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1 Voorwoord
Altra College biedt voortgezet speciaal onderwijs aan kinderen en jongeren die het vanwege
gedrags- of psychiatrische problemen (tijdelijk) niet redden in het reguliere onderwijs. We
stemmen ons onderwijs zoveel mogelijk af op de mogelijkheden van de leerling. Ieder kind is
immers anders; een individu met zijn eigen sterke kanten en beperkingen. De school investeert
veel in de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. Maar we zijn een school: leren staat
voorop!
Om leerlingen beter te laten leren, moeten we eerst zorgen dat het goed met ze gaat. Wat kan een
goede ontwikkeling op school tegenhouden? Een leerling kan zich moeilijk op zijn schoolwerk
concentreren, als er problemen thuis zijn. Als hij zich ergens zorgen over maakt of als hij zich
totaal niet goed in zijn vel voelt zitten. Daarom werken bij Altra College ook mensen die deskundig
zijn in het bieden van hulp aan jongeren en aan gezinnen waar problemen zijn. Ze lopen op school
rond en zijn een bekend gezicht voor ouders en leerlingen. Dat maakt het makkelijk hen aan te
schieten en om advies te vragen en te ontvangen. Voor een optimale begeleiding werkt Altra
intensief samen met instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. Leerlingen en hun ouders
profiteren daarvan, maar ook leraren en mentoren. Ook deze hulp is op school beschikbaar.
Niet voor iedere leerling die problemen in het reguliere onderwijs ondervindt, is een plek in het
speciaal onderwijs de juiste oplossing. Met de begeleider passend onderwijs, ons expertisecentrum
educé en verschillende bovenschoolse en tussenvoorzieningen, zetten we onze kennis en expertise
in om zoveel mogelijk leerlingen in het reguliere onderwijs de juiste begeleiding te bieden. Ook
daarover leest u in dit schoolplan. Onze basisschool voor speciaal onderwijs, Bets Frijlingschool,
heeft een apart schoolplan opgesteld.
In dit schoolplan werken wij onze plannen voor de komende vier jaar uit. In concrete maatregelen
die ons in staat stellen onze idealen te verwezenlijken.
Het bevoegd gezag heeft het Schoolplan 2016-2020 van Altra College vastgesteld en de
medezeggenschapsraad van Altra College heeft het besproken. Iedere afdeling beschikt over een
eigen jaarplan en schoolgids waarin onder meer de onderwijsdoelen en de onderwijsresultaten van
de betreffende afdeling beschreven staan.
Nicolette Engbers
Raad van Bestuur Altra
Juni 2016
NB: overal waar in dit schoolplan ‘hij’ wordt gebruikt, kan ook ‘zij’ worden gelezen.
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2 Inleiding
Voor u ligt het schoolplan 2016-2020 van Altra College. In dit schoolplan beschrijven we hoe we
werken aan de kwaliteit en de ontwikkeling van Altra College. We hebben dit uitgesplitst in:
onderwijsbeleid
de opleidingen
passend onderwijs
kwaliteitsbeleid
personeelsbeleid
organisatie
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3 Afdelingen van Altra College

5
Schoolplan 2016-2020, Altra College, juni 2016

6
Schoolplan 2016-2020, Altra College, juni 2016

4 Missie Altra
4.1

Onze missie

Altra College werkt vanuit de volgende missie:
Perspectief
Leerlingen hebben duidelijk in beeld waarvoor zij leren. Het doel is heel concreet. Waar mogelijk
een diploma, startkwalificatie, toegang tot een vervolgstudie of een baan.
Zorg met oog voor de context van de leerling
In het onderwijs is aandacht voor de leerling in zijn of haar context. Elke leerling krijgt een aanbod
op maat, waarbij rekening wordt gehouden met wat hij of zij op dit moment nodig heeft om zich te
ontwikkelen en waarbij er aandacht is voor de hele omgeving van de leerling.
Leerlingen vinden hun draai in de maatschappij
In het onderwijs en de begeleiding van leerlingen wordt continu aansluiting gezocht bij de eisen die
de maatschappij aan hen stelt. Het doel: dat leerlingen succesvol kunnen functioneren in de
samenleving.

4.2

Onze visie

Altra College:
… staat in verbinding met de maatschappij
Altra College heeft zichzelf als doel gesteld haar leerlingen perspectief te bieden op een plek in de
maatschappij. Altra College leidt leerlingen op niet vóór, maar in de maatschappij op. Daarom
zorgt de organisatie op alle niveaus (klas, locatie, bovenschools) voor verbindingen met het
bedrijfsleven, maatschappelijk instanties en ketenpartners.
… organiseert klein
Hoewel Altra College een grote organisaties is, en daarbij met veel (zorg)partners samenwerkt, is
het de ambitie om de organisatie vanuit het perspectief van leerlingen klein te houden. Rondom de
leerling wordt een zorg- en onderwijsteam gevormd dat verantwoordelijk is voor de begeleiding en
monitoring van de ontwikkeling van de leerling. Binnen deze teams bestaan heldere afspraken over
het mentorschap, de afstemming met ouders, de afstemming met andere locaties en zorgpartners.
Er is altijd iemand van het team aanspreekbaar voor de leerlingen.
… benut het verschil
Altra College bestaat uit verschillende scholen met samen ongeveer 1.000 leerlingen. Elke school
bedient een specifieke doelgroep en heeft eigen specialismen. Wat Altra uniek maakt is dat Altra
deze verschillende specialismen weet in te zetten. Nu en in de toekomst weten medewerkers (en
leerlingen) van de verschillende locaties elkaar te vinden. Zij leren van elkaar, maken gebruik van
elkaars materialen en ontwikkelen waar mogelijk gezamenlijk een (onderwijs)aanbod. Medewerkers
voelen zich niet alleen verbonden met (leerlingen van) hun eigen locatie, maar weten de
verschillen tussen de locaties in te zetten ten behoeve van het leren van de leerlingen op Altra
College als geheel. Uitwisseling is niet vrijblijvend, maar de norm.
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4.3

Kernwaarden

De maatschappij verandert, de wetenschap schrijdt voort, nieuwe methodes worden ontwikkeld,
nieuwe samenwerkingsverbanden komen tot stand. Onze kernwaarden verbinden, vertrouwen en
vakmanschap vormen de leidraad voor ons werk, ook in veranderende omstandigheden.
Verbinden
We zoeken verbinding met kinderen en ouders, kijken samen wat werkt en sturen bij wanneer dat
nodig is. Een kind met problemen thuis neemt die mee naar school en andersom. We verbinden
onze deskundigheid op het gebied van onderwijs en jeugd & opvoedhulp. Door intensief samen te
werken, elkaar te versterken en te inspireren.
We verbinden ons ook met de toekomst. We innoveren en stellen ons steeds de vraag hoe we het
beste kunnen bouwen aan een toekomst van elk kind.
Vertrouwen
Vertrouwen vormt het uitgangspunt om samen verder te bouwen. Met oprechte interesse luisteren
om de ander beter te begrijpen. Om zo beter in te spelen op de behoeftes van leerling en ouders.
Zij moeten ons kunnen vertrouwen. En wij vertrouwen op de eigen kracht van ouders, jongere en
samenwerkingspartners. Waar eigenwaarde en zelfrespect groeien, komen ouders en kind het
beste tot hun recht.
Vakmanschap
We beschikken over waardevolle kennis en jarenlange ervaring op het gebied van onderwijs en
jeugd & opvoedhulp. We blijven ons ontwikkelen in ons vak en staan open voor veranderingen. We
zijn alert en ondernemend. Vakmanschap daagt je uit, en vraagt dat we kritisch blijven. Besteden
we ons geld eigenlijk wel goed? Helpen we op deze manier dit kind, deze school en deze ouders
verder? Een vakman voert niet alleen zijn werk goed uit, hij doet dat met passie, hart en ziel.
Vakmanschap betekent ook transparant zijn over de behaalde resultaten, en onze beperkingen
onder ogen zien van. Als wij een kind of gezin niet kunnen helpen, kijken we samen wie dit wel
kan. Ook in de samenwerking met partners.
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5 Onderwijsbeleid
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5.1

Wat willen wij bereiken?

Wij streven de volgende doelstellingen met ons onderwijsaanbod na:
Re-integratie in een passende vorm van (regulier) onderwijs.
Leerlingen die de mogelijkheid hebben door te stromen naar een vorm van regulier onderwijs,
zowel voortgezet onderwijs als mbo, worden hier met een gericht onderwijsaanbod op voorbereid.
Naast een didactisch aanbod, besteden we systematisch aandacht aan leervaardigheden (Leren
Leren).
Ruim 85% van onze huidige leerlingen valt binnen het profiel vervolgonderwijs (voortgezet
onderwijs, mbo, hbo). De overige leerlingen vallen binnen het profiel arbeid of het profiel
dagbesteding.
Bevordering van burgerschap en sociale integratie
Onze leerlingen groeien op in een pluriforme samenleving. Op Altra College verwerven leerlingen
competenties die actief burgerschap en sociale integratie bevorderen. Ons onderwijs besteedt
aandacht aan homotolerantie en seksuele weerbaarheid en laat de leerlingen kennismaken met
verschillende achtergronden en culturen. We stemmen ons aanbod af op specifieke (sociale)
omstandigheden in en rond de school die van invloed zijn op de integratie en het burgerschap.
Altra College besteedt dus systematisch aandacht aan sociale vaardigheden (SV), algemene
werknemersvaardigheden (AWV), loopbaan & burgerschap (LB).
Behalen van maatschappelijk erkende diploma’s en certificaten
Op Altra College kunnen leerlingen op verschillende niveaus diploma’s en/of certificaten behalen.
Leerlingen die uitstromen naar de arbeidsmarkt ontvangen met ingang van schooljaar 2014/2015
een getuigschrift.
Verwerven van een baan op de arbeidsmarkt
Alle leerlingen zullen uiteindelijk, binnen hun mogelijkheden, hun plaats op de arbeidsmarkt
moeten vinden. Uitgangspunten hierbij zijn de vraag van de arbeidsmarkt, economische
zelfstandigheid, duurzame werkgelegenheid en arbeidssatisfactie. We streven ernaar dat alle
leerlingen stage-ervaringen opdoen.

5.2

Wie zijn onze leerlingen?

Altra College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs, een school dus voor speciale
leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben. Formeel gezegd: een school voor leerlingen tot
en met twintig jaar met gedrags- of psychiatrische problemen, vaak in combinatie met
leerproblemen. Onze leerlingen moeten beschikken over een toelaatbaarheidsverklaring van het
samenwerkingsverband. Deze zakelijke omschrijving doet geen recht aan onze leerlingen. Want zij
zijn bovenal jongeren met dromen en verwachtingen, net zoals alle andere jongeren. Ondanks de
teleurstellingen die ze op jonge leeftijd al hebben opgelopen, dromen ze van een mooie toekomst.
Een toekomst die vast dreigt te lopen omdat ze in het reguliere onderwijs niet meer mee kunnen
komen. Wij zetten alles op alles om die toekomst in zicht te houden.
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Dé leerling van Altra College bestaat niet, het is een diverse groep leerlingen met uiteenlopende
achtergronden. Sommige leerlingen komen van het speciaal (basis)onderwijs. Anderen konden in
het reguliere voortgezet onderwijs niet (langer) terecht. En weer anderen hebben kortere of
langere tijd thuis gezeten en komen bij ons weer tot leren.
Wat hen bindt is dat onze leerlingen meer begeleiding nodig hebben dan reguliere scholen kunnen
bieden. Met de zelfstandigheid die van ze wordt gevraagd, kunnen ze niet uit de voeten. Voor de
omgeving onwenselijk gedrag zoals schoolverzuim, problemen met leraren en leerlingen hebben hen
tot probleemleerling bestempeld. Ze hebben structuur nodig en vooral: een nieuwe kans. Altra
College biedt de leerlingen wat zij nodig hebben. We benoemen en stimuleren de sterke en
positieve kanten van de leerling. Voor onze leerlingen is het vaak al lang geleden dat ze het gevoel
hadden op school iets goed te kunnen, dat ze succes hebben ervaren. We maken samen een
nieuwe start.
Onze leerlingen zijn kwetsbare jongeren. Jongeren met gedragsproblemen, veelal voortkomend uit
psychiatrische problemen. Daarnaast groeien veel van onze leerlingen op in leefomstandigheden
die alles behalve ideaal zijn voor hun ontwikkeling. Een gegeven waar we mee omgaan, maar waar
we niet de nadruk op leggen. We gaan niet uit van problemen, maar van de onderwijsbehoefte en
ondersteuningsbehoefte. Wat heeft dit kind nodig op het gebied van gedrag, sociale vaardigheden
en onderwijs om zijn of haar capaciteiten zo goed mogelijk te kunnen benutten? Wat heeft hij
nodig om te kunnen participeren in de samenleving? We kijken daarbij niet alleen naar wat we
binnen de schoolmuren kunnen bieden, maar ook hoe we de situatie thuis kunnen ondersteunen en
de vrijetijdsbesteding kunnen helpen invullen.
Belangrijk is dat we mét onze leerlingen en ouders praten, in plaats van over hen. De leerlingen
denken zelf na over wat ze willen bereiken, welke doelen ze willen stellen. We kijken samen wat
hun mogelijkheden zijn en passen ons onderwijs en ondersteuningsaanbod daarop aan. De
leerlingen kunnen onderwijs volgen van vmbo, mbo 1 en 2, havo tot en met vwo. Wij motiveren en
ondersteunen hen.

5.3

Zorg voor leerlingen

Onze leerlingen kunnen op verschillende terreinen extra ondersteuning gebruiken. Altra College
heeft een team van jeugdzorgmedewerkers of schoolcoaches in de school die 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.


Mentoraat

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. 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
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Altra College 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.
Iedere leerling van Altra College heeft samen met zijn ouders een intakegesprek met de
zorgcoördinator en andere betrokkenen. Aan de hand van het intakegesprek, de informatie van de
vorige school en eventuele betrokken hulpverleningsinstanties wordt door de zorgcoördinator een
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld. In het ontwikkelingsperspectiefplan staat welke
doelen we samen willen bereiken.


