveerde om naar
school te gaan en zijn best te doen. Dat heeft het verschil gemaakt voor de nu
19-jarige Roemello.
Na een hoogoplopend conflict met een docent, werd hij van zijn reguliere school gestuurd.
Roemello: ‘Ik werd snel boos toen’. Het gedwongen vertrek naar speciaal onderwijs bleek
een blessing in disguise. Want bij Altra College Noord trof hij juf Neletha en meester Mario.
Roemello: ‘Dat zijn docenten die vechten voor kinderen die wel willen, maar moeite hebben
om het te halen. Het voelde meteen warm en vertrouwd. Ik zat thuis in een moeilijke situatie.
Mijn moeder was ziek, en ik zorgde voor mijn kleine zusje. Om geld te verdienen, werkte ik bij
Albert Heijn, zo kon ik ook mijn oudere broer ondersteunen.’
‘Net de schop die ik nodig had’
De start bij Altra College Noord was moeizaam en lang niet iedere docent toonde zich
betrokken. Roemello: ‘Iedereen zei: ‘Waarom zit die jongen nog op school, het wordt toch
niks met hem.’ Dat vond ik heel naar.’ Toch wist hij zijn motivatie terug te vinden. ‘Na duizend gesprekken met juf Neletha ging de knop om, ik kwam op tijd en deed mijn best. De
juf verdiept zich zo in haar leerlingen, dat motiveert kinderen om naar school te gaan. Met
geduld kom je verder dan met loslaten. Als ik niet op school was, kwam ze me uit bed halen.
Welke juf of meester doet dat? Het was net de schop die ik nodig had.’
Diploma toch belangrijk
Ook met meester Mario voerde Roemello veel gesprekken over het leven en hoe dat eruit
zou kunnen zien. Roemello: ‘Ik zag ineens dat ze gelijk hadden. Kijk, weinig mensen houden
van school, het is fijner om lekker van het leven te genieten. Maar soms moet je serieus zijn,
een diploma is toch belangrijk.’
Roemello slaagde vorig jaar voor mbo niveau 2 en zwaaide af bij Altra College. Inmiddels
woont hij zelfstandig en werkt hij bij Albert Heijn als kassamedewerker. Roemello: ‘Mijn moeder is vorig jaar overleden. Mijn zusje woont bij mijn oma, maar als er iets gebeurt wil ik dat
ze bij mij terecht kan. Daarom werk ik hard om mijn eigen geld te verdienen en als het kan
wat te sparen. ik wil weer doorleren voor niveau 3.’
Metamorfose
Er is veel gebeurd, sinds Roemello als boze jongen van school werd gestuurd. Roemello: ‘Die
dingen hebben me sterker gemaakt en het verstand gegeven dat ik nodig heb. Ik weet dat
veel jongeren het slechte pad op gaan of zich nergens voor interesseren. Maar ik heb het
goede pad gevonden, gelukkig op tijd. Daar bedank ik Altra College voor, en vooral de juf, die
me heeft geholpen te zijn wie ik nu ben. Van een jongen die altijd boos was, ben ik nu een
vrolijk persoon geworden die het goede ziet in mensen. Iedereen heeft iets goeds in zich en
de juf heeft dat in mij naar buiten gebracht.’

Het is fijner om lekker van het
leven te genieten. Maar soms
moet je serieus zijn, een diploma is toch belangrijk

Dit is een verkorte weergave van het interview
met Roemello. Lees hier de uitgebreide versie:
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Mavo

Zo veel mogelijk een gewone school
Regulier vakkenpakket met iets extra’s op de mavo

‘Als je geen doel hebt,
kun je niet scoren.’
Docent Bert
van Altra College Centrum

Altra College is dan wel een school voor speciaal onderwijs, voor de leerlingen willen we zoveel mogelijk een gewone school zijn. Alles wat een reguliere
school biedt, bieden wij ook. Plus nog iets extra’s.
Bij Altra College kunnen leerlingen op verschillende afdelingen werken aan een
mavo-diploma. In Amsterdam is Altra College Centrum onze gespecialiseerde
mavo-afdeling met een uitgebreid aanbod. We bieden hetzelfde onderwijs als een
reguliere mavo in de sectoren:
•
•
•

TECHNIEK,
ZORG & WELZIJN
ECONOMIE.

Ook op Altra College Bleichrodt (voor een speciale doelgroep), Haarlemmermeer en
Waterland kunnen leerlingen een mavo-olpeiding volgen. Naast de reguliere schoolvakken, organiseren we tal van projecten, trainingen en buitenschoolse activiteiten,
zoals schaatsen, bioscoopbezoek, skiën, sportdagen en sporttoernooien. In het vierde
jaar gaan we op schoolkamp. Inderdaad, net als iedere andere school.
Geen eindpunt, maar startpunt
Wat ons onderwijs speciaal maakt, zijn de extra’s die we bieden. Onze leerlingen hebben heel wat in hun mars en kunnen het niveau aan. Ze hebben, net zoals alle andere
jongeren, dromen en verwachtingen van de toekomst. Toch hebben lastig gedrag,
verzuim, problemen met leraren en leerlingen hen tot probleemleerling bestempeld.
Dat is voor ons niet het eindpunt, maar juist het startpunt.
Team ter ondersteuning
We vinden het belangrijk dat leerlingen zich goed voelen, zich optimaal kunnen ontwikkelen en zich verantwoordelijk gedragen. Op school staat een team van jeugdzorgmedewerkers klaar die leerlingen, ouders en het gezin kunnen ondersteunen, zodat
de leerlingen zich ook thuis optimaal ontwikkelen. Voor de leerlingen zijn er gerichte
cursussen of trainingen, zoals sociale vaardigheidstraining, agressieregulatietrainingen, of een examentraining. Daarnaast werken we nauw samen met de GGZ.

