Bijlage bij de Onderwijsovereenkomst
Naam student
Studentnummer
Opleiding
Cohort
Startdatum
Verwachte einddatum

XX
XX
XX
XX

Afspraken Extra ondersteuning:
Aanleiding Extra ondersteuning:
Dit is besproken in het intakegesprek en wordt nader uitgewerkt in het Begeleidingsplan Extra
ondersteuning (voorheen Plan van
Aanpak). Dit plan is tot stand gekomen in goed overleg tussen de student, opleiding en Onderwijs
Servicecentrum. In het plan wordt aangegeven:
- Een nadere specificatie van de inhoud van de ondersteuning;
- De omvang en frequentie van de ondersteuning;
- Wie welke ondersteuning biedt;
- Verwachte bijdrage van de student en onderwijsteam.
Extra ondersteuning:
De ondersteuning zal uitgevoerd worden door een in- of in uitzonderlijke situaties door een externe
professional. De wijze en intensiteit van het begeleidingsaanbod is afhankelijk van de
ondersteuningsbehoefte van de student. Bij de ondersteuning kunnen diverse instrumenten ingezet
worden, zoals diverse trainingen, zoals succestraining / Plus Coaching / School Maatschappelijk Werk /
GGZ / Jeugdzorg.
Doelen en beoogde resultaten:
De student kan de opleiding volgen en heeft een reële kans op het behalen van een diploma.

Evaluatie moment:
Minimaal 1 keer per jaar zal er een evaluatie plaatsvinden.

Omstandigheden waaronder ondersteuningsafspraken vervallen
De ondersteuningsafspraken vervallen, zodra:
- de student aangeeft geen extra ondersteuning meer nodig te hebben;
- de student de benodigde informatie om zijn ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen
achterhoudt. mboRijnland kan dan geen passende begeleiding bieden;
- de student zich meerdere malen niet houdt aan de in het begeleidingsplan vastgelegde
afspraken.

Partijen verklaren zich akkoord met bovenstaande bijlage als onderdeel van de
onderwijsovereenkomst,
mboRijnland Bestuur & Diensten
Groen van Prinsterersingel 52 · 2805 TE Gouda · Postbus 70 · 2800 AB Gouda
tel 088 222 17 77 · fax 084 228 17 58 · e-mail info@mborijnland.nl · www.mborijnland.nl

Datum:
Naam student:

Naam ouders/wettelijk vertegenwoordiger:

XX

Handtekening

Handtekening

Naam vertegenwoordiger opleiding:
XX
Handtekening
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