Altra College
Haalt het beste uit leerlingen

Altra College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs, van praktijkonderwijs tot vwo. We werken
niet met een standaard programma, maar passen het onderwijs aan op jouw talenten en mogelijkheden.
De klassen zijn klein, dus je krijgt volop aandacht en begeleiding.

Voor wie?
Altra College is er voor leerlingen van 12 tot en met 18 jaar met gedragsproblemen of een
psychiatrische stoornis. Je kunt bij ons terecht als je over een toelaatbaarheidsverklaring van het
samenwerkingsverband beschikt. Wij zien jou niet als een leerling met problemen, maar als iemand met
dromen en verwachtingen die dreigt vast te lopen omdat het om wat voor reden dan ook op je eigen
school niet goed gaat.

Doel
Altra College zet alles op alles om je te motiveren en te ondersteunen, om er uit te halen wat er in zit en
om uiteindelijk dat diploma of die certificaten te halen.

Hoe doen we dat?
We bieden jou structuur en vooral een nieuwe start. We gaan niet uit van problemen, maar van
mogelijkheden. Altra College bepaalt wat jij nodig hebt aan onderwijs en sociale vaardigheden om jouw
talenten zo goed mogelijk te benutten. Daarbij beperken we ons niet tot wat we binnen de schoolmuren
voor je kunnen doen, maar kijken we ook of we bijvoorbeeld bij jou thuis kunnen helpen of misschien
kunnen bijdragen aan het nuttig besteden van je vrije tijd.

Altra College heeft afdelingen in Amsterdam (5), Haarlemmermeer, Zaanstreek en Waterland. Je volgt
bij ons onderwijs op je eigen niveau. Daarnaast verzorgt Altra College onderwijs in de besloten
behandelcentra Amsterbaken en De Koppeling en in psychiatrische behandelcentra van de Bascule en
JellinekMentrum.

Niveau
Havo/vwo
Mavo
Onderbouw vmbo, bovenbouw mavo, bovenbouw Entree
mbo en bovenbouw Entree Arbeid
Onderbouw vmbo, bovenbouw Entree mbo en bovenbouw
Entree arbeid

Afdeling
Bleichrodt, Amsterdam Zuidoost
Amsterdam Centrum
haarlemmermeer
Zaanstreek
Waterland
Amsterdam Noord
Amsterdam West
Amsterdam Zuidoost

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

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

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie over Altra College kun je contact opnemen met xxx

Informatie voor verwijzers
Deze folder is geschreven voor jongeren. Wilt u als hulpverlener, school of andere instantie meer informatie over
de hulp van Altra, kijkt u dan op www.jeugdhulpwijzer.nl

NB. Waar ‘hij’ of ‘hem’ staat, kan uiteraard ook ‘zij’ of ‘haar’ worden gelezen.