DE UITDAGING
Al onze afdelingen zijn bezig met de
invoering, implementatie en borging van Positive Behavior Support,
een manier om positief gedrag te
bevorderen en belonen. We zetten
telkens een nieuwe stap op weg
naar een positief leer- en leefklimaat in de school. De uitdagingen
liggen nog in het bevorderen van
de ouderparticipatie en het vinden
van een positieve en effectieve
manier om het verzuim van leerlingen terug te dringen.

Betrokken
We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en spreken die ook uit. Om de
leerlingen extra te motiveren betrekken we hen zoveel mogelijk bij de school. En dat
lukt, getuige de dertig leerlingen die zich aanmeldden voor de leerlingenraad bij Altra
College Centrum! Dat is niet zomaar een praatclubje, via de leerlingenraad kunnen
ze echt dingen regelen. Zo wilde de leerlingen van Altra College Centrum extra technieklessen en wilden ze één keer in de week zelf smoothies maken. Dus regelen we
dat samen. Zo worden leerlingen verantwoordelijk voor hun eigen school en wordt
leren weer leuk.
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Havo/vwo
onderwijs

Een plek waar leerlingen
zichzelf kunnen zijn
Altra College Bleichrodt biedt onderwijs op havo/vwo niveau
Onze leerlingen hebben voldoende capaciteiten in huis om hun havo- of vwo-diploma te halen, maar ze hebben wat
extra begeleiding nodig om eruit te halen wat er in zit.

Staatsexamens
De leerlingen van mavo, havo en
vwo doen mee aan het staatsexamen. Het schriftelijk examen vindt
plaats in mei, tegelijk met alle andere scholen in Nederland. In de laatste week voor de zomervakantie
wordt er voor elk examenvak een
mondeling examen afgenomen.
Deze wordt afgenomen door examinatoren van andere scholen.
Voor elk succesvol afgesloten examenvak ontvangen de kandidaten
een certificaat. Wanneer zij voor alle
vakken van hun profiel een certificaat hebben behaald, kunnen de
kandidaten de certificaten inwisselen voor een diploma. Dit biedt de
leerlingen de mogelijkheid gefaseerd examen te doen.

Alle profielen
Altra College Bleichrodt is onze gespecialiseerde afdeling voor havo en vwo, maar ook
op Altra College Centrum, Waterland en Haarlemmermeer bieden we havoklassen aan.
We zijn er trots op dat we op onze relatief kleine afdeling Bleichrodt een volledige
havo- en vwo-opleiding kunnen aanbieden met de volgende profielen:
•
•
•

NATUUR, TECHNIEK & GEZONDHEID
ECONOMIE & MAATSCHAPPIJ
CULTUUR & MAATSCHAPPIJ (alleen havo)

Dat geeft leerlingen de mogelijkheid hun eigen interesses te volgen en hun ambities
waar te maken. We hebben de keuze van de vakken in de vrije ruimte van elk profiel
wel moeten beperken. Naast de gebruikelijke schoolvakken krijgt de leerling ook praktijkvakken, zoals beeldende vorming en lichamelijke opvoeding. In klas 1 en 2 komen
daar nog de vakken koken en muziek bij. Verder staan thema’s, projecten, trainingen
en buitenschoolse activiteiten op het programma. Altra College Bleichrodt biedt ook
onderwijs op mavo-niveau voor een speciale doelgroep (zie p. 14).
Samenwerking met de Bascule
Altra College Bleichrodt werkt nauw samen met de Bascule, academisch centrum voor
kinder- en jeugdpsychiatrie. Wanneer dit nodig is, kan er vanuit de Bascule behandeling aan de leerling worden geboden. Deze behandeling vindt zoveel mogelijk op
school en onder schooltijd plaats. De zorgcoördinator neemt, in overleg met de leerling en diens ouders, het initiatief voor het inzetten van hulp vanuit de Bascule.
Herkenning
Veel leerlingen en ouders ervaren het als een opluchting dat ze op school leerlingen
tegenkomen met vergelijkbare problemen en ervaringen als zijzelf. Die herkenning
geeft ze extra zelfvertrouwen, waardoor ze zichzelf durven zijn. Hoewel de leerlingen
divers zijn in leeftijd, afkomst en gedrag, accepteren ze elkaar en gaan ze respectvol
met elkaar om. Daarmee hebben we iets heel kostbaars in handen!
De leerlingen krijgen bij ons tijdelijk extra zorg, begeleiding en ondersteuning. We
proberen ze genoeg mee te geven, zodat ze op eigen kracht een vervolgopleiding
aankunnen. Soms is nog wat begeleiding nog om de overgang goed te laten verlopen. Natuurlijk bieden we dat.