Extra ondersteuning

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:
o

Sociale vaardigheidstraining

o

Opvoedingsondersteuning ouders

o

Positief Opvoeden (voor ouders)

o

Pedagogische interventies tijdens schooltijd

o

Agressieregulatietrainingen (TACT)

o

Rots & Water

o

Examentraining

Medewerkers van Altra jeugd & opvoedhulp kunnen pedagogische interventies tijdens schooltijd
inzetten. 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.
Altra College 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. Voor
leerlingen die dreigen uit te vallen wegens agressiegerelateerde problemen of het ontbreken van
zelfredzaamheid, kunnen we hulp inzetten van Altra jeugd en opvoedhulp eventueel in
samenwerking met jeugd GGZ.
Multidisciplinair overleg
Altra College hecht 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) en/of een multidisciplinair overleg. Het
zorgadviesteam is thematisch van opzet, in het multidisciplinair overleg worden leerlingen op
casusniveau besproken. Hieraan nemen diverse ketenpartners deel, zoals een medewerker van
Altra jeugd & opvoedhulp, de leerplichtambtenaar, een medewerker van jeugd GGZ, de schoolarts
en op afroep de buurtregisseur.
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5.4

Ondersteuningscyclus

Altra College werkt voortdurend aan de verbetering van de ondersteuningsstructuur. Deze
structuur volgt een vast schema, wordt beschreven in de Ondersteuningscyclus Altra College
2015/2016, en wordt per afdeling opgenomen in de jaarplanner. Bij de intake maken we gebruik
van een stappenplan en verzamelen we de noodzakelijke gegevens. Om een
ontwikkelingsperspectief te formuleren, heeft de school relevante informatie nodig over de
beginsituatie van de leerling. Mocht deze informatie niet beschikbaar/toereikend zijn dan zal Altra
College aanvullend didactisch onderzoek uitvoeren. Altra College werkt met een
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). De didactische doelen zijn beschreven in studiewijzers (per
leerjaar en per vak) met concrete, toetsbare tussendoelen en eindtermen. De school heeft
meetmomenten vastgesteld - proefwerkweken en proefexamenweken - welke worden opgenomen
in de jaarplanner. De regie over de ondersteuningscyclus ligt bij de zorgcoördinator.
Als gevolg van de implementatie van SomToday, op grond van de ervaringen van het afgelopen
schooljaar en met de komst van de intern begeleider, is de ondersteuningscyclus opnieuw
beschreven voor schooljaar 2015/2016. In de ondersteuningscyclus staan de volgende
onderwerpen beschreven:
1. Intake van de leerling;
2. Verzamelen van leerlinggevens;
3. Doelen stellen;
4. Plaatsen van de leerling;
5. Leerling volgen.
Resultaat:
Alle leraren geven onderwijs d.m.v. activerende werkvormen; schooljaar 2016/2017.
Ondersteuningscyclus Altra College; schooljaar 2016/2017
5.5

Opbrengstgericht werken

Wij willen het beste uit de leerling halen. Leerlingen presteren beter als de leerstof systematisch
wordt gepland en de leervorderingen systematisch worden gevolgd. Onderzoek van de Inspectie
van het Onderwijs toont aan dat scholen die opbrengstgericht werken betere (leer)opbrengsten
hebben en dat de leerlingen meer vooruitgang boeken. Altra College werkt steeds meer
opbrengstgericht.
Wat houdt dat precies in? Het is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren
van de onderwijsprestaties. Vijf kenmerken van opbrengstgericht werken zijn:
Onderwijsprestaties maximaliseren.
We hebben zo hoog mogelijke verwachtingen ten aanzien van de prestaties van leerlingen.
De prestaties maken we concreet in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).
Concrete, meetbare doelen stellen.
We brengen de beginsituatie en de gewenste situatie (uitstroomperspectief) van de leerling
in kaart.
Prestaties meten.
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We meten, volgen en analyseren de vorderingen via een (digitaal) leerling- en
onderwijsvolgsysteem en een (didactisch) toetsinstrumentarium (landelijke erkende
toetsen en examens, methodegebonden toetsen.
Aanpassen van doelstellingen en activiteiten.
We analyseren structureel tussentijdse opbrengsten en evalueren deze samen met de
leerling.
Systematische aanpak met behulp van een ondersteuningscyclus.
Niet afhankelijk van individuen of locale initiatieven, maar verankerd in een cyclus van
plannen maken, uitvoeren en beheersen van de uitvoering.
Opbrengstgericht werken betekent dat leerkrachten focussen op leerprestaties en op wat er nodig
is om die optimale prestaties te bereiken: schoolse vaardigheden. Toetsresultaten spelen daarbij
een belangrijke rol, maar ook observeren en samenwerken met collega’s. Naast leerprestaties en
schoolse vaardigheden gaat het ook om de sociale kwaliteit van de school: het verwerven van
sociale- en maatschappelijke vaardigheden door leerlingen. Afgelopen schooljaar is het OPP in
SomToday opgenomen. Per schooljaar 2015/2016 beschikken alle leerlingen over een OPP. Voor de
toekomst biedt dit ons de mogelijkheid de doelrealisatie te monitoren.
Resultaat:
De doelrealisatie OPP wordt in SOM verwerkt, zodat we de mate van realisatie schoolbreed
kunnen vaststellen; schooljaar 2016/2017.

5.6

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken verbetert de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van
leerlingen. Het is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de
onderwijsbehoefte van de leerling. De zeven uitgangspunten van handelingsgericht werken1:
Onderwijsbehoeften staan centraal.
Wat heeft deze leerling nodig om een bepaald doel te behalen? Meer of minder leertijd,
intensievere instructie of begeleiding?
Het gaat om afstemming en wisselwerking.
Leerlingen verschillen, maar klassen, leerkrachten, scholen en ouders verschillen ook!
Leerlingen ontwikkelen zich in verschillende systemen: op school, thuis en in hun vrije tijd.
De leerkracht doet ertoe.
Verander je de leerkracht, dan verander je de leerling … en omgekeerd. De leerkracht biedt
adaptief onderwijs en levert daarmee een cruciale bijdrage aan een positieve ontwikkeling
van de leerlingen.
Positieve aspecten zijn van groot belang.
De aandacht voor positieve aspecten beschermt ons tegen een te negatief beeld. Naast
problematische aspecten zijn deze nodig om de situatie te begrijpen, doelen te formuleren
en om een goed plan van aanpak te maken.
1

http://www.wij-leren.nl/handelingsgericht-werken.php
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We werken constructief samen.
Een belangrijk kenmerk van effectieve ouderbetrokkenheid is een goede communicatie.
Goede communicatie tussen school en ouders helpt bij het verbeteren van de werkhouding,
het sociaal-emotioneel functioneren en de schoolprestaties van leerlingen. De school geeft
haar verwachtingen helder aan: wat verwachten wij van u als ouder? (Zie actieve rol
ouders blz.14)
Ons handelen is doelgericht.
We werken doel- en opbrengstgericht: waar willen we naartoe en wat hebben we daarvoor
nodig? Doelen bepalen is de eerste stap bij het formuleren van onderwijsbehoeften en
noodzakelijk om te evalueren of de aanpak heeft gewerkt.
De werkwijze is systematisch en transparant. Wat heeft deze leerling nodig, wat is het
ontwikkelingsperspectief? Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, waar, hoe
en wanneer. Deze afspraken staan beschreven in de ondersteuningscyclus. Een
handelingsgerichte leerkracht werkt planmatig. Ten minste drie maal per schooljaar
doorloopt de leerkracht, met steun van de intern begeleider en zorgcoördinator, de stappen
van de cyclus van handelingsgericht werken op groepsniveau:
1. verzamelen en analyseren van leerlingengegevens;
2. signaleren van leerlingen die extra begeleiding nodig hebben;
3. clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften;
4. opstellen van een groepsplan;
5. dit plan uitvoeren;
6. evalueren.
5.7

Actieve rol leerlingen

Wij werken toe naar de zelfstandigheid van onze leerlingen. Ze kunnen vaak meer dan ze zelf
weten. Daarom betrekken we de leerlingen nadrukkelijk bij hun onderwijs; ze zijn zelf
verantwoordelijk voor hun schoolprestaties, passend bij hun ontwikkelingsniveau. Leren moeten de
leerlingen tenslotte zelf doen.
Het ontwikkelingsperspectiefplan stellen we in samenspraak met leerling en ouders op. Ouders
ondertekenen het plan voor de zorg en ondersteuning van hun kind. De mentor en de leerling
evalueren regelmatig over de leervorderingen en ontwikkeling. Samen stellen zij nieuwe doelen op
die gericht zijn op het behalen van het ontwikkelingsperspectief. De mentor/docent stuurt op de
mogelijkheden en talenten van de leerling.
Daarnaast stimuleren we een actieve betrokkenheid van de leerlingen bij de school; bijvoorbeeld in
de vorm van een leerlingenraad, leerlinggeleding GMR, bij het vaststellen van de schoolregels,
inbreng voor de website of schrijven voor de nieuwsbrief. Afgelopen schooljaar zijn leerlingraden in
Bleichrodt, Centrum en Haarlemmermeer actief geweest.
Resultaat:
Iedere afdeling heeft een leerlingenraad
Leerlingenraad is aandachtspunt bij de schoolaudits; schooljaar 2016/2017.
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Het ontwikkelingsperspectiefplan wordt in samenspraak met leerlingen opgesteld;
schooljaar 2016/2017.

5.8

Actieve rol ouders

Een kind met problemen thuis en/of vrije tijd, neemt die mee naar school en andersom. We
betrekken ouders actief bij de ontwikkeling en de prestaties van hun kind. Ouders zijn
ervaringsdeskundige in de omgang met hun kind en zijn daarom een belangrijke partner voor de
school.
We stellen ouders op de hoogte van het rooster, de aanwezigheid, de resultaten en
vorderingen van hun kind (SOMtoday).
De mentor onderhoudt zeer frequent contact met ouders; telefonisch, via whatsapp, mail of
face tot face.
We voeren (minimaal) tweemaal per jaar gesprekken over de voortgang en de resultaten
(rapportgesprekken).
We stellen in samenspraak met de leerling en ouders het ontwikkelingsperspectiefplan
(OPP) en evalueren dit met hen.
De school informeert (nieuwsbrief) ouders en nodigt hen nadrukkelijk uit om een actieve
rol te spelen bij lopende en nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld via een ouderadviesraad
of de medezeggenschapsraad.
We organiseren informatieavonden over thema’s die de school en ouders bezighouden.
Altra College organiseert daarnaast ouderavonden waarin uitwisseling meer centraal staat.
De mentor voert voortgangsgesprekken. De zorgcoördinator is op afroep aanwezig voor
uitleg. Deze bijeenkomsten zijn gekoppeld aan de evaluaties van de Commissie van
Begeleiding en aan de rapporten/toetsresultaten van de leerlingen.
De mentor legt bij iedere nieuwe mentorleerling een huisbezoek af.
Resultaat:
Alle afdelingen hebben meerdere vormen van ouderparticipatie gerealiseerd; schooljaar
2016/2017.
Uitbreiding ouder- en leerlinggeleding GMR; schooljaar 2016/2017.

5.9

Aanbod

Binnen ons aanbod onderscheiden wij, conform Passend Onderwijs, twee profielen:
het profiel vervolgonderwijs
o

Gericht op het behalen van een startkwalificatie (mbo niveau 2, havo).

Het aanbod bestaat uit de reguliere vmbo/havo/vwo vakken.
het profiel arbeid
o

Gericht op het behalen van een entree arbeid (tot voor kort AKA geheten); een plek
op de arbeidsmarkt is het perspectief.

Binnen het entree aanbod maken we een helder onderscheid tussen niveau 1F => arbeidsmarkt
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(entree arbeid) en niveau 2F => beroepsopleiding (entree mbo).

5.10 Stagebeleid leerlingen
Altra College hecht er veel waarde aan dat de leerlingen stage lopen. Ze leren daarmee veel
vaardigheden die ze later in hun loopbaan hard nodig hebben.
In de onderbouw krijgen leerlingen groepsstages, bliksemstages en bedrijfsbezoeken aangeboden.
Vanaf veertien jaar mogen onder voorwaarden leerlingen een externe stage lopen. Stages zijn een
verplicht onderdeel van het onderwijs in het uitstroomprofiel arbeidsmarkt (entree arbeid) en bij de
mbo opleiding. Ook voor leerlingen van mavo en havo/vwo zijn stages zeer waardevol. Ook voor
deze leerlingen is het uiteindelijke perspectief toetreding tot de arbeidsmarkt. De duur van de
stage in het uitstroomprofiel arbeidsmarkt bedraagt gedurende de cursusduur gemiddeld ten
hoogste 50% van het aantal uren waarin onderwijs wordt verzorgd.
Uitgangspunt bij stage is dat de stage leidt naar zinvolle arbeidplekken:
De vraag van de arbeidsmarkt is leidend. Er moet sprake zijn van voldoende
werkgelegenheid in de gekozen sector: een realistisch uitstroomperspectief.
Het perspectief is duurzame werkgelegenheid. Een baan dient voldoende perspectief op
ontwikkeling en doorgroei te bieden.
Economische zelfstandigheid is het doel. De leerling moet een eigen inkomen kunnen
verwerven.
Arbeidssatisfactie. De jongere moet op het spoor gezet worden van arbeid die past bij de
persoonlijkheid en beleving. De jongere moet zich een gerespecteerde en waardevolle
burger voelen. Pas dan zal hij/zij na het verwerven van een reguliere baan gemotiveerd
zijn deze baan te behouden.
Resultaat:
Alle leerlingen in de bovenbouw lopen stage (voor zover het studieprogramma dat toelaat);
2016-2017.
5.11 Studiewijzers/groepsplannen
Om leerlingen van het instroomniveau naar het gewenste uitstroomniveau te leiden hebben we
studiewijzers vastgesteld. Het grootste deel van het onderwijsaanbod van Altra College is
beschreven in studiewijzers: per vak, per opleiding, per leerjaar. Zo beschikken de leerlingen aan
het einde van het onderwijstraject over de juiste kennis en vaardigheden om het
ontwikkelingsperspectief te behalen. Dat kan een referentieniveau zijn, bijvoorbeeld 2F voor de
overgang naar het mbo. Een referentieniveau is een beschrijving van wat leerlingen in een bepaald
vakgebied op een bepaald moment in hun onderwijsloopbaan moeten weten en kunnen. Naast de
cognitieve vakken gaan we ook werken aan leerlijnen voor de sociaal emotionele ontwikkeling,
burgerschap en studievaardigheden (Leren-leren).
Een didactische 0-meting maakt het de leraar mogelijk een groepsoverzicht samen te stellen en in
één oogopslag helder te hebben hoe de groep ‘er voor staat’. De leraar clustert de leerlingen met
min of meer vergelijkbare onderwijsbehoeften, vertaald naar drie arrangementen:
basisarrangement, intensief arrangement en verrijkt arrangement .
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Resultaat:
Leerlingen zijn per groep ingedeeld in arrangementen (groepsplan); schooljaar 2016/2017.

