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Thema

Onderwijsmaatwerk:
•
•
•

student in de klas
pedagogiek/didactiek/differentiatie
aandacht en tijd

Basisondersteuning /
Basis+
(incl./ dyslexie, dyscalculie,
taal en rekenproblemen)

Leer-en loopbaanvragen
(leerproblemen en
studiekeuze)

Persoonlijke factoren

Iedere student heeft een
studieloopbaanbegeleider
(SLB-er) en heeft vier LOB
ontwikkelingsgesprekken
per jaar

Bij ernstige leerproblemen
wordt samen met de student,
(ouders) en de SLB-er een
individueel begeleidingsplan
(IBP) opgesteld

Bij persoonlijke factoren die van invloed zijn op
de studie e/o fysieke beperkingen wordt samen
met de student, (ouders) en de SLB-er een
individueel begeleidingsplan ( IBP) opgesteld

Tijdens de beroeps praktijk
vorming (BPV) wordt de
student voldoende begeleid

De TDZ en de adviseur
passend onderwijs
ondersteunen hierbij als dat
nodig is

De opleiding heeft een
taakdocent-zorg (TDZ) die
de SLB-ers ondersteunt bij
de uitvoering van de taken
De student kan bij de TDZ
terecht voor extra
ondersteuningsvragen op
het gebied van leer –en
loopbaanvragen en
gedrags-en persoonlijke
problematiek.
De TDZ kan experts van
het team student support
hierbij inschakelen
Bij dyslexie, dyscalculie
kan de student worden
aangemeld bij de
orthopedagoog. Het team

die van invloed zijn op de studie

(inclusief fysieke beperkingen)

De TDZ en de adviseur passend onderwijs
ondersteunen hierbij als dat nodig is
Externe partijen worden erbij betrokken als dat
nodig is

Bij een verkeerde of vervolg
studiekeuze kan de student
terecht bij een
studiekeuzecoach

Als de beperking deelname aan
beroepsactiviteiten uitsluit gaan wij op zoek naar
een andere passende opleiding of traject
(binnen of buiten MBO Utrecht)

De orthopedagoog onderzoekt,
adviseert en begeleidt de
studenten op het gebied van
o.a. intelligentie, leerbaarheid,
sociaal-emotionele
ontwikkeling, zelfbeeld,
concentratie voor zover die de
(leer)- en loopbaanontwikkeling
beïnvloeden.

Studenten met een auditieve, visuele of fysieke
beperking krijgen specialistische ondersteuning
van Kentalis, Visio en de Kleine Prins
De ondersteuning mag echter geen
onevenredige belasting vormen voor de
instelling; de wettelijke inrichtingsnormen uit de
Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)
moeten in acht worden genomen en de
aanpassingen mogen niet leiden tot verlaging
van het niveau van de opleiding of het examen.
MBO Utrecht kan advies vragen over kwesties
rond gelijke behandeling aan het College voor
de rechten van de mens (voorheen de
Commissie Gelijke Behandeling)
1

werkt volgens de MBO
Utrecht handreiking
dyslexie
Lesmateriaal met andere
lay-out (groter of speciaal
lettertype, grotere
regelafstand)
Toepassing pictogrammen
Opdrachten verdeeld in
kleinere deelopdrachten,
Toegepaste software zoals
omzetten tekst – spraak
(zoals Claroread)

Deskundigheid onderwijsteam

MBO Utrecht werkt met
bevoegde en bekwame
docenten en medewerkers.

De slb-ers voeren extra
loopbaangesprekken met
studenten

Globale kennis van de meest voorkomende leergedrags- en sociaal-emotionele problematiek
(o.a. dyslexie, dyscalculie, AD(H)D en ASS)

Taakdocent Zorg

Studentendienstverlener
Adviseur Passend Onderwijs
Pluscoach
SMW/ Jeugdteam (op specifieke locaties)
Financieel spreekuur

De docenten zijn in staat
gedifferentieerd les te
geven en hebben aandacht
voor verschillen in de klas

Samenwerkende partijen
•
•

intern: studentendienstverlening
externe ketenpartners

Het MBO Utrecht team
studentendienstverlening
wordt ingeschakeld als er sprake is van
specialistische begeleiding op de
verschillende thema’s.
Studentendienstverlening werkt samen
met schoolmaatschappelijk werk, het
jeugdteam( op specifieke locaties) en
overige ketenpartners

Taakdocent Zorg
Orthopedagoog MBO
Utrecht

.

Studentendienstverlene
r Studiekeuzecoach
Adviseur Passend Onderwijs
Ambulante begeleiding auditief
(Kentalis)
Orthopedagoog

Externe partners:
LPA /RMC
Ambulante Begeleiding :
Visueel(Visio) en auditief (Kentalis)
De Kleine Prins (fysieke beperking)
Ondersteuning voor jongeren, werk en school
o.a: Young Ambition; De Jonge Krijger,
Jongeren Werk Utrecht (JOU)
Justitie/Reclassering
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Gebouw / fysieke omgeving

.

We hebben rolstoel toegankelijke gebouwen en
liften zijn aanwezig.
Toiletvoorzieningen voor minder validen zijn
aanwezig.

Examinering

Studenten met een extra ondersteuningsvraag op grond van een beperking of een chronische ziekte kunnen
afwijkende examencondities aanvragen. Bij de intake wordt gevraagd of er sprake is van een extra
ondersteuningsvraag die een aanpassing voor examinering nodig maakt. Vervolgens wordt de extra
ondersteuningsvraag op grond van de beperking of chronische ziekte opgenomen in het individueel
begeleidingsplan van MBO Utrecht. De student vraagt de aanpassing voor het examen per examenonderdeel
zelf aan bij de examencommissie. Bij de aanvraag toont de student een verklaring van een voor het vaststellen
van de beperking erkende instelling of ter zake deskundige. Per examenonderdeel wordt door de
examencommissie bekeken of de student in aanmerking komt voor afwijkende examencondities

.
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