De uitdaging
Onze grote uitdaging is het huidige brede aanbod te kunnen behouden. We
blijven ons inzetten om goed gekwalificeerd personeel te vinden. Werken in het
onderwijs levert zoveel op:
•
•
•
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Havo / vwo

LEREN OMGAAN MET AUTISME
‘Ik merk eigenlijk niet meer dat ik het heb’
Dylan is als kleine jongen dol op
leren. Voor zo’n jongen moet school
een feest zijn, maar dat is het niet.
Hij vindt het moeilijk om naar de
docent te luisteren, valt buiten de
groep en wordt gepest. Hij zit in
groep 3 daarom dagelijks alleen op
de gang te werken.
Te gehecht
Het is duidelijk dat er iets met Dylan aan
de hand is, maar verschillende psychiatrische onderzoeken geven geen duidelijkheid. Zijn liefde voor leren sleept
hem door de basisschool. Hij gaat over
naar een categoraal gymnasium, waar hij
gelijkgestemden vindt. Dylan: ‘Ik werd
minder gepest en begon vrienden te
maken. Maar later ging het toch weer
iets minder, omdat ik me teveel met
mijn vrienden bezig hield. Ik raakte te
gehecht aan hen en dat vonden ze niet
fijn.’ Nieuw psychiatrisch onderzoek
brengt dit keer wel uitsluitsel: Dylan
heeft autisme. ‘Ik was blij dat ik nu wist
dat er iets was, waardoor het allemaal
niet goed liep. De school reageerde er
heel goed op, maar het werd me toch
teveel. Misschien heb ik al die jaren
teveel op mijn tenen gelopen.’
Boze buien
Begin van de tweede klas kan Dylan bij
Altra College Bleichrodt terecht, dat
goed is ingesteld op leerlingen met
autisme. Dylan: ‘Ik praatte op school
geregeld met een psycholoog van de
Bascule over mijn boze buien en hoe
ik daar beter mee om kon gaan. Ik kon
uit het niets woedend worden. Zij heeft
me geleerd te kijken naar wat er vooraf
gaat aan zo’n bui. Hoe ik beter kan aan-

voelen en herkennen dat ik boos wordt,
zodat ik het niet zover laat komen. Ook
aan de onderbouwcoördinator heb ik
veel gehad. Hij zorgde dat ik na een boze
bui weer met iedereen om tafel ging
zitten, zodat ik zelf zag wat er fout was
gegaan.’
Overheen gegroeid
Zijn andere uitdaging - vriendschappen
aangaan en behouden – loopt op Altra
College Bleichrodt ook een stuk beter
dan op zijn oude school. Dylan: ‘Iedereen
heeft hier wel iets, dat accepteren we
van elkaar. Ik ben op zomerkamp toevallig bevriend geraakt met een jongen die
ook hier op school bleek te zitten. Wel
in een andere klas dan ik, dus we hadden niet zoveel tijd om elkaar te zien. Zo
raakte ik niet te gehecht aan hem, waardoor mijn vriendschappen eerder spaak
liepen. Later kwamen we wel samen in
één klas, maar toen was ik er al overheen
en bleven we goede vrienden.’
Draai gevonden
Vorig jaar heeft Dylan zijn havodiploma
gehaald. Hij studeert nu chemie aan de
Hogeschool in Leiden. Het grote verschil
met Altra College? ‘Hier moet je veel
meer zelf doen en leren dan op school,
maar ik vind mijn studie leuk en daarom
gaat het goed.’ Hij heeft zijn draai in het
leven gevonden. “Ik zit in een gezellige
klas, ik heb goede vrienden en zelfs een
vriendin. Ik heb ze allemaal verteld dat ik
autisme heb. Ze zeiden gewoon ‘OK’, en
gingen weer verder. Niet uit onverschilligheid, maar omdat ze het accepteren.
Ik ben gewoon nog dezelfde voor hen. Ik
merk zelf eigenlijk niet meer dat ik autisme heb, ik heb er gaan last meer van.’

Dylan

Dit is een verkorte weergave van het interview
met Dylan. Lees de uitgebreide versie hier:

13
2016-12-20_Jaarverslag_Altra_College_A4.indd 13

28-02-17 14:10

Speciaal onderwijs op maat

Speciaal onderwijs op maat
Altra biedt onderwijs op maat aan leerlingen die in behandeling zijn bij de Bascule, Arkin en in de Koppeling. Onderwijs
maakt hier integraal onderdeel uit van de behandeling. In nauw overleg worden de doelen bepaald. Inzet is dat de
leerling weer tot leren komt en werkt aan zijn of haar toekomst.

Onderwijszorgarrangementen
op Altra College Bleichrodt

Jongeren die in behandeling zijn bij De
Bascule, het academisch centrum voor
kinder- en jeugdpsychiatrie, volgen hier
onderwijs. De school vormt een onderdeel van het behandelprogramma, waar
de leerlingen kunnen uitvoeren wat
ze bij de behandeling leren. Ze krijgen
onderwijs op hun eigen niveau. Voor
kwetsbare en angstige leerlingen hebben we daarnaast een mavoklas.