5.12

Leergebiedoverstijgende leerlijnen

Vanaf schooljaar 2016-2017 werken alle afdelingen van Altra College met vier leerlijnen aan de
leergebiedoverstijgende kerndoelen. De leerlijnen zijn:
Leren Leren
Leren Taken Uitvoeren
Leren Functioneren in Sociale Situaties
Ontwikkelen van een Persoonlijk Toekomstperspectief
Dit wordt vanaf januari 2016 door de werkplaats leergebiedoverstijgende leerlijnen voorbereid
onder leiding van Rosanne Wijnsma en Paul Poppenk. Het doel van deze werkplaats is om aan de
hand van input van alle afdelingen en disciplines (docenten, IB, ZC/SP, Managers) vier leerlijnen
voor de leergebied overstijgende kerndoelen te ontwikkelen, evenals een dekkend aanbod van
lessen en lesmethodes. We zoeken een bijpassende methode van toetsing, zodat we er vanaf
schooljaar 2016-2017 op alle afdelingen mee kunnen starten. Dit is ambitieus, maar met alle
expertise in de werkplaats vertrouwt Altra erop dat het gaat lukken. Hiermee voldoen we in 2017
aan de nieuwe eisen van de onderwijsinspectie.
Landelijk werken de UvA, de inspectie voor het onderwijs en het onderwijs samen in een
academische werkplaats. De opbrengst van deze academische werkplaats, die eind 2017wordt
verwacht, is een instrument om de voortgang en het niveau van de leerlingen voor de
leergebiedoverstijgende kerndoelen te monitoren.
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6 De opleidingen
Altra College biedt de leerlingen verschillende opleidingen aan, van praktijkonderwijs tot vwo.
Leerlingen komen hier om verschillende redenen. Wat die reden ook is, wij zorgen er samen voor
dat zij hun diploma halen, weer terug kunnen naar het reguliere onderwijs of zicht krijgen op een
baan.
We gaan daarbij uit van de mogelijkheden van de leerling. Wat kan hij bereiken? Welke dromen en
ambities heeft hij? Waar blinkt hij in uit? En wat houdt het verwezenlijken van die ambities tegen?
Daar stemmen we het programma op af. Onze klassen zijn klein. Daardoor kunnen we veel
individuele aandacht en begeleiding bieden.
Afdelingen
Altra College heeft zeven reguliere afdelingen: vier in Amsterdam, één in Haarlemmermeer, één in
Zaanstreek en één in Waterland. De leerlingen volgen hier onderwijs op hun eigen niveau.
Niveau onderwijs

Op welke afdeling?

havo/vwo (plus mavo voor leerlingen met specifieke psychiatrische

Altra College

problematiek)

Bleichrodt

Mavo

Altra College Centrum

Onderbouw vmbo (basis, kader, gemengd, theoretisch)

Altra College Noord

Bovenbouw entree arbeid

Altra College Zuidoost

Bovenbouw entree mbo 1
Bovenbouw mbo 2
Onderbouw praktijkonderwijs

Altra College

Onderbouw vmbo (basis, kader, gemengd, theoretisch)

Zaanstreek

Bovenbouw entree arbeid
Bovenbouw entree mbo 1
Bovenbouw mbo 2
Onderbouw vmbo (basis, kader, gemengd, theoretisch)

Altra College

Onderbouw havo

Waterland

Bovenbouw entree arbeid

Altra College

Bovenbouw entree mbo 1

Haarlemmermeer

Bovenbouw mavo
Naast de reguliere afdelingen verzorgt Altra College als onderdeel van de behandeling onderwijs bij
de Koppeling, de Bascule en Arkin.
Daarnaast biedt School2Care een geïntegreerd onderwijs-zorgarrangement voor leerlingen die
langdurig uitvallen of dreigen uit te vallen. We geven hier onderwijs op maat, aansluitend bij het
niveau van de leerling. Zie h. 7. Beter pASSend biedt onderwijs aan leerlingen die langdurig thuis
zaten vanwege ernstige ASS-problematiek, vaak gecombineerd met angst.
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6.1

Vakschool

De Vakschool is per 1 augustus 2016 een nieuwe opleidingsroute binnen het Altra College
Zaanstreek en Altra College Noord/Zuidoost. De vakschool kenmerkt zich door leren en oriënteren
in de praktijk vanaf leerjaar 2/3. De basis is een nauwe samenwerking tussen vso en mbo. Een
geïntegreerd vijfjarig vmbo-bk en mbo 1-2 traject. De Vakschool stimuleert praktisch talent
waardoor onze leerlingen kansrijk kunnen doorstromen naar de arbeidsmarkt en werkgevers
worden voorzien van goed opgeleide en gemotiveerde vakmensen. Twee vakroutes: techniek en
mens & dienstverlenen. Hieronder hangen verschillende profielen. De vakroutes moeten perspectief
op betaald werk bieden, de vraag van de arbeidsmarkt is leidend. Schooljaar 2016/2017 is voor
beide locaties een implementatie jaar.
Veel praktijk
De Vakschool is een opleiding voor jongeren die graag met hun handen werken. Een opleiding
waarbij de jongere vooral zelf actief bezig is. Vanaf het tweede leerjaar start de oriëntatie op
arbeid. Loopbaanoriëntatie staat op het rooster, de jongeren gaan op bezoek bij bedrijven en
instellingen, lopen groepsstages en krijgen les van mensen die veel weten over een bepaald
beroep. Vanaf hun vijftiende vormt stage een belangrijk onderdeel van het aanbod. Naast
schoolboeken wordt er gebruik gemaakt van (vakoverstijgende) lesbrieven. Een opleiding voor
doeners.
Vso & mbo
Met de Vakschool kun je een mbo 2 diploma halen. Eerst gaan de leerlingen ontdekken waar hun
talenten liggen en welke beroepsrichtingen passend zijn. Daarna wordt er voor een richting
gekozen die past en die een goede kans op werk biedt. De jongere loopt stage en leert op zijn of
haar niveau. Omdat voor sommigen een mbo 2 diploma te hoog gegrepen zal zijn wordt er gewerkt
met een drietal profielen: rechtstreekse toeleiding naar de arbeidsmarkt, toeleiding naar de
arbeidsmarkt na het behalen van een entree (mbo 1) diploma of het behalen van een
startkwalificatie (mbo 2) en dan eventueel verder naar mbo niveau 3 en/of 4.
Onderbouw
Leerjaar 1

Rekenen/wiskunde; Nederlands; Engels; mens&maatschappij;

Leerjaar 2

lichamelijke oefening; mens,natuur&techniek;

Leerjaar 3

loopbaanbegeleiding; studievaardigheden, sociale
vaardigheden, praktijkvakken, stagevoorbereiding, stage

Bovenbouw
Altra werkt!

Mbo 1

Mbo 2
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Voordelen Vakschool:


Voortzetting onderwijs-zorglijn tot in het mbo;



Leerlingen kunnen een startkwalificatie behalen;



Geringere uitval en minder voortijdig schoolverlaten ( entree, mbo 1);



Uitgestelde beroepskeuze (eind derde klas, 15 jaar);



Continuïteit in begeleiding (mentor AC blijft betrokken);



Ononderbroken schoolloopbaan;



Specialistisch team, eigen pedagogisch klimaat;



Structurele samenwerking vso <=> mbo <=> bedrijfsleven.

Altra Werkt!
Voor leerlingen die liever werken dan leren en ouder zijn dan 16 jaar, hebben we de
opleidingsroute Altra Werkt. Altra Werkt heeft tot doel om jongeren aan een baan te helpen. Het
gaat om leerlingen:
met gedrags- of psychiatrische problemen;
die niet in staat zijn een startkwalificatie te behalen;
die beschikken over voldoende capaciteiten (IQ > 65) en motivatie;
waarvan is vastgesteld dat zij, al dan niet met begeleiding, op termijn betaald werk kunnen
verrichten.
De coach is spil van de Altra Werkt!. Maximaal vier dagen per week lopen de jongeren stage of
werken ze en één dag volgen ze onderwijs. Onder intensieve begeleiding van een werkbegeleider
(een medewerker van een bedrijf of instelling) werken de jongeren aan het ontwikkelen van hun
competenties. De coach van de Altra Werkt! zorgt voor ondersteuning van de jongere én van de
werkbegeleider. Zo krijgen de jongeren, stukje bij beetje, zelf inzicht in hun eigen leerproces. De
ervaren medewerkers van bedrijven en instellingen en de coach nemen de jongeren aan de hand
bij hun leerproces.
Resultaat:
Implementatie Vakschool Altra College Noord/Zuidoost; schooljaar 2016/2017
Het slagingspercentage entree (mbo 1) > 90%, het slagingspercentage mbo 2 > 75%.

6.2

Mavo

Altra College Centrum is onze gespecialiseerde mavo-afdeling. Op de afdelingen Bleichrodt (zie
6.3), Haarlemmermeer en Waterland kunnen de leerlingen ook hun mavo-diploma halen in twee
sectoren.
In de onderbouw van de mavo biedt Altra College de reguliere vakken uit de basisvorming. Als een
leerling met goed gevolg de onderbouw op mavoniveau heeft afgerond, volgt een advies van de
Commissie van begeleiding (CvB) welke bovenbouw bij de leerling past (mavo of middenbouw
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havo/vwo). De CvB kijkt of het didactisch niveau (mavo of havo) haalbaar is en of de leerling over
voldoende studievaardigheden en motivatie beschikt.
Drie sectoren
De leerling heeft bij Altra College Centrum de keuze uit de mavosectoren economie, techniek en
zorg & welzijn. De Amsterdamse afdelingen plaatsen al hun mavoleerlingen na de onderbouw over
naar afdeling Centrum, met uitzondering van leerlingen met specifieke psychiatrische
problematiek. Die kunnen terecht bij Altra College Bleichrodt.
De leerlingen van de afdelingen Haarlemmermeer en Waterland kunnen eveneens na de
onderbouw over naar afdeling Centrum, waar ze een ruimtere keuze van sectoren hebben. Veel
leerlingen uit Waterland en Haarlemmermeer hebben moeite met de overplaatsing en willen op
hun eigen locatie blijven. De consequentie daarvan is dat ze dan een beperkter aanbod van
sectoren hebben.
Aan het mavodiploma is een verplicht vakkenpakket verbonden:
Gemeenschappelijk deel:
o

Nederlands

o

Engels

o

maatschappijleer 1

o

rekentoets (2F)

Sector deel:
o

EC => economie en ter keuze van de leerling wiskunde, Frans of Duits.

o

TE => wiskunde, natuur- en scheikunde 1.

o

ZW => biologie en ter keuze van de leerling wiskunde, maatschappijleer 2,
geschiedenis of aardrijkskunde.

Keuzevakken tot minimaal 7 examenvakken:
o

aardrijkskunde

o

geschiedenis en staatsinrichting

o

maatschappijleer 2

o

economie

o

wiskunde

o

natuur- en scheikunde 1

o

natuur- en scheikunde 2

o

biologie

o

beeldende vorming (tekenen)

Overige verplichtingen:
o

sectorwerkstuk.

Naast het verplichte vakkenpakket besteden we ook aandacht aan studievaardigheden.
Examens
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In principe staat er na de onderbouw twee tot drie jaar voor het behalen van een volledig
mavodiploma. In de derde klas mavo sluiten de leerlingen al een aantal vakken met een certificaat
af. In het eindexamenjaar volgt de leerling een rooster in de resterende examenvakken eventueel
in combinatie met stage.
Altra College kiest voor de afname van staatsexamens mavo. De leerling mag maximaal zes
schooljaren doen over het behalen van een compleet mavodiploma. Een leerling kan volstaan met
het halen van een aantal deelcertificaten in plaats van een compleet diploma. Wel vertellen wij
leerling en ouders nadrukkelijk dat het mbo alleen leerlingen met een volledig diploma rechtstreeks
toelaat. Leerlingen met een aantal deelcertificaten worden slechts via de entreeopleiding toegelaten
tot de het mbo. De inzet is dus om de leerlingen een volledig mavodiploma te laten behalen. De
leerlingen met een mavodiploma stromen over het algemeen door naar het mbo en moeten naast
didactische vaardigheden en kennis ook beschikken over sociale en algemene
werknemersvaardigheden.
Voor leerlingen met havocapaciteiten heeft het Altra College interne afspraken gemaakt om een
goede en eerlijke overgang voor mavoleerlingen naar het havo tot stand te brengen. De
toelatingseisen zijn eenduidig en transparant. Het bieden van kansen staat voorop. Het
toelatingsbeleid en de toelatingsprocedure staan op de website
(http://www.altra.nl/centrum/handig-om-te-weten/downloads/) en worden actief gecommuniceerd
naar ouders en (potentiële) leerlingen.
Resultaat:
Het slagingspercentage mavo > 90%