Leer- en oefenschool
Leerlingen die een intensieve therapie volgen of hebben gevolgd, kunnen bij Altra
College Bleichrodt oefenen om weer naar school te gaan, in de klas te verblijven
en met leeftijdgenoten om te gaan. In de Supportklas en de Werkruimte leren ze
schoolse vaardigheden, zoals op tijd komen, luisteren naar elkaar, en opdrachten aannemen. Langzamerhand verschuift het zwaartepunt van behandeling naar onderwijs.
Uiteraard gaat dat in nauw overleg met de behandelaars, de leerling en de ouders.
Veilige school
De school biedt een veilige omgeving voor de leerlingen. De leerlingen leren rekening
met elkaar te houden, er is ruimte om hun verhaal te doen en er wordt naar hen
geluisterd. We praten open over wat er aan de hand is; het is hier niet raar om een
dwang of tic te hebben. Als een leerling of de ouders extra hulp nodig hebben, is dat
snel geregeld. De leerlingen verblijven gemiddeld 4 tot 6 maanden bij Altra College
Bascule. Daarna kijken we waar de leerling het beste tot zijn recht komt: terug naar
de oude school, naar een andere school, of doorstromen naar een andere vorm van
speciaal onderwijs.
mavoklas
Altra College Bleichrodt biedt een mavo-opleiding voor een specifieke doelgroep, die
een plek nodig heeft waar de zorg en onderwijs intensief samenwerken. De school
en de klas moet voor hen een fijne en rustige plek zijn, waar ze kunnen werken aan
school en hun eindexamen.
De uitdaging
Onze droom? Een onderwijsstructuur en inhoud die precies aansluit op de
behoefte van iedere leerling uit deze zeer uiteenlopende doelgroep. De leerlingen die dat aankunnen zitten in een studieklas op niveau, de leerlingen die
nog moeten oefenen met het naar school gaan zitten in een ‘oefenklas’. En al
deze leerlingen hebben een duidelijk antwoord op de vragen: ‘wat leer je nou
op deze school, waar sta je, wat heb je al geleerd, wat ga je nog leren, en met
welk doel?’. Dat zou fantastisch zijn en daar werken we hard aan.
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Beter pASSend
Naar school gaan is voor sommige leerlingen, door een autisme spectrum
stoornis en angst, te moeilijk. De Beter
pASSendklas biedt deze jongeren de
tijd en ruimte om langzaam weer aan
school te wennen. Ze kunnen bij ons in
eigen tempo uitvinden wat hun mogelijkheden zijn.

Alles om de leerling weer
in de klas te krijgen
Jongeren zouden niet thuis moeten zitten, daar is iedereen het over eens.
Ondanks speciale zorg, behandeling, begeleiding, speciaal onderwijs, gezinsbehandeling of –ondersteuning, lukt het niet alle leerlingen om naar school te
gaan.
Door de intensieve begeleiding in de Beter pASSendklas, waar maximaal vijf jongeren tegelijk verblijven, gaan de leerlingen vaak voor het eerst sinds tijden weer naar
school. We doen alles wat nodig is om de leerling in de klas te krijgen. Dit kan variëren van dagelijkse telefoontjes tot wekelijkse huisbezoeken, van overleg met de GGZbehandeling tot mailen met de leerling zelf. De samenwerking met ouders of verzorgers is van groot belang en in dit stadium vaak intensief.
We bieden in de klas een duidelijke, op de persoon gerichte structuur, waardoor de
leerling zich veilig voelt. Iedere leerling kan de basisvakken Nederlands, Engels en wiskunde op eigen niveau volgen en dit kan uitgebreid worden met de vakken die hij
interessant vindt of nodig heeft voor vervolg onderwijs.

“Door Beter pASSend ging hij
weer naar school en kon hij
dat tegen zijn vrienden zeggen en hoorde hij er weer bij.
Je doet weer mee en dat is
ook heel belangrijk” (Ouder).

Het afgelopen schooljaar hebben we onderzoek gedaan naar Beter pASSend. Ouders,
leerlingen en medewerkers hebben meegewerkt aan interviews en zo inzicht gegeven
in de resultaten en werkzame elementen van de aanpak.
Altra biedt met de Beter pASSend-aanpak een antwoord op de behoeften van deze
doelgroep. Onder andere door heldere verwachtingen en een realistische aanpak, passend bij de mogelijkheden van het kind. Onderwijs wordt gecombineerd met jeugdhulp en GGZ en de samenwerking met het netwerk staat centraal. De aanpak lijkt op
basis van dit onderzoek veelbelovend.

Het hele onderzoeksverslag lezen?
Vraag het op via communicatie@altra.nl.

TEAM THUISZITTERS
In overleg met het Samenwerkingsverband hebben Altra, De Opvoedpoli
en Care Express de krachten gebundeld om thuiszitters weer te laten
aanhaken bij het onderwijs en omgekeerd. Team Thuiszitters is voor jongeren tot 18 jaar die thuiszitten of structureel thuis dreigen te zitten.
De kinderen en jongeren zijn uitgevallen vanwege een combinatie van
problemen, zoals ggz-problematiek, systeemproblemen, onderwijsachterstanden en leerproblemen.
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LERARES DES LEVENS
Altra College Arkin biedt meer dan schoolvakken alleen
Hij zit in een trendy koffiehuis zijn huiswerk te maken, als ik Eloy ontmoet voor
het interview. Een leuke jongen, goed verzorgd, welbespraakt, met een duidelijke focus om van zijn opleiding een succes te maken. Bijna niet te geloven
dat diezelfde jongen nog maar twee en een half jaar geleden een heel andere
ambitie had: blowen, chillen en levenslang een uitkering.
Eloy is gezegend met een goed stel hersens. Wanneer hij begint in de havo-vwo
brugklas, lijkt er dan ook geen vuiltje aan
de lucht. Maar hij blijft zitten. Eloy: ‘Ik was
niet bezig met school. Dat kwam door
mijn thuissituatie, en omdat ik liever zat
te blowen met vrienden.’ Hij krijgt van
school een herkansing, maar wordt in de
tweede klas van school gestuurd. Eloy: ‘Ik
was gewoon een rotjong. Tegendraads,
dat is tot op zekere hoogte normaal voor
die leeftijd, maar ik ging verder.’
Stoppen met alle zooi
Het speciaal onderwijs wordt de volgende
stop. Bij Altra College Centrum staat zijn
motivatie nog steeds op een laag pitje:
‘De school had hele goede leerkrachten
en goede methoden, maar ik stond nergens voor open. Hierdoor heb ik met veel
moeite – vooral van de docenten - mijn
deelcertificaten vmbo-T behaald.’
Hij meldt zich aan bij een mbo-opleiding,
maar dat blijkt geen gelukkige keus. Hij
stopt met school en een lange tijd van
ledigheid breekt aan. Eloy: ‘Ik heb daarna twee jaar voornamelijk gedronken
en geblowd. Ik woonde hier en daar, bij
vrienden, soms thuis, bij pleeggezinnen.
Ik was vastgelopen en wist niet meer
hoe ik verder moest.’ Zijn grootouders
besluiten in te grijpen en halen hem naar
Curaçao, waar hij via via in contact komt
met een van de beste psychologen van
het eiland. ‘Met hem heb ik veel gepraat,
waarom mijn leven liep zoals het liep.
Daar kwam uit dat ik gewoon moest stoppen met alle zooi. Ik moest een heleboel
aan mezelf veranderen, maar eerst stoppen.’

Eloy

Toelatingsexamen 21+
Weer terug in Nederland meldt hij zich
aan bij Jellinek Detox en begint een intensieve therapie. Zijn behandelaar brengt
hem in contact met Altra College Arkin.
Al bij het intakegesprek krijgt hij een goed
gevoel over dat klasje, dat helemaal niet
op een school lijkt. Eloy: Ik wilde graag
naar het HBO, mijn doel was het toelatingsexamen 21+ te halen. Mijn docente
Marijke maakte een werkplanner voor
me en leerde me gaandeweg hoe ik mijn
eigen schema kon maken. Daar heb ik nu
heel veel aan.’ Altra College Arkin heeft
Eloy niet alleen bij zijn schoolwerk geholpen. Eloy: ‘Marijke was heel betrokken
en is gewoon een heel wijs persoon. Ze
is voor mij een lerares des levens. Het
grote verschil met mijn vorige scholen is
daarnaast, dat ik hier uit vrije wil voor heb
gekozen. Leerplicht is echt de doodsteek
voor je motivatie.’
Hit the ground running
Sinds augustus 2015 volgt Eloy de opleiding HBO-ICT Software Engineering bij de
Hogeschool van Amsterdam. Het is vooral
wennen aan het tempo op de HvA. ‘Het
tempo bij Altra is goed voor de fase waarin je dan verkeert. Maar als je overstapt
is het ‘hit the ground running’, anders
ga je voluit op je bek.’ Hij voelt zich goed
voorbereid en kan het tempo wel bijbenen. Zoals Eloy schreef in zijn eindevaluatie van Altra College: Ik ga naar de HvA
en ik neem mee: zelfdiscipline, structuur,
nieuwe vrienden, plannen en leuke herinneringen.

Ik ga naar de HvA en ik neem mee:
zelfdiscipline, structuur, nieuwe
vrienden, plannen en leuke herinneringen.

Dit is een verkorte weergave van het interview
met Eloy. Lees de uitgebreide versie hier:
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Altra College
Arkin
Leerlingen die door hun psychiatrische
problemen of verslavingsproblematiek
een langere periode niet op school hebben gezeten, worden hier weer op het
juiste spoor gezet.

Schakel naar de toekomst
Altra College Arkin helpt de leerlingen met het herstellen van een dag- en nachtritme,
weer te vertrouwen in zichzelf en school. Omgaan met volwassenen en medeleerlingen, zijn belangrijke doelen binnen onze school. Altra College Arkin begeleidt de
leerlingen op hun eigen niveau. Wij werken intensief samen met de jeugdafdelingen
van Arkin waaronder Jellinek, Punt P en NPI.
Opbouwen van schoolritme
De school biedt onderwijs aan leerlingen van 12 tot 23 jaar die in behandeling zijn bij
Arkin. In eerste instantie is ons programma afgestemd op het weer opbouwen van
een schoolritme. Dat is voor zowel het onderwijs als de behandeling binnen Arkin een
belangrijk doel.
Altra College Arkin vormt een schakel naar terugkeer van de oude school of een andere vorm van onderwijs, namelijk:
•
•
•
•
•

Regulier voortgezet onderwijs: vmbo, havo, vwo.
Een andere school voor speciaal onderwijs.
Vormen van beroepsbegeleidend leren en middelbaar beroepsonderwijs.
Hbo of wetenschappelijk onderwijs.
Arbeidsparticipatie.

De uitdaging
We werken hard om een goede school neer te zetten, waar aandacht voor en
vertrouwen in de leerling de basis vormt van het onderwijs. We bieden onderwijs aan jongeren die vanwege hun problematiek of leeftijd niet ergens anders
terecht kunnen. Ook voor hen is een goede toekomst mogelijk. Als de leerlingen
het vertrouwen in eigen capaciteiten (her)vinden, krijgen ze weer plezier in het
leren!

Koppeling College
De Koppeling is een besloten behandelcentrum voor jongeren tussen 12 en
18 jaar met gedragsproblemen, die zijn
vastgelopen op meerdere leefgebieden.
Spirit, de Bascule, Altra, Arkin en Lijn 5
dragen samen zorg voor deze behandeling. Doel: jongeren en ouders ondersteunen bij het creëren van perspectief.