6.3

Mavo/havo/vwo bij Altra College Bleichrodt

Altra College Bleichrodt biedt de opleidingen mavo/havo/vwo. Bij Altra College Waterland en
Haarlemmermeer kunnen leerlingen naast een mavo-opleiding (zie 6.2), ook de onderbouw van de
havo volgen.
De mavo-havo-vwo van Altra College Bleichrodt is onderverdeeld in een onderbouw en bovenbouw.
De teams hebben elk een eigen teamleider, bouwcoördinator, zorgcoördinator, ATOS-medewerkers
(jeugdzorg) en medewerkers van Bascule.
Altra College Bleichrodt heeft naast de onderbouw en bovenbouw mavo-havo-vwo, ook een
behandelbouw. Deze bouw wordt uiteengezet in paragraaf 7.5.
De leerlingen van de onderbouw en bovenbouw van Altra College Bleichrodt beschikken over
voldoende capaciteiten om een mavo, havo of vwo diploma te behalen, maar hebben extra
begeleiding en verwerkingstijd nodig. Iedere bouw kent eindtermen (cognitieve, leer- en sociale
vaardigheden) en overgangsnormen. Zo kunnen leerlingen aan het eind van een bouw overstappen
naar een lager niveau of een beroeps(voorbereidende)opleiding. De school heeft een regionale
functie.
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Onderbouw
In de onderbouw werken we met mavoklassen en gecombineerde havo – vwo-klassen. De
leerlingen van de havo-vwoklassen volgen een vrijwel identiek vakkenrooster. Bij de beoordeling
wordt een onderscheid gemaakt tussen havo en vwo-niveau. De onderbouw is onderverdeeld in de
volgende klassen:
Mavo 1 & 2
Havo & vwo 1
Havo & vwo 2
Havo & vwo 3
Bovenbouw
De bovenbouw is onderverdeeld in de volgende klassen:
Mavo 3 & 4
Havo 4
Havo 5
Vwo 4
Vwo 5
Vwo 6
Als er van een bepaald profiel te weinig leerlingen zijn voor een opzichzelfstaande klas, kunnen we
klassen binnen de havo of vwo opleiding samenvoegen.
Profielen en sectoren
De havo – en vwo-leerlingen kunnen examen doen in alle vier de profielen:
cultuur en maatschappij;
economie en maatschappij;
natuur en gezondheid;
natuur en techniek.
De school heeft de vakkenpakketten per profiel vastgesteld en de leerlingen nemen vanaf het
eerste bovenbouwjaar deel aan staatsexamens.
De mavoleerlingen hebben bij Altra College Bleichrodt de keuze uit twee sectoren: economie &
handel en zorg & welzijn.
Vakken
Altra College Bleichrodt biedt alle reguliere mavo, havo- en vwo-vakken aan, behalve Grieks en
Latijn. De keuze van de vakken in de vrije ruimte van elk profiel is door de kleine omvang van onze
school beperkt.
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 en projecten, trainingen en buitenschoolse activiteiten, zoals zwemmen en
schaatsen op het programma. Loopbaanoriëntatie en burgerschap en stage maken deel uit van ons
lesprogramma.
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Eindexamens
De leerlingen doen mee aan de centraal schriftelijke eindexamens, die elk schooljaar in mei op alle
mavo, havo- en vwo-scholen in Nederland tegelijkertijd plaatsvinden. In de laatste week voor de
zomervakantie vindt er voor elk examenvak een mondeling examen plaats. Voor elk succesvol
afgesloten examenvak ontvangen de kandidaten een certificaat. Wanneer zij voor alle vakken van
hun profiel een certificaat hebben behaald, kunnen de certificaten worden ingewisseld voor een
volledig mavo, havo- of vwo-diploma. De leerlingen doen gefaseerd examen.
Bij de mavo-opleiding ronden de leerlingen de eerste vakken af in klas 3. In 4 havo en vwo worden
de vakken maatschappijleer en rekenen afgesloten. In 5 havo en 5 of 6 vwo ronden de leerlingen
de overige vakken op havo of vwo-niveau af.
Het slagingspercentage voor de meeste vakken is boven de 90%. Het vak rekenen blijft, conform
de landelijke trend, nog achter.
Voorbereiden op vervolgstudie
Altra College Bleichrodt werkt structureel aan vakoverstijgende vaardigheden, gericht op
vervolgstudie en zelfredzaamheid van de leerlingen. Uit ervaringen van oud-leerlingen kwam naar
voren dat zij het niveau van hun vervolgstudie vaak goed aankunnen, maar moeite hebben met
vaardigheden als samenwerken en plannen en organiseren. Ook bleek het voor de oud-leerlingen
heel lastig om in te schatten hoeveel tijd ze nodig hebben voor een bepaalde opdracht. En dat
hebben ze bij de voorbereiding voor het eindexamen en bij een vervolgstudie hard nodig. De
school streeft ernaar de leerlingen na het examen nog een half jaar begeleiding op de
vervolgstudie te bieden.
Resultaat:
De school heeft na schoolverlaten nog minimaal drie maal contact met de leerling;
schooljaar2016/2017 .
Programma voorbereiden op studeren is vastgesteld; schooljaar 2016/2017.
Plan van aanpak rekenen opgesteld; schooljaar2016/2017
Slagingspercentage rekentoetsen substantieel verhoogd; schooljaar2016/2017
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7 Passend Onderwijs
Zoveel mogelijk jongeren volgen onderwijs op een reguliere school voor voortgezet onderwijs.
Dit prachtige uitgangspunt van het Passend Onderwijs wordt breed ondersteund in het
onderwijsveld. Het vergt echter wel een aanpassing in de ondersteuningsstructuur van de scholen
om deze ambitie waar te maken. Wanneer een leerling door gedragsproblemen of een
psychiatrische stoornis, vaak in combinatie met leerproblemen, niet goed mee kan komen op een
reguliere school, is extra begeleiding nodig. Wij bieden onderwijshulp op het voortgezet onderwijs
en op het middelbaar beroepsonderwijs. We voeren geen standaard pakket uit maar kijken samen
met de school welke ondersteuning het meest effectief is. Soms zijn de problemen te groot en
lopen de leerling en school samen vast. Dan is een tijdelijke of permanente plek nodig. Een plek
waar de leerling aan zijn gedrag en persoonlijke problemen kan werken zonder dat daarbij de
leerachterstand te hoog oploopt. Wij bieden het hele spectrum van lichte ondersteuning op scholen
tot een plek op het speciaal onderwijs.
7.1

Begeleider Passend Onderwijs

De ambulante dienst van Altra heeft jarenlange ervaring op het gebied van de begeleiding van
leerlingen met een psychiatrische stoornis en/of ernstige gedragsproblemen én met het
ondersteunen van docenten(teams) en scholen op dit vlak. Al deze kennis, expertise en ervaring
bieden we aan in één nieuwe functie: begeleider passend onderwijs. Dit is een nieuwe functie, ter
vervanging van de functie leraar vso/ambulant begeleider, die binnenkort in het functiehuis wordt
opgenomen.
De begeleider passend onderwijs wordt één van de drie sleutelfuncties in de ondersteuning op
school. School (zorgcoördinator), gemeente (ouder- en kindadviseur) en passend onderwijs maken
zo een naadloze aansluiting, elk vanuit de eigen expertise en verantwoordelijkheid.
In schema:
Zorgcoördinator / gedragswetenschapper
Signaleert de ondersteuningsbehoefte, organiseert het ondersteuningsaanbod

Ouder- en kind adviseur
Begeleidt bij persoonlijke en
gezinsproblemen
De begeleider passend onderwijs
Begeleidt bij onderwijsgerelateerde
problemen en ondersteunt docenten(team)
29
Schoolplan 2016-2020, Altra College, juni 2016

Onderwijskundige ondersteuning
De begeleider passend onderwijs onderscheidt zich door zijn kennis en expertise op het gebied van het
onderwijsleerproces en de (onderwijs)ondersteuningsbehoeften van leerlingen en docenten.
Hij/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. De vorm van
ondersteuning hangt af van de vraag. Is versterking en professionalisering van de docent nodig, of juist
ondersteuning van de leerling? De begeleider passend onderwijs zorgt voor afstemming met de
betrokkenen in en om de school. Het doel van de ondersteuning is om leerlingen zoveel mogelijk passend
onderwijs te bieden binnen de eigen school.
Brede basiskennis, specifieke expertise
De expertise van de begeleider passend onderwijs bestaat uit een breed basispakket aan kennis en
interventies. Dit kan de begeleider waar nodig aanvullen met specifieke expertise, door collega’s van de
ambulante dienst van Altra in te schakelen.

7.2

Altra Educé (Expertisecentrum)

Voor grotere of tijdelijke projecten op reguliere scholen, heeft Altra Educé opgericht. Altra biedt sinds
februari 2013 trainingen en coaching op maat aan onderwijsprofessionals: docenten,
onderwijsondersteunend personeel, zorgfunctionarissen en management teams. Het team van Altra
Educe bestaat uit vijf trainers/coaches, die generalist zijn op gebied van gedrag en leren en daarnaast
hun eigen specialismen hebben.
Het aanbod bestaat uit intervisie, video-interactiebegeleiding, procesbegeleiding, trainingen, workshops
en langduriger verandertrajecten op alle thema’s rond Passend Onderwijs. Een greep uit het aanbod:
handelingsgericht werken met ondersteunings- of onderwijsbehoeften;
oplossingsgerichte gespreksvoering met leerlingen en ouders;
invoering van preventieve gedragsinterventies (SWPBS) en van interne ondersteuning
(trajectvoorziening);
groepsdynamiek; training de veilige klas
effectieve interactie en klassenmanagement.
effectieve leerlingbespreking
Doel is competentievergroting van onderwijsprofessionals en betere toerusting van scholen bij het
vormgeven van passend onderwijs aan alle leerlingen. Altra is daarmee partner in duurzame
schoolontwikkeling. Ambitie, betrouwbaarheid en creativiteit zijn kernwaarden. De aanpak kenmerkt zich
door ervaringsgericht leren en maatwerk.
7.3

Transferium

Samen in de strijd tegen schooluitval, zo is Transferium ontstaan. Op het Transferium zitten jongeren die
door verschillende redenen tijdelijk niet meer op hun oude school terecht kunnen. Samen met de school
van de leerling maken we een plan om te kijken hoe de leerling kan werken aan terugkeer. We zetten
alles op alles om te zorgen dat de leerling binnen een half jaar weer terug kan. In een kleine klas krijgen
leerlingen intensieve begeleiding bij het leren en werken we aan hun gedrag. De Transferia worden
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integraal aangestuurd door de afdelingsmanagers van de verschillende afdelingen van het Altra College.
De Transferiumklassen worden gezien als aparte units op de Altra Colleges. Het Transferium kan daarmee
gebruik maken van de faciliteiten van Altra College, zoals vakdocenten en vaklokalen. Ten aanzien van
overleg met leerling, ouders en school gelden de volgende afspraken
Leervorderingen en gedrag worden tweewekelijks door mentor en leerling besproken.
De mentor heeft wekelijks contact (gesprek, mail, telefoon) met ouders/verzorgers.
Zeswekelijks voortgangsgesprek (CvB). In de Commissie voor Begeleiding nemen de leerling,
ouders, en aanmeldende school en het Transferium zitting. Bij plaatsing worden de zittingen van
de Commissie voor Begeleiding voor de gehele periode ingepland.
Het Transferium rapporteert tweewekelijks aan de aanmeldende school over aan- en afwezigheid,
opbrengsten en voortgang middels een journaal.
In Zaanstreek hebben we een vergelijkbaar aanbod onder de naam ‘Diagnostische klas’ . Een werkgroep,
ingesteld door het Samenwerkingsverband VO Amsterdam, gaat het voortbestaan van Transferium
onderzoeken.
7.4

Stop

Stop is een aparte klas in het voortgezet onderwijs voor leerlingen met gedragsproblemen, die een
tijdelijke plaatsing buiten de normale klas nodig hebben. Bij STOP krijgt de leerling maximaal 3 maanden
les en hulp, zodat hij geen achterstand oploopt en leert omgaan met het eigen gedrag. Doel; snel weer
terug naar de eigen school. In afwachting van toekomstige ontwikkelingen hebben het SWV, Altra en VOscholen besloten dat er ook voor het STOP een handboek gemaakt gaat worden waarin de procedures en
werkprocessen beschreven worden. Dit handboek dient in het komende schooljaar 2015-2016 als
leidraad om de STOP’s te evalueren en te besluiten over de toekomst van deze bovenschoolse
voorziening. Een werkgroep, ingesteld door het Samenwerkingsverband VO Amsterdam, gaat het
voortbestaan van Stop onderzoeken.
7.5

Onderwijs-behandelarrangementen

Altra College Bleichrodt (zie ook 6.3) werkt intensief samen met de Bascule, een academisch centrum
voor psychiatrische zorg aan kinderen, jongeren en gezinnen in de gemeente Amsterdam en omstreken
en met Arkin, instelling voor behandeling van mensen met een psychiatrische stoornis en complexe
psychische- en verslavingsproblematiek.
Naast een mavo, havo en vwo-opleiding, biedt deze vso-school onderwijs-behandelarrangementen aan
leerlingen met psychiatrische problematiek en/of problemen in de omgang met medeleerlingen, docenten
of ouders. De leerlingen kunnen in- en uitstromen vanuit en naar de mavo-havo-vwo van Altra College
Bleichrodt, maar ook van en naar andere afdelingen van Altra College of externe scholen. Een deel van
de leerlingen heeft (langdurig) thuis gezeten, voordat ze aan de deeltijd onderwijs – deeltijdbehandeling
begonnen.
De behandelbouw bestaat uit de volgende onderdelen:
Supportklas
Werkruimte
Beter pASSendklas
Altra College Arkin
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De eerste drie onderdelen bevinden zich in het gebouw van Altra College Bleichrodt; Altra College Arkin
heeft een ruimte bij Arkin aan de Baarsjesweg in Amsterdam.
7.5.1

Werkruimte

Staat oefenen en schoolritme opdoen nog op de voorgrond? Dan kan de leerling terecht in de
Werkruimte. In de Werkruimte zijn altijd drie medewerkers aanwezig. Ze werken samen in twee
geschakelde klaslokalen en krijgen als dat nodig is instructieles van vakdocenten volgens een
weekrooster. Daarnaast volgen de leerlingen praktijkvakken in de vaklokalen van de school, zoals LO,
koken, muziek, tekenen en beeldende vorming.
De leerlingen van de Werkruimte zijn in behandeling bij de Bascule. Gedurende de periode van
behandeling krijgt de leerling les op Altra College. Samen met ouders, leerling, de Bascule en de school
van herkomst werken we opbrengstgericht aan de gestelde doelen. Er is binnen de school veel
ondersteuning die gekoppeld is of kan worden ingezet. Zo zijn er sociotherapeuten werkzaam binnen de
school, behandelaren van verschillende zorglijnen, jeugdzorgmedewerkers en trainers. Gezamenlijk
vormen we een team die samen met de ouders en de leerlingen stap voor stap werkt aan de gestelde
doelen.
Het lesprogramma is erop gericht dat de leerlingen weer een schoolritme opbouwen. Dit vormt zowel
voor de Bascule als voor school een belangrijk leerdoel. Elke leerling heeft een individueel programma
waarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkelingsmogelijkheden. Hierbij richten wij ons zowel op
cognitief als sociaal-emotioneel gebied.
Na afloop van de behandeling kan een terugkeer volgen naar de school van herkomst met een
nazorgprogramma. We bekijken binnen Altra naar de vele andere mogelijkheden die de stichting te
bieden heeft. Een deel van de leerlingen stroomt door naar de mavo-havo-vwo van dezelfde school (zie
6.3)
7.5.2

Supportklas

Leerlingen die vanwege hun gedrag tijdelijk niet volledig deel kunnen nemen aan het
onderwijsprogramma en voor wie mogelijk schooluitval dreigt, kunnen in aanmerking komen voor de
interne schakelvoorziening de Supportklas. Het zorg-adviesteam (ZAT) besluit of dit de beste plek is voor
de leerling. De schoolvaardigheidklas biedt deeltijd behandeling aan leerlingen met een ‘gedragscontract’.
Het accent ligt op het aanleren van schoolse vaardigheden en sociale vaardigheden, zodat volledige
terugkeer in de klas mogelijk is. Dit bereiken we door individuele en groepstrainingen op maat en
onderwijs op maat (individuele trajecten).
7.5.3

Beter pASSend klas

De Beter pASSend klas is een klas voor leerlingen (12-18 jaar) die door hun Autisme Spectrum Stoornis
en angst niet goed kunnen functioneren in een groep. Dit ondanks eerdere speciale zorg, bijvoorbeeld
behandeling, begeleiding, speciaal onderwijs, gezinsbehandeling of -ondersteuning. Hierdoor zitten de
jongeren vaak langdurig thuis of lopen het risico om daar terecht te komen. Meestal hebben ze een
leerachterstand opgelopen en het is niet (meer) duidelijk wat de jongeren zouden willen of kunnen.
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Er zitten maximaal 5 jongeren tegelijk in de klas, die ieder dagdeel heel intensief begeleid worden door
twee medewerkers: één leerkracht en één jeugdzorgmedewerker. In nauw overleg met alle betrokkenen
wordt gekeken naar wat een leerling wel zou kunnen, wat daarvoor nodig is en op welke termijn dat kan.
Hierbij dienen schoolwerk, activiteiten als koken en LO, trainingen en gesprekken als middel om het
gezamenlijk geformuleerde doel te bereiken. Het eerste doel is altijd om de jongeren weer regelmaat en
structuur te bieden. Wanneer ze regelmatig naar de klas komen, kan aan ruimere, meer inhoudelijke
doelen gewerkt worden.
Door de intensieve begeleiding waarbij gaan we echt op maat met de jongeren en hun systeem aan de
slag. Hierdoor is de Beter pASSendklas vaak weer de eerste plek waar de leerling sinds tijden positieve
ervaringen op doet. Zo krijgt hij of zij weer ruimte voor een passend, optimistisch beeld van de
toekomst.
Wanneer gewenst kunnen ook de ouders worden begeleid. Er is een nauwe samenwerking met o.a.
intensieve ambulante gezinsbegeleiding, ggz (Bascule), jeugdzorg en andere instellingen.
Er zijn drie uitstroomprofielen: school, werk en dagbesteding.
Onderzoek naar de ervaringen met en de effectieve elementen van de Beter pASSend klas is afgerond
(Pronk, S. & Eissens, R. (2015). Beter pASSend. Onderzoeksverslag. Amsterdam: Altra). De aanpak lijkt
op basis van dit onderzoek veelbelovend.
7.5.4

Altra college Arkin

Altra verzorgt onderwijs bij de poliklinische behandeling bij jeugdafdelingen binnen Arkin.
Elke jongere heeft een individueel traject dat een belangrijke bijdrage levert aan herstel: normalisatie,
opbouw van de concentratie, ritme en structuur. Het programma is gericht op de periode ná de
behandeling. Dat kan zijn school, studie of werk.
De vakken die aangeboden worden zijn: Nederlands, Engels, wiskunde/ rekenvaardigheden en
maatschappijleer of burgerschap. Jongeren mogen gebruik maken van hun eigen studieboeken. Op de
afdeling waar ook Jellinek Jeugd/Punt P gevestigd is bevindt zich een lokaal met leermiddelen: er zijn
computers, internet en leerboeken. Er is altijd een begeleidend docent aanwezig die ook mentortaken
vervult. Ook is er een docent wiskunde, rekenvaardigheden, biologie, Frans en tekenen. De begeleiding
wordt gedaan op verschillende niveaus: van vmbo-b tot vwo, maar ook de mogelijkheid om te werken
aan het programma van (toeleiding tot) de mbo, hbo of universitaire studie. We streven ernaar de
jongeren zo snel mogelijk terug te laten keren naar de oude school. Als een terugkeer naar de oude
school niet haalbaar is, wordt er in overleg met de jongere, behandelaar en eventueel de ouders
gekeken naar een andere school, opleiding of dagbesteding. Hierbij luisteren en kijken we goed naar de
wensen van de jongere en houden rekening met zijn competenties. Voor een goede ontwikkeling op
school en in de behandeling is intensief overleg tussen de docenten van Altra en de behandelaar van
Arkin noodzakelijk. De reacties van de leerlingen zijn erg positief en de sleutelwoorden aandacht en
vertrouwen in de leerling maakt de tijd op deze locatie een succes.
7.6

Koppeling College

De Koppeling is een besloten behandelcentrum voor jongeren van 12 tot 18 jaar. De jongeren zijn
middels machtiging gesloten jeugdzorg in De Koppeling geplaatst vanwege gedragsproblemen en het
vastlopen op meerdere leefgebieden. In de Koppeling werken Spirit (jeugd & opvoedhulp), de Bascule
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(ggz) en Altra (onderwijs – Koppeling College) intensief samenwerken. De interne school biedt een veilige
omgeving waar de leerling centraal staat.
De Koppeling als instelling biedt jongeren ondersteuning om beter met zichzelf en anderen om te kunnen
gaan. Dat wordt gedaan door middel van een integrale aanpak: een zogenaamd geïntegreerd
dagprogramma waarin school en zorg intensief samenwerken.
Sommige jongeren verblijven maar kort in de Koppeling en daarom maar kort op de interne school. Deze
jongeren hebben tijdelijk extra ondersteuning nodig om weer terug te kunnen naar het regulier
onderwijs. Andere jongeren maken hun middelbare school af of behalen een mbo-diploma, of
praktijkcertificaten waarmee ze kunnen gaan werken.
Het onderwijs dat Koppeling College biedt, is gebaseerd op de kerndoelen van het (regulier of speciaal)
voortgezet onderwijs, of op de kerntaken en werkprocessen van het middelbaar beroepsonderwijs. Voor
het Praktijkonderwijs zijn de onderbouwkerndoelen en de kerntaken van de mbo 1-opleidingen
streefdoelen. Streefdoelen met een praktijkgerichte insteek. Dat houdt in minder theorie en opdrachten
uit de dagelijks praktijk.
Het samenstelling van de leerstof is maatwerk, zonder de kerndoelen tekort te doen. Die samenstelling
wordt zo veel mogelijk aangepast aan de mogelijkheden van de leerling. Die samenstelling zorgt voor
kwalitatief goed, gevarieerd en flexibel onderwijs. Passend onderwijs, waarbij elke jongere tot zijn recht
komt, ook jongeren met specifieke onderwijsbehoeften.
Bij de samenstelling van de leergroepen waarbinnen de jongeren leren, houden we rekening met de
leeftijden van de jongeren, de behoefte aan een beschermde leeromgeving, het type onderwijs en het
niveau waarop jongeren werken. Binnen de Koppeling kunnen jongeren het volgende onderwijs volgen:
type onderwijs: praktijkonderwijs (PrO), mbo en voortgezet onderwijs;
voortgezet onderwijsniveau: onderbouw, bovenbouw;
genderspecifiek meisjesonderwijs met thema-onderwijs waaraan ook de zogenaamde avo-vakken
die bij alle onderwijstypen verplicht zijn, zijn gekoppeld.
Resultaat:
Geïntegreerd dagprogramma voor onderwijs en ondersteuning op Koppeling, gebaseerd op de
werkwijze van School2Care; Schooljaar 2015-2017
7.7

School2Care

School2Care is in januari 2011 gestart voor de meest kwetsbare leerlingen die ons voor de grootste
uitdaging stellen. Voor Amsterdamse jongeren van twaalf tot en met zeventien jaar die thuis, op straat
en op school veel problemen hebben en veroorzaken. Veel leerlingen zijn aangemeld vanwege
(langdurig) schoolverzuim. Deze leerlingen gaan gebukt onder meerdere problemen, er moet dus echt
iets gebeuren om ze weer maatschappelijk perspectief te geven. Met de plaatsing bij School2Care zorgen
we ervoor dat leerlingen thuis kunnen blijven wonen en in hun eigen omgeving onderwijs volgen of leren
binnen een arbeidstraject.
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School2Care is een 8 tot 8 school; de leerlingen verblijven er van 8 uur ’s morgens tot 8 uur ’s avonds.
Centraal in onze aanpak staat de coach, die de leerlingen de draad weer helpt op te pakken. Iedere
leerling krijgt een vaste coach, die als dat nodig is altijd bereikbaar en aanspreekbaar is. De coach
motiveert de jongeren een positief toekomstbeeld te ontwerpen en daar concreet naar toe te werken. En
ondersteunt de ouders, zodat er thuis meer rust en structuur komt. Want boven alles hebben de
leerlingen van School2Care vaste structuur nodig. Niet alleen op school, ook thuis en in de vrije tijd.
Daarom stimuleert School2Care leerlingen in hun vrije tijd positieve bezigheden te vinden. Bijvoorbeeld
sporten of een bijbaantje. School2Care is het hele jaar open, ook in de vakanties.
Bij School2Care werkt een GZ psycholoog vanuit de Bascule voor 4 uur in de week. Daarnaast zijn er
afspraken met de forensische deeltijdbehandeling over inzet van therapie voor leerlingen die dit nodig
hebben.
De leerlingen volgen lessen in een kleine klas, totdat ze terug kunnen naar hun oude of een andere
school. Het onderwijs dat school2Care biedt, vindt zijn uitgangspunten in de kerndoelen van het regulier
onderwijs. Bij School2Care volgen de leerlingen de gebruikelijke vakken. Alle leerlingen beginnen in de
instroomklas. Bij aanvang van een traject bij School2Care bepalen we samen met leerling, ouders en
aanmeldende school wat het perspectief is van de leerling. Hierop baseren we ons onderwijsaanbod. De
leerling krijgt les op eigen niveau; we sluiten aan bij wat ze al kunnen en weten. Ouders en leerlingen
krijgen duidelijk inzicht in de vorderingen die de leerling maakt op het gebied van gedragscompetenties
en de fase waarin de leerling zich bevindt.
We bereiden leerlingen voor op het onderwijs dat ze na School2Care gaan volgen. Daarbij bekijken we
per jongere wat het meest geschikt is. Wordt het mbo, gaat hij verder met een leer/werktraject of ligt er
een toekomst bij het vmbo, mavo of havo/vwo? De kwaliteiten van de leerlingen, hun motivatie en hun
gedrag bepalen de keuze voor een vervolgopleiding. De leerlijnen van mavo en entree arbeid en mbo
sluiten aan op het (regulier) vervolgonderwijs. De entreeleerlingen met als ontwikkelingsperspectief
arbeid of mbo lopen allen (groeps)stage.
Als leerlingen voldoende tijd besteden aan hun schoolwerk en het gedrag is verbeterd, kunnen zij
overstappen naar een reguliere school. Wie hiervoor kiest heeft twee mogelijkheden; een school voor
voortgezet onderwijs of een beroepsopleiding aan een regionaal opleidingencentrum (ROC). Als leerlingen
zijn doorgegaan naar een reguliere school, houdt de begeleiding van de coach nog niet op. Pas wanneer
er rondom een leerling voldoende zorg is gebouwd en wij niet meer nodig zijn, sluiten we de begeleiding
af.
Methodiekbeschrijving wordt op dit moment geschreven. De theoretische onderbouwing van de
methodiek van School2Care wordt in hetzelfde schooljaar afgerond en ingediend bij de databank
effectieve jeugdinterventies.
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8 Kwaliteitsbeleid
De grondgedachte bij het opzetten en implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem binnen
Altra is dat dit helpt om de kerntaak van Altra – het bieden van hulp en onderwijs aan kinderen die
vastlopen in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling en aan ouders met opvoedingsproblemen – nog
beter uit te voeren. Altra College beschouwt kwaliteitszorg als een integraal onderdeel van het totale
beleid. Doel van het beleid is met de middelen die we hebben het best mogelijke onderwijs en de best
mogelijke ondersteuning aan onze leerlingen te bieden. Op vele fronten zijn we aan het werk om die
kerntaak van Altra nog beter uit te kunnen voeren.
8.1

Speerpunten

Van oudsher heeft Altra College altijd sterk de nadruk gelegd op het pedagogisch klimaat en de
gedragsontwikkeling van de leerling. Het didactische aspect is daarbij onderbelicht gebleven. Een van de
zwaartepunten van de noodzakelijke verbetering bij Altra College ligt op het gebied van het geven van
kwalitatief goede, activerende en aantrekkelijke lessen, waarbij de leerlingen verantwoordelijkheid
hebben over hun leerproces en er aandacht is voor het Leren Leren. Het gaat om het geven van goede en
aantrekkelijke lessen, die vakinhoudelijk deugen, uitdagend zijn en gericht zijn op het
ontwikkelingsperspectief.
Een belangrijke voorwaarde hierbij is een cyclische ondersteuningsstructuur voor het volgen,
analyseren en bijstellen van de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. Deze
structuur moet de leraar ondersteunen (en niet tot last zijn). Het ontwikkelingsperspectief moet
ambitieus geformuleerd worden., willen wij ook in de toekomst onze leerlingen met succes kunnen
afleveren op het mbo en ander vervolgonderwijs. Vooral de aangescherpte eisen t.a.v. het niveau
Nederlands en rekenen/wiskunde dwingen ons tot verbetering van ons onderwijsaanbod.
Om te werken aan een veilig en positief schoolklimaat, zodat alle leerlingen optimaal profiteren van
het onderwijs, voert Altra College stapsgewijs Positive Behavior Support (PBS) in. PBS is een schoolbrede
aanpak van het gedrag van scholieren. De methode is gericht op het stimuleren van gewenst gedrag en
het voorkomen van probleemgedrag. De waarden van de school worden vertaald naar concrete
gedragsverwachtingen.
8.2

Positief leer- en werkklimaat

Een positief leer- en werkklimaat op school, is voor leerlingen essentieel om tot goede presentaties te
komen. Het draagt bij aan afname van gedragsproblemen en vermindert de werkdruk voor leerkrachten.
Positive Behavior Support (PBS) is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en
gedragsproblemen voorkomt. Leraren worden getraind en leerlingen worden betrokken bij de waarden de
school en de gedragsverwachtingen die hieruit voortvloeien. Iedere school heeft een eigen PBSteam met
daarbinnen bepaalde rollen.
Om te meten hoe de leerlingen het leerklimaat ervaren, namen we twee maal per jaar een vragenlijst
leerklimaat bij hen af. De huidige resultaten zijn van april 2016. (S2C okt. 2015).
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De data zijn besproken in alle teams om met elkaar te onderzoeken wat goed gaat en waar nog winst te
behalen valt. De scholen stellen hiermee zelf actiepunten op voor het komende half jaar.
Het is bij de interpretatie belangrijk om er rekening mee te houden dat er een verhaal achter de data zit.
Soms is er sprake van een lage respons, een rumoerige week waarin de lijsten werden afgenomen of de
samenvoeging van bv. twee teams. Dit heeft invloed op de resultaten. Ook zijn sommige scholen al een
aantal jaren bezig zijn met PBS, terwijl andere scholen net zijn begonnen. Een echte interpretatie kan
dus ook alleen door de teams zelf gegeven worden. Daarover rapporteren de scholen in hun
afdelingsschoolplan. We nemen ook vragenlijsten af onder het personeel over het werkklimaat. Ook die
gegevens komen terug in het afdelingsschoolplan.
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Totaal veiligheid - leerlingen
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Resultaat schooljaar 2016/2017:
Op alle afdelingen is een datamanager werkzaam; schooljaar 2016/2017.
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Respons leerlingen > 80 %.
Respons ouders > 50 %.
Respons medewerkers > 85 %.
Analyse plus plan van aanpak maakt deel uit van het jaarplan per afdeling; schooljaar
2016/2017.