Leren en ontwikkelen in
besloten behandelcentrum
Jongeren die in een besloten jeugdinstelling verblijven, verlaten veel vaker dan
gemiddeld voortijdig school. Onderwijs staat voor hoop en toekomst, daarom moeten we alles doen om hen perspectief te bieden. Alle professionals, binnen en buiten
de instelling, werken planmatig samen aan het perspectief van de jongere en het
gezin. Niet of de behandeling of het onderwijs staat centraal, maar de specifieke
leerbehoefte van de jongere. Zo leert de jongere beter met zichzelf en met anderen
om te gaan.
Leerdoelen vaststellen
In de Koppeling brengen we passend onderwijs in de praktijk door voor iedere leerling
een specifiek onderwijsaanbod samen te stellen, inclusief extra ondersteuning als dat
nodig is. Ons onderwijs houdt rekening met het talent en leermogelijkheden van de
jongere. Samen met de jongere stellen we de leerdoelen vast. Dat zijn doelen op het
gebied van:
•
•
•

het halen van een diploma en aanleren van de relevante kennis en
vaardigheden;
persoonlijke groei, ontwikkelen van eigen talenten, maatschappelijke
vorming;
het overwinnen van moeilijkheden die leren en ontwikkelen in de weg
staan.

Dat is echt verbinding van onderwijs, jeugdzorg en GGZ.
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Cigdem en haar moeder

OPRECHTE INTERESSE EN STRUCTUUR DOEN WONDEREN
‘Ik zie nu pas hoe lastig ik was!’
Moeten, daar kan de zeventienjarige Cigdem niet tegen. Als ze iets moet, wordt ze tegendraads, dan zet ze haar hakken in het zand. Dat was al zo toen ze in groep 3 zat en in de pubertijd gooide ze er nog een schepje bovenop.
’Onhandelbaar’, noemt ze het zelf: ‘Ik
had een grote mond, gedroeg me respectloos. Thuis ging het slecht, want ik
luisterde niet en had veel ruzie met mijn
moeder. Veel schelden en schreeuwen.
De band met mijn vader was ook niet
tiptop, hij is moslim en ik niet en dat kan
hij moeilijk accepteren.’ Moeder Petra
maakte zich ernstige zorgen over het
gedrag van haar dochter. Ze was behoorlijk losgeslagen, ook in contact met jongens. Petra heeft regelmatig de politie
moeten bellen omdat ze voor haar eigen
veiligheid en die van haar dochter vreesde. Cigdem: ’Ze was bang dat ik iets met
loverboy-praktijken te maken had, maar
dat was onzin.’
Van bed gelicht
Dat ze nu samen met haar moeder grappend en openhartig haar verhaal vertelt,
geeft aan dat er heel wat is veranderd
sinds die tijd. De ommekeer kwam, toen
ze ruim een jaar geleden, op last van
de Kinderbescherming en haar voogd,
naar het besloten behandelcentrum De
Koppeling werd gebracht. Of afgevoerd,
zoals Cigdem het omschrijft. ‘Ik werd van

mijn bed gelicht door mijn voogd. Toen
ik beneden kwam, stonden er twee agenten voor mijn neus. De eerste nacht was
verschrikkelijk. Ik had niks mee, voelde
me heel alleen.’ Cigdem zag in dat tegenwerken in De Koppeling gaan zin had. ‘Ik
dacht: als ik niet meewerk, kom ik hier
nooit meer uit.’
De hele mikmak
Ook in een besloten behandelcentrum
moeten de jongeren naar school. Bij
Altra College De Koppeling heeft ze zich
best vermaakt, tot haar eigen verbazing.
Cigdem: ‘Je kan het een wonder noemen, maar ik heb het echt leuk gehad.
Voorheen hoorde ik alleen wat ik niet
kon, daar hoorde ik wat ik wel kon. Bij
Altra College in Krommenie had ik veel
conflicten met mijn mentor en andere
docenten. Ik wilde niet meer, die leraren
en de hele mikmak. Maar bij de school
in De Koppeling voelde ik me thuis.
Daardoor ging het leren ook beter. Die
docenten hebben gekozen om met zulke
moeilijke jongeren te werken en hebben
echt een luisterend oor.’

‘De docenten hebben gekozen om
met zulke moeilijke jongeren te
werken en hebben echt een luisterend oor.’
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Positieve schop
En dat heeft zijn vruchten afgeworpen,
want Cigdem haalde bij de Koppeling
haar mbo diploma niveau 1. Cigdem: ‘Ik
ben zo blij dat ik een diploma heb! Ik heb
wel een schop onder mijn kont nodig,
want als je niet werkt haal je je diploma
niet. Maar bij de Koppeling doen ze dat
op een positieve manier. Ik ben niet echt
een type voor school, maar als ik weer
naar school zou gaan, dan zou ik weer
naar Koppeling College willen.’
Samen gered
Negen maanden verbleef Cigdem in
het besloten behandelcentrum om te
werken aan haar problemen. In eerste
instantie in de binnengroep, later kreeg
ze wat meer vrijheid. En, wat ze nooit
had verwacht, ze mist het. Cigdem: ‘Ik
mis de mensen, de groepsleiding. We
hebben het daar toch samen gered. Ik
mis ook de structuur en de duidelijkheid.’
Terugkijkend is ze blij dat haar leven zo’n
rigoureuze wending heeft genomen. ‘Ik
ben er goed uitgekomen en wel wat verantwoordelijker geworden. Ik zie nu pas
hoe lastig ik was!’

Dit is een verkorte weergave van het interview
met Cigdem. Lees hier de uitgebreide versie:

Altra College

2016-12-20_Jaarverslag_Altra_College_A4.indd 18

28-02-17 14:10

School2care

Onderwijs met
hoofd en hart
Van 8.00 tot 20.00 uur onderwijs, (jeugd)zorg en begeleide vrijetijdsbesteding
(‘wrap around care’). Dat tekent de aanpak van School2Care. Doel is de leerlingen op een positieve manier te laten participeren in de maatschappij.