8.3

Datagestuurd werken

Met de implementatie van PBS op de meeste Altra Colleges is de meerwaarde van datagestuurd werken
steeds meer onder de aandacht gekomen. Ook de locaties waar (nog) niet met PBS gewerkt wordt,
ontwikkelt men datagestuurd werken. Het gaat hierbij om het verzamelen van data om vermoedens te
onderbouwen, problemen te identificeren, de aanpak te monitoren, en het effect van ons handelen te
evalueren. Om de afdelingen hierbij te ondersteunen worden datamanagers van de meeste afdelingen
gecoacht door Rosanne Wijnsma i.s.m. Windesheim. Hierbij staat het uitwisselen van ‘good practice’
centraal. Altra streeft ernaar om in 2016-2017 op alle afdelingen een datamanager werkzaam te hebben.
Een belangrijk onderdeel van datagestuurd werken is het Altrabrede onderzoek naar het leer- en
werkklimaat dat in 2016-2017 voor het derde jaar zal worden uitgevoerd. Aan alle leerlingen,
medewerkers en ouders wordt hun mening gevraagd over de veiligheid op school en het
leer/werkklimaat. De resultaten worden zo snel mogelijk met alle teams besproken. Dit onderzoek is de
‘check’ in de PDCA-cyclus. De komende tijd zal extra aandacht worden besteed aan het rond maken van
deze cyclus op afdelingsniveau.
Altra hanteert al verschillende systemen waarmee data worden verzameld en kunnen worden
geanalyseerd zoals SOMtoday, IRIS+ en Cum Laude. Om het datagestuurd werken verder te faciliteren
zal Altra vanaf 2016-2017 gekoppeld worden aan “Kwaliteitscholen”. Dit is een online systeem waarmee
we de kwaliteitzorg en het bekwaamheidsdossier kunnen inrichten. Vragenlijsten en observatielijsten
kunnen via Kwaliteitscholen worden uitgezet, verzameld en ingezien. Uiteraard is de beveiliging van
privacygevoelige gegevens bij Kwaliteitscholen goed geregeld.
Altra oriënteert zich op het programma Attrack om leerlingen beter en gemakkelijker te kunnen volgen
na uitstroom. Ondertussen voeren wij in samenwerking met studenten van de HvA periodiek telefonische
interviews uit met oud-leerlingen, ouders en uitstroombestemmingen om te achterhalen wat de leerling
nu voor dagbesteding heeft, hoe het met de leerling gaat en hoe hij of zij terugkijkt op het onderwijs en
de hulp van Altra. De uitkomsten van deze interviews worden besproken in de teams en gebruikt om het
onderwijs en de hulp aan leerlingen en ouders te blijven verbeteren.
We hebben afdelingen die nog in de voorbereidende fase zijn, en afdelingen die al ver zijn in de
implementatie.
SET en TFI zijn beide instrumenten om de mate en kwaliteit van de implementatie van PBS op scholen te
meten. De PBS coach verzamelt deze data:
•

Neemt TFI af op eigen school

•

Neemt SET af op andere school
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Dit is in april voor de Altra Colleges uitgevoerd.
Hieronder de resultaten. Het is bij de interpretatie belangrijk om er rekening mee te houden dat sommige
scholen al een aantal jaren bezig zijn met PBS, terwijl andere scholen net zijn begonnen.
De data is met name bedoeld om richting te geven aan het eigen implementatieproces op de school; wat
gaat al goed en waar kunnen we nog winst behalen. Deze data worden door de PBS coaches met de
teams besproken om een actieplan op te stellen.
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Uitleg schalen
Schaal A: Waarden vastgesteld
Schaal B: Gedragsverwachtingen aangeleerd
Schaal C: Beloningssysteem
Schaal D: Omgaan met probleemgedrag
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School2Care

Schaal E: Monitoring en besluitvorming (dataverzameling)
Schaal F: Management (PBS team en jaarplan)
Schaal G: Systeem van ondersteuning
Schaal H: Samenwerking ouders en ketenpartners
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Resultaat:
Altra College Waterland en Bets Frijlingschool voeren een TFI uit; schooljaar 2016–2017
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8.4

Audits

Afgelopen schooljaar zijn er verschillende interne (school)audits geweest. Voorjaar 2016 is zowel Altra
Jeugdzorg (door Lloyds volgens de normen van ISO Health [EN 15224]) als Altra College (door Certiked
volgens de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs [ISO 9001]) opnieuw gecertificeerd.
Het houden van (interne) audits is een belangrijke methode om de werking van het
kwaliteitsmanagementsysteem te toetsen. Ook leveren audits veel input voor verbetering. Het houden
van interne audits is een verplicht onderdeel om te kunnen voldoen aan een kwaliteitsnorm. De
doelstellingen, de beschreven processen, etc. moeten getoetst worden aan de dagelijkse praktijk. Door
middel van interviews met medewerkers en het bestuderen van documenten en verslagen wordt gekeken
of dit klopt. De bevindingen worden schriftelijk vastgelegd en gerapporteerd aan de directie. Voor het
uitvoeren van interne audit zijn specifieke kennis en vaardigheden noodzakelijk, zoals inzicht in de
kwaliteitsnorm, beheersen van vraagtechnieken en rapporteren. IB-ers maken deel uit van het
auditteam.
8.5

Prestatiebox

De leerlingen van nu, zijn de burgers die straks de samenleving vormgeven. Hoe de samenleving er over
een aantal decennia uitziet, kan niemand voorspellen. Wel weten we dat de huidige trends zullen leiden
tot een informatie- en netwerkmaatschappij waar we de jeugd op moeten voorbereiden. De school van
2020 bereidt leerlingen hierop voor door:
zorg te dragen voor uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat inspeelt op de talenten en
leerbehoeften van alle individuele leerlingen;
onderwijs te bieden van hoge kwaliteit. Dit begint met de basisvaardigheden die alle leerlingen in
alle tijden nodig hebben. Ook is er aandacht voor een brede persoonlijke en maatschappelijke
vorming;
in teams te werken van leraren, onderwijsondersteunend personeel en schoolleiders die zich
individueel en als collectief ontwikkelen in hun professionaliteit. Deze teams maken de school van
2020 mogelijk.
de leerling centraal te stellen de bij te dragen aan doorgaande leer- en ontwikkellijnen.
Om dit te bevorderen, sloten de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de PO-raad
op 10 juli 2014een bestuursakkoord voor de sector primair onderwijs, onder de naam ‘prestatiebox’.
Hiervoor zijn extra middelen ter beschikking gesteld. Het bestuursakkoord kent de volgende vier
actielijnen:
Lijn 1. Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs
Om leerlingen toe te rusten voor de 21e eeuw is het noodzakelijk nog meer dan nu oog te hebben voor
de individuele talenten van iedere leerling. Hiervoor zijn goed opgeleide leraren cruciaal: zij kunnen
omgaan met verschillen tussen leerlingen door te differentiëren in de les in instructie en in feedback. ICT
kan hierbij ondersteunend werken.
Altra College zet vooral in op:
Een doorbraak in het benutten van digitalisering
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In 2015/2016 heeft het Altra College een visie voor onderwijs en ICT. Alle scholen gebruiken in
2020 dagelijks digitaal leermateriaal in het primair proces. Daartoe hebben de leraren voldoende
ICT-basisvaardigheden en zetten ze deze in hun lespraktijk in.
Een toekomstgericht onderwijsaanbod
Er komt een verkenning hoe we binnen het Altra College een toekomstgericht en samenhangend
onderwijsaanbod kunnen waarborgen.
Lijn 2. Een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering
De afgelopen jaren heeft het Altra College de resultaten van het onderwijs in kaart gebracht. Het
analyseren van de opbrengsten heeft geleid tot nieuwe inzichten en tot kwaliteitsverbeteringen.
Lijn 3. Professionele scholen
Leerlingen, ouders, leraren, schoolleiders en bestuur vormen samen de scholen. De kwaliteit van het
onderwijs is afhankelijk van de inzet en vaardigheden van al deze betrokkenen, waarbij de kwaliteit van
de leraar van doorslaggevend belang is.
Altra College zet vooral in op:
Versterken van de didactische vaardigheden van leraren
Alle leraren beheersen in 2020 de differentiatievaardigheden en zijn daarmee vakbekwaam. De
directie maakt uiterlijk in 2017 in het HRM-beleid gebruik van een gevalideerd instrument
waarmee de didactische vaardigheden van de leraar in beeld gebracht worden. Startende leraren
zijn in maximaal drie jaar basisbekwaam: ze beheersen dan de praktijk. Het schoolbestuur zorgt
vanaf uiterlijk 2017 voor planmatige begeleiding van elke startende leraar, op basis van een
jaarlijkse vaardigheidsmeting.
Breed samengestelde schoolteams
In 2020 heeft 30% van de leraren een wo-bachelor of een hbo-/ universitaire master afgerond.
De directie neemt dit opleidingsbeleid op in hun bredere HRM-beleid, waarbij ook aandacht is
voor de inzetbaarheid van hoger opgeleiden in de scholen, eventueel gekoppeld aan
functiedifferentiatie.
Versterken kwaliteit schoolleiders
In 2018 werken alle schoolleiders aan het onderhoud van hun bekwaamheid en registreren zich in
het schoolleidersregister. In 2018 voldoen alle schoolleiders aan de registratie-eisen: een
afgeronde schoolleideropleiding of een vergelijkbaar kennis- en vaardigheidsniveau.
Lijn 4. Doorgaande ontwikkellijnen
Voor de scholen staat de leerling centraal. Daarom zoeken scholen en schoolbestuur naar oplossingen
voor doorgaande ontwikkelingslijnen. Daarnaast is er een doorgaande lijn mogelijk tussen scholen en
andere voorzieningen om te werken aan de gezondheid en een actieve leefstijl van kinderen.
Bewegingsonderwijs kan het leren van kinderen ondersteunen.
Altra College zet vooral in op:
Gezonde kinderen die meer bewegen in en rondom schooltijd
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Altra College committeert zich aan de doelen uit de agenda Sport en Bewegen; streven naar drie
lesuren bewegingsonderwijs en een versterking van het buitenschoolse aanbod. Vanaf 2017
worden alle lesuren bewegingsonderwijs gegeven door een bevoegde leerkracht (ALO of PABO
met LO-bevoegdheid).
Resultaten:
Altra College gebruikt een gevalideerd instrument waarmee de didactische vaardigheden van de
leraar in beeld gebracht worden; schooljaar 2016/2017
Elke startende leraar krijgt planmatige begeleiding op basis van een jaarlijkse
vaardigheidsmeting; schooljaar 2016/2017
30% van de leraren heeft een wo-bachelor of een hbo-/ universitaire master afgerond; schooljaar
2019/2020
Alle schoolleiders hebben een afgeronde schoolleideropleiding of een vergelijkbaar kennis- en
vaardigheidsniveau; schooljaar 2017/2018
Alle lesuren bewegingsonderwijs gegeven door een bevoegde leerkracht; schooljaar 2017/2018
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9 Personeelsbeleid
Medewerkers van Altra College hebben
…OOG VOOR ELKAAR
Onze medewerkers werken in (kleine) teams. Leerlingen en medewerkers ervaren dit ook. Binnen, maar
ook tussen de teams wordt optimaal samengewerkt. Hierin verwacht Altra College ook iets van haar
medewerkers. Zo zijn medewerkers van Altra College in staat feedback te geven en te ontvangen, nemen
medewerkers hun verantwoordelijkheid om hun kennis en ervaringen te delen met hun collega’s en
stellen zij zich hulpvaardig op. Medewerkers inspireren niet alleen hun leerlingen, maar ook elkaar.
…OOG VOOR DE LEERLING
Ten eerste hebben alle medewerkers van Altra College oog voor de leerling met al zijn of haar talenten.
Zij willen leerlingen leren kennen, zijn betrokken bij hen en zijn in staat een (vertrouwens)band met hen
op te bouwen. Docenten van Altra College beschikken niet alleen over de vaardigheden om leerlingen
(individueel) te begeleiden bij het formuleren en realiseren van hun doelen, maar zijn ook in staat lessen
te verzorgen die inspireren en aansluiten bij het (maatschappelijke) perspectief van de leerlingen.
…OOG VOOR ZICHZELF
Medewerkers van Altra College nemen verantwoordelijkheid voor en reflecteren op hun eigen
ontwikkeling. Zij houden actief de ontwikkelingen in hun vak(gebied) bij, beschikken over
voldoende kennis van (gedrags)stoornissen en zijn in staat hier adequaat mee om te gaan. Van
medewerkers wordt verwacht dat zij zich blijven ontwikkelen. Uiteraard worden zij hierin
ondersteund door de organisatie. Zo hebben alle medewerkers recht op functionerings- en
beoordelingsgesprekken en krijgen zij ruimte voor intervisie en collegiale consultatie.

9.1

Professionalisering

Zonder uitstekende docenten geen uitstekend onderwijs. Daarom is de professionalisering van de
medewerkers voor Altra College een speerpunt. Wat zijn de randvoorwaarden en welke keuzes maakt
Altra College binnen die kaders?
Kaders
In de CAO Primair Onderwijs en in de Wet Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO) is vastgelegd dat
werknemer en werkgever in het kader van de gesprekkencyclus afspraken maken over
professionalisering van medewerkers. Deze afspraken over het ontwikkelen en onderhouden van de
bekwaamheid van medewerkers moeten worden vastgelegd in een bekwaamheidsdossier. Met als doel
het verhogen van de kwaliteit van het onderwijspersoneel en het op gang brengen van een voortdurende
professionele ontwikkeling van professionals en teams binnen de school.
Het gaat hierbij om de bevoegdheid (het diploma, de startkwalificatie) en om de bekwaamheid (de
aantoonbare werkervaring en competenties van de individuele professional).
In de Wet BIO (2006) zijn zeven bekwaamheidseisen voor leraren vastgelegd:
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Interpersoonlijke competentie
Pedagogische competentie
Vakinhoudelijke en didactische competentie
Organisatorische competentie
Competentie in het samenwerken met collega’s
Competentie in het samenwerken met de omgeving
Competentie in reflectie en ontwikkeling
Sinds 2012 is het ministerie in samenwerking met de beroepsgroep bezig met een herijking van deze
bekwaamheidseisen (dit moet nog formeel door de Tweede Kamer behandeld worden).
Hoogstwaarschijnlijk zal dit resulteren in een drietal bekwaamheidseisen:
Vakinhoudelijk bekwaam
Vakdidactisch bekwaam
Pedagogisch bekwaam
Ingebed in een brede professionele basis van competenties als organiseren, plannen, reflecteren,
communiceren, samenwerken, samen leren, resultaat- en ontwikkelingsgericht.
In de nieuwe CAO PO 2015-2016 is inmiddels een volgende stap gezet naar verdere professionalisering
door een differentiatie in de lerarenfunctie aan te brengen: van startbekwaam (bevoegd), naar
basisbekwaam, naar vakbekwaam. De beloning differentieert mee. Voor ontwikkeling en
professionalisering wordt een duurzaam inzetbaarheidsbudget van 40 uur per jaar per medewerker
beschikbaar gesteld. Altra formuleert hierop in de tweede helft van 2016 beleid.
In dit verband is ook belangrijk om de invoer van het lerarenregister te noemen. Op dit moment is de
registratie vrijblijvend, maar vanaf 2017 wordt registratie voor iedere bevoegde leraar een verplichting.
Visie van Altra op professionaliseren en ontwikkelen
We willen niet alleen ontwikkelen omdat het moet. We willen vooral op een positieve en stimulerende
manier samen leren en samen ontwikkelen in een veilige omgeving, waarin ruimte is voor
experimenteren.
De veranderende omgeving van Altra (invoer Passend Onderwijs en Transitie Jeugdzorg) vraagt om een
herbezinning op ontwikkelen van medewerkers. De kwaliteit van het onderwijs moet omhoog om een
aantrekkelijke speler op de markt te blijven. Onze uitgangspunten voor de visie (vastgelegd in de
beleidsnotitie Professionalisering) zijn onder meer:
Iedere medewerker heeft recht op tenminste 1 x per jaar een ontwikkelgesprek als onderdeel van
de bestaande gesprekkencyclus.
De individuele professional heeft de regie over de eigen professionele ontwikkeling.
Professional neemt eigen initiatief en verantwoordelijkheid voor persoonlijke ontwikkeling in
samenhang met het team en de scholen/de organisatie.
De werkgever stimuleert en faciliteert.
We zetten excellente medewerkers in om van te leren.
We werken samen met andere organisaties.
We willen een lerende organisatie zijn.
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We leren van en met elkaar.
We leggen de afspraken over het ontwikkelen en onderhouden van de bekwaamheid van medewerkers
vast in een bekwaamheidsdossier. Uitgangspunten voor het bekwaamheidsdossier:
Het bekwaamheidsdossier is eigendom van de werknemer.
De werknemer en werkgever zijn samen verantwoordelijk van de inhoud van het
bekwaamheidsdossier.
Het bekwaamheidsdossier moet op school aanwezig zijn (in papieren of digitale vorm).
Zowel werknemer als werkgever hebben toegang tot het bekwaamheidsdossier.
Wat hoort thuis in het bekwaamheidsdossier:
Diploma’s (bevoegdheid)
Getuigschriften (bekwaamheidsbewijs)
Bewijs van deskundigheidsbevordering
Overzicht prof. Loopbaan (CV)
Bewijsstukken van functies
Competentieprofiel (werken aan bekwaamheidseisen)
Visie op onderwijs/leren
Professionaliseringsafspraken vastgelegd (gesprekkencyclus, ingevulde kijkwijzer)
Reflectieverslagen
Het is onze ambitie om te werken met een digitaal bekwaamheidsdossier. Op dit moment loopt een pilot
met de portal Kwaliteitscholen op Altra College Centrum.
Resultaat:
Alle leraren beschikken over een bekwaamheidsdossier; 2015/2017
Er is een differentiatie in de lerarenfunctie aangebracht (start-, basis, vakbekwaam) 2015-2018
Bevoegde leraren hebben zich geregistreerd in het lerarenregister (2017)
9.2

Werktijdenregeling en Taakbeleid

De CAO vormt de basis voor de algemene arbeidsduur en de inzetbaarheid van medewerkers.
Onderwijspersoneel werkt in totaal 1659 uur per schooljaar op fulltime-basis, ongeacht de functie. Met
ingang van 1 augustus 2015 wordt de werktijd niet langer uitgedrukt in lesuren per week maar in
klokuren per week. Voor fulltimers (wtf. 1,0000) is dit 40 uur per week. Welke werktijden daarbij horen,
spreken medewerker en werkgever met elkaar af in de werktijdenregeling.
Door de verandering naar klokuren, is het aantal te werken weken gewijzigd (1659 : 40) naar 41,5
weken per schooljaar (dat was 40 weken per schooljaar). Hiermee ontstaat een verschil tussen de
lesweken van leerlingen (nog steeds 40) en de werkweken van docenten. De uitdaging wordt om het
werk te spreiden over meer werkweken dan voorheen en hiermee de werkdruk te verlagen.
Het onderwijspersoneel heeft, ongeacht de functie, per jaar recht op 428 uur vakantieverlof (inclusief de
feestdagen). Dit is in de plaats gekomen van de regeling “vrij zijn als de leerlingen vrij zijn”. Het verlof
van leraren wordt opgenomen in de schoolvakanties.
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Een docent heeft naast lesgebonden/behandeltaken, ook tijd voor andere taken. Dit wordt ingevuld op
basis van het taakbeleid. De Cao geeft twee opties voor de invulling hiervan.
Het basismodel. Een docent heeft op jaarbasis maximaal 930 uur lesgebonden/behandeltaken. De
overige uren (1659 – 930 = 729 uur) worden ingevuld op basis van het taakbeleid.
Het overlegmodel. Volgens dit model is er niet langer sprake van een maximale lessentaak van
930 uur. Er worden in dat geval op schoolniveau afspraken gemaakt over de verdeling van de
taken.
Het overlegmodel heeft de voorkeur van Altra College, omdat dit meer ruimte biedt voor maatwerk op
school-, afdelings-, functie-, en medewerkerniveau. Het geeft ruimte om afspraken op maat te maken
met bijvoorbeeld beginnende en ervaren docenten of het ouderenbeleid flexibeler in te vullen. Maar het
biedt ook mogelijkheden om een professionele cultuur verder te ontwikkelen, waarin werkgever en
werknemer samen afspraken en keuzes maken over organiseren, plannen, verdelen en samenwerken.
De regelruimte wordt vergroot en de werkdruk beter beheersbaar.
In overleg met de GMR is afgesproken dat we het schooljaar 2015-2016 als pilot jaar gebruiken om te
experimenteren met het overlegmodel. 2016/2017 wordt het gekozen model ingevoerd.
Resultaat:
Iedere leraar heeft zicht op zijn/haar takenpakket (taakbeleid); schooljaar 2016 - 2017
Iedere medewerker heeft jaarlijks voor aanvang schooljaar een jaartaakgesprek;
schooljaar 2016 – 2017

9.3

Gezondheidsmanagement

Gezondheidsmanagement gaat om het fysieke, mentale en sociale welbevinden van werknemers, gericht
op duurzame inzetbaarheid. Het betreft een samenhangend geheel van activiteiten die zorgen voor een
gezond en veilig werkklimaat. Wij kijken bij gezondheid meer naar vitaliteit, betrokkenheid bij het werk
en productief zijn, dan naar afwezigheid als gevolg van ziekte alleen. Onze aanpak richt zich op het
nemen van eigen verantwoordelijkheid, verandering in het gedrag en de cultuur van de organisatie.
Dat geldt zowel voor de preventieve, als voor de curatieve maatregelen. Het gezondheidsmanagement
kent binnen Altra de volgende driedeling: arbo, preventie en reïntegratie.
Het gemiddelde verzuimpercentage van het Altra College ligt op dit moment met 10,3 % gemiddeld
afgelopen schooljaar (stand april 2016) ver boven het landelijke gemiddelde. (landelijk 7,1 %)
Een aantal afdelingen lukt het nog niet om het verzuim te verlagen. Dit heeft verschillende oorzaken. Bij
hen ligt de uitdaging om dit verzuim te verlagen middels een maatwerk plan van aanpak.
Het is belangrijk om het ziekteverzuim percentage naar een acceptabele waarde te krijgen. Een
generieke aanpak is niet effectief, afdelingen met een extreem hoog percentage moeten verantwoorden
hoe ze dat gaan doen:


Langdurig zieken => richting arbeidsongeschiktheid



Arbeid gerelateerd => overplaatsen of begeleiden naar buiten



Langdurig zieken => re-integreren volgends reëel plan
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Frequent verzuim => verzuimgesprekken voeren.

Naast de aanpak van dit bovengemiddeld hoge verzuim, ligt het speerpunt komend schooljaar op de
nazorg bij incidenten op de werkvloer. Hiervoor formuleren we schooljaar 2015-2016 beleid.
Resultaat:
Beleid nazorg bij incidenten op de werkvloer; schooljaar 2016–2017
Gemiddeld verzuim Altra College: 9 % schooljaar 2016-2017, 8% schooljaar 2017-2018
(landelijk 7.1%)

9.3

Bevoegdheidseisen

Voor leraren werkend op het Altra College , vallend onder de CAO Primair Onderwijs, gelden de volgende
bevoegdheidseisen:
Een diploma van de 4-jarige hbo-opleiding leraar basisonderwijs (pabo);
de lerarenvariant op academisch niveau:
o

voor onderwijskunde

o

voor de pabo

Een tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor het VO in een vak dat bij ons op school gegeven
wordt, dan mag je formeel lesgeven aan:
o

de eerste 3 klassen van de havo en vwo;

o

het vmbo;

o

het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

Of:
Een eerstegraads bevoegdheid voor het VO in een vak dat bij ons op school gegeven wordt, dan
mag je formeel lesgeven aan:
o

alle klassen van de havo en het vwo;

o

het vmbo;

o

het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

Het ministerie van Onderwijs heeft de wet op het lerarenregister inmiddels in concept klaarliggen. Het
doel van deze wet is dat alle leraren met ingang van 2017 zoveel als mogelijk voldoen aan de wettelijke
bekwaamheidseisen en dat zij gestructureerd werk maken van hun bekwaamheidsonderhoud. Goed
opgeleide leraren bereiken méér met leerlingen. Omdat de kwaliteit van leraren zo bepalend is voor wat
leerlingen en studenten in het onderwijs kunnen bereiken, kan deze kwaliteit niet vrijblijvend zijn.
De invoering van het vereiste van registratie en nascholing wordt gecombineerd met het omschrijven van
het beroep van leraar en met het verankeren van de professionele ruimte van de leraar in de
onderwijswetten.
Altra College anticipeert hierop. In de afgelopen jaren hebben we een kwaliteitsslag gemaakt (KVA
traject), geïnvesteerd in de gesprekkencyclus, in functie differentiatie middels de functiemix. Als resultaat
hiervan zijn opleiders in de school, intern begeleiders aangenomen. Jaarlijks kan een aantal leraren
solliciteren naar de functie van allround senior leraar. Daarnaast zijn we bezig met het invoeren van
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bekwaamheidsdossiers en ligt er een concept beleidsstuk Professionaliseren, waarin ook de
gesprekkencyclus geüpdate wordt.
Voorjaar 2015 start Altra een onderzoek naar het aantal onbevoegden binnen de school en de
mogelijkheden om van onbevoegd naar bevoegd te komen of, indien een bevoegdheid niet tot de
mogelijkheden behoort, te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een functie als
praktijkinstructeur of jobcoach in de praktijkbegeleiding mogelijk te maken. Op individuele basis worden
hierover al gesprekken gevoerd met werknemers in overleg met manager en HR.
Resultaat:
Alle onbevoegde docenten zijn gestart met een passend opleidingstraject; schooljaar 2016–2017

9.4

Mobiliteit en flexibiliteit

Altra College bevordert de mobiliteit van medewerkers, door vacatures altijd eerst intern open te stellen.
Alle medewerkers hebben een aanstelling op bestuursniveau (Altra College). Uitgangspunt is dat alle
locaties over voldoende deskundigheid beschikken. (Senior)leraren kunnen deels (maximaal 50% van de
werktijd) andere taken uitvoeren, zoals opleider in de school (functiedifferentiatie).
In de snel veranderende omgeving is het van groot belang dat Altra College de personele inzet
flexibiliseert, zowel in aantallen medewerkers als in contracten en in de multi-inzetbaarheid van
medewerkers. Doel is versterking van kwaliteit en professionaliteit. Vakdocenten zullen niet altijd op één
locatie werkzaam kunnen zijn. Dit kan betekenen dat een docent de ene dag bijvoorbeeld in Hoofddorp
les geeft en de volgende dag aanwezig is in Zuidoost om daar de lessen te verzorgen.

9.5

Functies in ontwikkeling

Naast differentiatie van de leraarsfunctie (start-, basis- en vakbekwaamheid) zullen in de komende
periode meer functies binnen de school onder de loep genomen worden. Door alle ontwikkelingen binnen
en buiten de school passen we een aantal functies aan, aan een nieuw ontstane situatie en/of omgeving.
De taakinhoud is inmiddels veranderd of er worden andere eisen gesteld in het kader van Passend
Onderwijs. In de komende periode kijken we naar de onderstaande functies en houden we in overleg met
betrokken medewerkers en met de GMR, de functiebeschrijvingen en functiebenamingen tegen het licht.
Bovenschools Directeur
Afdelingsmanager / Schooldirecteur
Zorgcoördinator / Schoolpsycholoog
Ambulant begeleider / Begeleider passend onderwijs
Job coach
praktijkinstructeur
ICT coördinator
Bouwcoördinator/ adjunct
Managementassistent