Bij School2Care maken Amsterdamse jongeren van 12 tot en met 17 jaar die thuis, in
de vrije tijd en op school veel problemen hebben, een nieuwe start. Kenmerkend voor
de aanpak van School2Care?
•
•
•
•

•

‘‘Wij nemen leerlingen
serieus, al doen ze dat
zelf misschien nog niet’
Coach Bauke

School2Care onderzoekt en versterkt de mogelijkheden en talenten van de
leerling.
De school is duidelijk over de verwachtingen van de leerling en de
consequenties als de leerling zich niet aan de regels houdt.
De leerlingen verblijven de eerste maanden van 8.00 uur tot 20.00 uur
op school.
De leerlingen hebben een vaste coach, die de leerlingen helpt de draad
weer op te pakken, een goede vrijetijdsbesteding te vinden en hen onder
steunen als er problemen thuis zijn.
De coaches en anderen hebben een positieve houding en zijn oprecht
geïnteresseerd in de leerling.

Waarom van 8 tot 8?
Problemen houden niet op bij de schoolpoort, zeker niet voor onze jongeren. Een
coach helpt de leerlingen de draad weer op te pakken en ondersteunt ook de ouders,
zodat er thuis meer rust komt. School2Care stimuleert leerlingen in hun vrije tijd positieve bezigheden te vinden. Hoe dichter ze bij hun doel komen, hoe meer vrijheid en
verantwoordelijkheid ze aankunnen en krijgen. School2Care is het hele jaar open, ook
in de vakanties.
Ons onderwijs
Samen stellen we doelen op en daarmee gaan de leerlingen hard aan de slag. Zijn
de doelen na ongeveer zes weken bereikt? Dan gaan ze door naar de volgende klas,
die past bij hun mogelijkheden. Daar bieden we onderwijs op hun niveau: ze kunnen
vmbo - bkgt of mbo 1 - dienstverlening volgen.

Na School2Care
Bij School2Care werken de leerlingen aan hun schoolwerk en aan gedrag, zodat ze
uiteindelijk weer naar een reguliere school op je eigen niveau kunnen. Ook op de
nieuwe school blijft de coach van School2Care de leerlingen begeleiden. Zolang als
dit nodig is.

Positief leer- en leefklimaat
Onlangs plaatste het vakblad Pedagogiek in Praktijk een artikel over het eerste onderzoek naar het leef- en leerklimaat bij
School2Care. Uit de feedback van jongeren blijkt dat er bij School2care sprake is van een open en therapeutisch klimaat.
Jongeren zijn vooral positief over de ondersteuning die zij krijgen van de coaches en de afwezigheid van repressie. Ook
hebben jongeren het gevoel dat zij bij School2Care kunnen groeien en kunnen leren binnen een positieve leeratmosfeer.
Hoe lukt het School2Care om, met deze complexe doelgroep, een positief leef- en leerklimaat neer te zetten? De werkzame elementen zijn onder andere het bieden van aandacht en zorg binnen een positieve werkrelatie. Jongeren krijgen
zo weer vertrouwen in zichzelf en anderen. Ook het zoeken naar interesses, talenten en perspectief voor de jongere is
belangrijk. Maar ook het bieden van duidelijke consequenties voor ongeoorloofd gedrag, zodat iedere jongere weet wat
er van hem verwacht wordt. Lees het gehele artikel:
Pronk, S. (2015). Jongeren weer op de rails. Een positief leef- en leerklimaat als opstap. Pedagogiek in Praktijk, 87, 34-38.
(www.pedagogiek.nu).
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Zorg voor onze leerlingen
Onze leerlingen kunnen op verschillende terreinen extra ondersteuning gebruiken. Altra College heeft een team in de
school dat begeleiding biedt bij het leren en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Als dat nodig is, ondersteunen we ook de ouders en het gezin, zodat de leerlingen zich ook thuis optimaal ontwikkelen.

Mentor
Iedere leerling heeft een eigen mentor. Daar kunnen ouders en leerlingen als eerste
terecht als ze ergens mee zitten. De mentor houdt in de gaten dat de leerling de
gestelde doelen haalt, signaleert wanneer dat in gevaar komt en evalueert regelmatig
met de leerling en zijn ouders/verzorgers.
Schoolzorg
Altra zorgt dat iedere leerling die begeleiding krijgt, die hij of zij nodig heeft. De intern
begeleider kijkt of er extra begeleiding nodig is vanwege leerproblemen. De zorgcoördinator kijkt of ondersteuning nodig is vanwege sociaal-emotionele problemen
en gedrag.
Extra ondersteuning thuis en op school
We vinden het belangrijk dat leerlingen zich goed voelen, zich optimaal kunnen ontwikkelen en zich verantwoordelijk gedragen. Hier kan opvoedondersteuning, een
extra cursus of training goed bij helpen. Als dat nodig is zetten we eerst handelingsgerichte diagnostiek in. Samen met Altra jeugd & opvoedhulp kunnen we de leerlingen en ouders extra ondersteuning bieden, onder andere:

•
•
•
•
•
•
•

Specialistische jeugdhulp, thuis en op school (ook wel AToS genoemd)
Positief Opvoeden (voor ouders)
Jeugdhulp tijdens schooltijd
Sociale vaardigheidstraining
Agressieregulatietrainingen (TACT)
Rots & Water
Examentraining