49
Schoolplan 2016-2020, Altra College, juni 2016

9.6

Functiemix

De functiemix is vanaf 2010 gefaseerd ingevoerd. Doel van de functiemix is het aantal LC-docenten te
vergroten. 14% van alle lerarenfuncties dient in LC beloond te worden.
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10 Organisatie
10.1 Algemene kenmerken van de organisatie
Altra verbindt jeugdhulp en onderwijs vanuit ondernemerschap. We willen onze unieke en gewaardeerde
positie op jeugdhulp en onderwijs versterken. Daarom hebben de twee pijlers van Altra, jeugdhulp en
onderwijs, elk hun eigen handelingsruimte om snel en wendbaar in te kunnen spelen op externe
ontwikkelingen en behoeften. We zoeken de samenwerking met andere instellingen om beter aan de
vraag van de gemeentes en/of de samenwerkingsverbanden in het onderwijs te kunnen voldoen.
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Onderwijs
In de onderwijspijler onderscheiden we speciaal onderwijs en specialistische onderwijshulp. De scholen
van Altra zijn scholen met een integrale aanpak. De scholen moeten in de toekomst voldoende omvang
hebben om de gewenste kwaliteit te kunnen blijven bieden en om financieel gezond te blijven. In
samenspraak met de gemeenten en de samenwerkingsverbanden maakt Altra een implementatieplan om
te komen tot scholen met de gewenste omvang.
Jeugdhulp
De jeugdhulp van Altra wordt onderscheiden in ambulante jeugdhulp in de buurt en op school en
specialistische jeugdhulp. Voor de wijkteams wil Altra een bijdrage leveren aan basisinfrastructuur voor
jeugdhulp. We zetten ambulante jeugdhulp in, in de vorm van zorgprofessionals (generalisten) in de wijk
en op school. Onze zorgprofessionals worden ingezet bij diverse wijkteams zoals de ouder- en kindteams
en Samen DOEN-teams. De specialistische hulp richt zich op diverse doelgroepen, namelijk:
Zorgleerlingen in het onderwijs.
Gezinnen met opvoedingsonmacht.
Multiprobleemgezinnen met ernstige sociale problematiek.
Jonge moeders en slachtoffers van seksueel geweld.
Gezinnen met veiligheidsrisico’s.
Beide bedrijfsonderdelen worden vanuit het onderdeel bedrijfsvoering ondersteund door facilitaire- en
stafdiensten.
10.2 Management
Altra College gaat uit van integraal management. Dit betekent dat een afdeling of bedrijfsonderdeel
volledig verantwoordelijk en bevoegd is op zijn eigen taakgebied, doelstellingen, werkproces,
medewerkers en (leer)middelen. Dit past bij decentraal werken en gaat uit van het
subsidiariteitsbeginsel: “decentraal, tenzij …” en het leggen van de beslissingsbevoegdheid op het laagst
mogelijke niveau. Vanuit bestuur en bovenschoolse directie krijgen de scholen duidelijk omschreven
taken toebedeeld. De afdelingsmanager moet begrijpen hoe de eigen taken samenhangen met andere
taakgebieden in de organisatie. Per schooljaar 2015/2016 krijgt de afdelingsmanager naast een gebiedsen afdelingsverantwoordelijkheid, ook de verantwoordelijk voor een inhoudelijke portefeuille. Te denken
valt aan: bovenschoolse voorzieningen, ondersteuning regulier VO, HR/personeel/professionalisering,
kwaliteitsbeleid en jeugdhulp (v)so.
Altra College werkt met resultaatgerichte doelstellingen. Deze zijn vastgelegd in dit
meerjarenbeleidsplan. De planning volgt een jaarlijks doorlopen cyclus. Iedere afdeling van Altra College
maakt een jaarplan, voortkomend uit dit meerjarenplan. Hierin staan de resultaten geformuleerd. In
kwartaalgesprekken kijken directie en manager iedere drie maanden of de in het jaarplan vaststelde
doelstellingen gehaald worden. Zo niet, dan wordt bepaald welke aanpak het volgende kwartaal nodig is
om de doelstellingen alsnog te halen of worden de doelstellingen bijgesteld. Aan het einde van het jaar
blikken we terug en stellen het volgende jaarplan op.
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10.3 Financieel en huisvestingsbeleid
Begroting
Altra werkt met een begroting per kalenderjaar. Van 2012 tot en met 2014 had Altra twee sectoren (0-12
en 12plus) waarin Jeugdzorg en Onderwijs verbonden werden. Door de transitie Jeugdzorg en de start
van Passend Onderwijs heeft Altra er vanaf 2015 weer voor gekozen om jeugdzorg en onderwijs als
aparte resultaatverantwoordelijke eenheden neer te zetten.
De geconsolideerde begroting bestaat uit drie onderdelen: jeugdzorg, onderwijs en een centraal deel
(bestuur en ondersteuning vanuit het servicecentruum). Het centrale deel wordt op basis van sleutels
(omzet, fte’s, m2) toebedeeld aan jeugdzorg en onderwijs.
Financieel beleid
In 2012 heeft Altra een beweging ingezet om een groter percentage van het budget te besteden aan het
primaire proces. In 2011 lag de verhouding directe kosten – indirecte kosten binnen Altra College op 6535; in 2014 is deze verhouding op 70-30 gebracht.
Om financieel gezond te blijven streeft Altra in principe naar een begrotingsresultaat van 2%.
Locatiegebonden, directe en indirecte kosten
Op een schoollocatie van het Altra College worden verschillende soorten kosten gemaakt.
Directe locatiegebonden kosten; de kosten die rechtstreeks samenhangen met het geven van onderwijs:
Personeelskosten onderwijzend personeel, ambulant begeleiders, zorgverlenende functies en
conciërges;
De aan deze functies gerelateerde overige kosten, waaronder reiskosten en kantinekosten;
Leerling-gebonden kosten, waaronder groepsactiviteiten, leermiddelen (inclusief leerling-ICT) en
stagevergoedingen.
Indirecte locatiegebonden kosten; alle kosten op de locatie die niet rechtstreeks samenhangen met het
geven van onderwijs:
personeelskosten van afdelingsmanager en managementassistent;
de aan deze functies gerelateerde overige kosten, waaronder reiskosten en kantinekosten;
deskundigheidsbevordering;
decentrale apparaatskosten zoals kantoorartikelen, porti en reis- en verblijfskosten.
huisvestingskosten.
Daarnaast worden bovenschools indirecte kosten gemaakt:
directeur, managementassistent en andere centrale functies in de RVE Onderwijs;
kosten van de Raad van Bestuur en het Servicecentrum waaronder: financiële administratie,
salarisadministratie, Human Resources, facilitair en ICT;
De verhouding tussen locatiegebonden kosten en bovenschoolse indirecte kosten is momenteel circa 8515.
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Formatiebegroting
Het formatiebudget wordt vastgesteld op basis van de teldata, in samenhang met de afspraken die met
de verschillende samenwerkingsverbanden worden gemaakt. Aan de hand van deze capaciteit wordt de
formatie groepsleraar, zorgcoördinatie en IB bepaald.
Risicoparagraaf
Met de invoering van Passend Onderwijs verandert de subsidiestroom voor een belangrijk deel
(zorggelden) van het Ministerie van OCW naar de Samenwerkingsverbanden. Voor de financiën van Altra
is deze ontwikkeling veel minder ingrijpend dan die bij de Jeugdzorg door de transitie Jeugdzorg.
Met de Samenwerkingsverbanden zijn of worden afspraken gemaakt over het aantal VSO-plekken en
eventuele bovenschoolse voorzieningen. Uitgangspunt is dat de bestaande capaciteit behouden blijft.
Voor de ambulante begeleiding heeft de invoering van Passend Onderwijs maar een licht verlagend effect
gehad op de budgetten per schooljaar 2015-2016. Alleen SWV Waterland heeft voor opting out gekozen,
waarmee het bijbehorende budget (250.000 euro) is overgegaan naar dat SWV. De andere drie SWV’s
hebben ervoor gekozen om op hetzelfde niveau te blijven inkopen (totaal circa 3.600.000 euro).
Huisvesting
Om financieel een gezonde school te blijven heeft Altra College het concept thuisnabij-onderwijs
losgelaten. Enerzijds kiest Altra ervoor om robuuste afdelingen te organiseren met een omvang die
financieel rendabel is. Anderzijds wil Altra College de verschillende leerlijnen zoveel mogelijk bundelen in
één gebouw.
Altra heeft al een grote locatie voor mavo/havo/vwo in Amsterdam Zuidoost voor 260 leerlingen
(Bleichrodt), en vanaf 2015-2016 ook een grote locatie voor mavo voor 140 leerlingen in Amsterdam
Centrum. Daarnaast wil Altra een grote vmbo-locatie in Amsterdam ontwikkelen waar de huidige
afdelingen Noord en Zuidoost in gehuisvest zullen worden. Vanaf schooljaar 2015-2016 is de afdeling
West al bij afdeling Zuidoost ingetrokken; na vernieuwbouw wordt ook afdeling Noord bijgevoegd.
Planning rond de jaarwisseling 2017-2018
Voor de buitengebieden – Zaanstreek, Waterland en Haarlemmermeer – zijn grote afdelingen iets lastiger
te organiseren, maar streven we toch naar een omvang van rond de 100 leerlingen.
Extra externe geldstromen
Aan ouders wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Altra College doet niet actief aan werving van
sponsorgelden. Wel proberen we extra subsidies binnen te halen bij gemeenten en/of provincie. Ook
wordt momenteel deelgenomen aan een ESF-project PRO-VSO in de arbeidsmarktregio’s Zaanstreek en
Amsterdam.
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Bijlage: Opbrengsten schooljaar
2015/2016
We formuleren telkens weer nieuwe ambities, want als school willen we ons blijven vernieuwen en
verbeteren. Het is wel goed even stil te staan bij wat al is gerealiseerd.
Een aantal ambities, geformuleerd In de vorige versie van dit schoolpan (2014-2018), hebben we
behaald. Hieronder een overzicht van de behaalde resultaten.

10.4 Opbrengsten 2015/2016
Resultaat zoals beschreven in Schoolplan 2015-2019 behaald
Resultaat zoals beschreven in Schoolplan 2015-2019 deels behaald
Resultaat zoals beschreven in Schoolplan 2015-2019 niet behaald

Onderwijsbeleid
Alle leraren geven onderwijs d.m.v. activerende werkvormen; schooljaar 2015/2016.
(Bij schoolaudits wordt gekeken naar differentiëren in de klas en smartboard gebruik, maar dit resultaat
kunnen we Altra-breed niet als behaald scoren.)
Ondersteuningscyclus Altra College 2015/2016. (De ondersteuningscyclus is nog niet beschreven.)
Doelrealisatie OPP > 75%; 2015/2016.
Doelrealisatie OPP > 85%; 2016/2017. (Op dit moment niet vast te stellen.)
Iedere afdeling heeft een leerlingenraad; schooljaar 2015/2016.
Het ontwikkelingsperspectief wordt in samenspraak met leerlingen opgesteld; schooljaar 2015/2016
Alle afdelingen hebben meerdere vormen van ouderparticipatie gerealiseerd; schooljaar 2016/2017
Uitbreiding ouder- en leerlinggeleding GMR; schooljaar 2016/2017
Het ontwikkelingsperspectiefplan wordt in samenspraak met ouders opgesteld; schooljaar 2015/2016
Alle leerlingen in de bovenbouw lopen stage; 2015-2016. (Het conceptversie stageplan wordt besproken.)
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Leerlijnen voor sociaal-emotionele ontwikkeling zijn ontwikkeld; schooljaar 2015/2016. (Gereed voor
zomer 2016)
Leerlingen zijn per groep ingedeeld in arrangementen (groepsplan); schooljaar 2015/2016. (Het werken
met groepsplannen is niet algemeen)

Opleidingen
Invoering vakschool Altra College noord/zuidoost; schooljaar 2015/2016 (Voorbereiding januari -juli.
Implementatie vanaf 01-08-2016)
Het slagingspercentage entree (mbo 1) > 90%, het slagingspercentage mbo 2 > 75%. (gehaald voor
leerlingen die opgaan voor examen. Er zijn wel teveel afvallers in het voortraject. Zie ook doelrealisatie.)
Bij Altra College Centrum bieden we naast de sectoren economie en zorg & welzijn, ook techniek aan;
schooljaar 2015/2016. (Klas 4d Selwyn vier leerlingen Nask1. Waterland dertig, Haarlemmermeer geen.)
Het slagingspercentage mavo > 95% (2015: 72% alle vakken, alle afdelingen. Bascule 33%, Centrum
70% Haarlemmermeer 88%, Waterland 87%, Zaanstreek 92%. 2016 n.n.b.)
Programma voorbereiden op studeren is vastgesteld; schooljaar 2015/2016.(Programma voorbereiden op
studeren: is nog niet rond)
De school gebruikt een methode voor studievaardigheden (Leren Leren) in de onderbouw vmbo/mavo, en
onder- en middenbouw havo; schooljaar 2015/2016. (Gerealiseerd. Combinatie van Breingeheimen en
onderdelen uit Nieuw Nederlands.)
Invoering scheiding havo – vwo; schooljaar 2016/207. (Gerealiseerd schooljaar 2016/2017, onderbouw,
klas 1 t/m 3, wordt havo / vwo. Aan het eind van klas 3 volgt er een niveau-advies. Vanaf leerjaar 4
worden havo en vwo aparte stromen.)
Het slagingspercentage havo/vwo > 90%. (Het slagingspercentage is voor een aantal vakken al > 90%.
Het vak Rekenen blijft, conform de landelijke trend, nog achter. Plan van aanpak voor rekenen opgesteld.
Verwachting dat de rekentoetsen (maart 2016) hogere resultaten zullen opleveren. => 2016/2017)
Passend Onderwijs
Functie Begeleider passend onderwijs in functieboek opgenomen; schooljaar 2015-2016 (Functieboek
voor zomer gereed.)
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Evalueren Transferia en besluit over de toekomst van deze bovenschoolse voorziening: schooljaar 20152016. (Vanuit het SWV wordt ingezet op een werkgroep die het voorbestaan van het Transferium gaat
onderzoeken.)
Handboek procedures en werkprocessen STOP: schooljaar 2015-2016
Evalueren STOP en besluit over de toekomst van deze bovenschoolse voorziening: schooljaar 2015-2016.
(Handboek is klaar. Van uit het SWV wordt ingezet op een werkgroep die het voorbestaan van het STOP
gaat onderzoeken.)
Geïntegreerd dagprogramma voor onderwijs en ondersteuning op Koppeling, gebaseerd op de werkwijze
van School2Care; Schooljaar 2015-2016

Theoretische onderbouwing ingediend bij databank effectieve jeugdinterventies; medio 2015
Personeelsbeleid
Alle leraren beschikken over een bekwaamheidsdossier; schooljaar 2014/2015. (Alle leraren zijn
geïnformeerd en aan hen is gevraagd een opzet te maken voor het eigen bekwaamheidsdossier. Er wordt
nog geinventariseerd of iedereen ook feitelijk een dossier heeft, met de invoering van Kwaliteitscholen zal
gecontroleerd kunnen worden of iedereen daadwerkelijk over een bekwaamheidsdossier beschikt.)
Iedere medewerker heeft jaarlijks een persoonlijk ontwikkelgesprek; schooljaar 2015-2016 (Uit de
schoolaudits komt naar voren dat medewerkers een gesprek hebben gehad.)
Er is differentiatie in de lerarenfunctie aangebracht (start-, basis, vakbekwaam) 2015-2016. (Het beleid
wordt dit kalenderjaar geformuleerd, projectgroep is aan het werk.
Bevoegde leraren hebben zich geregistreerd in het lerarenregister (2017). (Medewerkers zijn
geïnformeerd over het feit dat docenten zich voor 1-1-2017 dienen te registeren. (feitelijk aantal
registratiers ca. 30))
Ieder team beschikt over bevoegde en bekwame leraren.(Met iedere onbevoegde docent is gesproken en
er zijn afspraken gemaakt over opleiding/c.q. het behalen van de vereiste bevoegdheid)
Iedere leraar heeft zicht op zijn/haar takenpakket (taakbeleid). (Begin gemaakt; verder in schooljaar
2016 – 2017)
Iedere medewerker heeft jaarlijks voor aanvang schooljaar een jaartaakgesprek; (Begin gemaakt; verder
in schooljaar 2016 – 2017)
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Nieuwe werktijdenregeling, inclusief taakbeleid per 1-8-2015. (Regeling is geschreven, er is instemming
van de MR. Regeling staat op Altranet)
Beleid nazorg bij incidenten op de werkvloer; schooljaar 2015–2016(Status onbekend)
Gemiddeld verzuim Altra College: 7% schooljaar 2015-2016 (landelijk 7.1%) (Nog iets te hoog)
Borgen PBS Altra College Zaanstreek, Centrum en Zuidoost; 2015-2017.
Start PBS op Altra College Waterland, Bascule, Bleichrodt en Haarlemmermeer; (Noord start schooljaar
2016/2017.)
Respons leerlingen (leerklimaat)> 80 % (mail Sanne 29/2 65% najaar 2015)
Respons ouders > 50 % (Nog geen onderzoek geweest, voor eind schooljaar. Voorjaar 2016)
Respons medewerkers (werkklimaat)> 85 % (mail Sanne 29/2 50.5%)
Uitkomsten zijn met de teams besproken
Analyse plus plan van aanpak maakt deel uit van het jaarplan per afdeling (Eind schooljaar 2015/2016
analyse, in schoolplan 2016/2017 => 2016/2017 Verantwoordelijkheid afdeling.)
Op iedere afdeling wordt jaarlijks een schoolaudit uitgevoerd; 2015/2016. (Vijf uitgevoerd, drie in
planning. Dus niet allemaal.)
Altra College heeft een visie voor onderwijs en ICT; schooljaar 2015/2016 (Advies voor zomer
beschikbaar (Onderwijs 2020 olv B&T)
Altra College gebruikt een gevalideerd instrument waarmee de didactische vaardigheden van de leraar in
beeld gebracht worden; schooljaar 2016/2017
Elke startende leraar krijgt planmatige begeleiding op basis van een jaarlijkse vaardigheidsmeting;
schooljaar 2016/2017
30% van de leraren heeft een wo-bachelor of een hbo-/ universitaire master afgerond; schooljaar
2019/2020
Alle schoolleiders hebben een afgeronde schoolleideropleiding of een vergelijkbaar kennis- en
vaardigheidsniveau; schooljaar 2017/2018
Alle lesuren bewegingsonderwijs gegeven door een bevoegde leerkracht; schooljaar 2017/2018
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