Jeugdhulpmedewerkers kunnen hulp bieden tijdens schooltijd. Dit zijn korte en
gerichte interventies, met als doel dat de leerling weer terugkeert in de klas. Wanneer
problemen thuis de schoolprestaties van het kind in de weg zitten, bieden we hulp
aan het hele gezin. Als dat nodig is schakelen we de hulp van jeugd GGZ in, waarmee
we nauw samenwerken.
Speciale projecten
Altra biedt speciale projecten op het gebied van voorlichting, zoals het spreekuur van
de verslavingszorg van de Jellinek of voorlichting van politie en justitie. Er is regelmatig overleg met de leerplichtambtenaar over leerlingen die (te vaak) te laat komen en/
of afwezig zijn.
Samenwerken
We hechten veel waarde aan goede samenwerking met alle medewerkers van instellingen waar onze leerlingen mee in aanraking kunnen komen. De nodige deskundigheid hebben we samen gebracht in een actief zorgadviesteam (ZAT) of een multidisciplinair overleg, waaraan ook de GGZ deelneemt.
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Doelgericht werken aan kwaliteit
Altra is een lerende organisatie zijn waarin gesproken mág en móet worden over kwaliteit. Onderzoek doen hoort
daarbij. De afgelopen jaren hebben de Altra Colleges, Bets Frijlingschool en School2Care een start gemaakt met het
datagestuurd werken. Dat houdt in dat in de praktijk data worden verzameld om op basis hiervan gezamenlijk te
kunnen leren en verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat dit één van de succesfactoren is van Positive Behavior Support
(zie ook p. 4)
Het gaat om planmatig werken:
•
•
•

We werken met twee systemen (Cum Laude en IRISschoolklimaat) om de gegevens op een gemakkelijke manier toegankelijk te maken en datamanagers
opgeleid die verantwoordelijk zijn voor het bespreken
van deze data in de teams.

Niet zomaar wat doen
Alleen en juist dát doen wat nodig is
Aanpak en effect monitoren

Wat hebben we het afgelopen jaar gedaan?
1

Onderzoek naar het leerklimaat. Voelt iedereen
zich prettig op school?
We zijn op alle afdelingen gestart met onderzoek
naar het leerklimaat zoals ervaren door leerlingen en
het werkklimaat zoals ervaren door medewerkers.
We zijn op bijna alle afdelingen gestart met PBS en
werken zo voortdurend aan een positief leerklimaat
voor iedereen. Dit toetsen we door twee keer per jaar
onze leerlingen en één keer per jaar onze medewerkers te vragen hoe zij het leer- en werkklimaat op de
afdeling ervaren.

2

Beter pASSend.
Met financiering van het Samenwerkingsverband hebben we een groot deel van de leerlingen en ouders
van de Beter pASSendklas kunnen interviewen over
deze nieuwe aanpak en wat het hen heeft gebracht.
Dit levert naast prachtige verhalen ook veel nuttige
informatie om de aanpak te blijven doorontwikkelen.

4

Aanvullende informatie verzamelen. Niet
zomaar wat doen.
Soms is het nodig om méér data te verzamelen. In
teams spelen regelmatig lastige situaties en worden
beslissingen genomen op basis van een ‘onderbuikgevoel’. Of er verandert juist niks omdat teamleden
niet precies weten waar te beginnen; het probleem
lijkt te groot. Vanuit de gedachte: ga niet zomaar wat
doen, maar doe alleen en juist dát wat nodig is, zijn
we data gaan verzamelen. Dit helpt situaties in kaart
brengen en geeft daarmee aanwijzingen hoe hierop in te spelen. Daarna monitoren we de aanpak en
effecten van wat we hebben ingezet; heeft het ook
echt geholpen?
Wat zijn speerpunten voor komend jaar?
Het komende jaar gaan we verder met alle stappen
die we hebben ingezet. Speerpunten zijn:
•
•

3

Benutten wat er al is. Cyclisch bespreken van
data.
In eerste instantie is ingezet op het bruikbaar en
beschikbaar maken van bestaande registraties.
Docenten besteden een flink gedeelte van hun tijd
aan het registreren van allerlei zaken. Dit soort gegevens worden op individueel niveau (met leerling en
ouders) volop benut. Op geaggregeerd niveau leveren deze gegevens echter ook belangrijke informatie op. De eerste stap in het datagestuurd werken is
daarom het benutten van wat er al is. Denk hierbij aan
informatie over:
•
•
•

•
•
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•

•

Het blijven onderzoeken van en werken aan
het leerklimaat en werkklimaat
Het zichtbaar maken van de sociale
opbrengsten van ons onderwijs
Onderzoek naar de uitstroom en
bestendiging; hoe kijken oud-leerlingen
en hun ouders terug op het aanbod, wat
heeft het hen opgeleverd en hoe
gaat het nu met ze?
Intensief onderzoek naar de werkzame elementen en effectiviteit van School2Care

Wij werken hierbij intensief samen met Universiteiten
en Hogescholen die onderzoek doen op deze gebieden.

AFWEZIGHEID: hoeveel lessen worden er
gemist, wanneer en door wie?
TE LAAT KOMERS: wie zijn vaak te laat,
welke groep en welke lesuren?
VERWIJDERINGEN: welke leerlingen
worden vaak verwijderd, wanneer,
door wie?
TOETSCIJFERS
INCIDENTEN: wat voor incidenten
komen er voor, waar spelen ze zich af,
wie zijn er vaak betrokken?
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Contact

Stichting Altra
www.altra.nl
info@altra.nl
Tel: 020 - 555 83 33
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