Bijlage bij de Onderwijsovereenkomst
Naam student
Studentnummer
MBO College / VAVO
Opleiding
Cohort
Startdatum
Verwachte einddatum
Benoemingstermijn
studentenraad
bijlage

Benoemingsbrief
Vastgesteld leertraject

Afspraken begeleiding studentenraad
Aanleiding begeleidingsvraag:
Dit is besproken in het gesprek met de student en de inhoudelijk begeleider en wordt nader uitgewerkt in het
Begeleidingsplan lid studentenraad. Dit plan is tot stand gekomen in goed overleg tussen de student, opleiding en
intern begeleider.
In het plan worden beschreven:
- Een nadere specificatie van de inhoud van de begeleiding
- De omvang en frequentie van de ondersteuning;
- Wie welke ondersteuning biedt;
- Verwachte bijdrage van de student.
In de begeleiding wordt onderscheid gemaakt tussen
1. Individuele coaching en coaching van de studentenraad door de inhoudelijk begeleider van de Studentenraad.
Voor de hele studentenraad is dit 4 uur per week.
2. Begeleiding door de Coördinator/ topprestatiebegeleider: focus op zaken die het combineren van de opleiding
met de studentenraad raken.
3. (Basis)begeleiding door de slb’er aangevuld met het realiseren van de aanpassingen in het leertraject en de
afstemming met betrekking tot de begeleiding. Het gaat om afspraken op het gebied van aanpassingen
onderwijsdeelname, onderwijs, BPV, examinering, toetsing, monitoring en communicatie en/of voorlichting.
De wijze en intensiteit van het begeleidingsaanbod is afhankelijk van de behoefte.
Doelen en beoogde resultaten:
De student kan de opleiding volgen en heeft een reële kans op het behalen van een diploma. De student ontwikkelt
bestuurlijke competenties.
Planning en Evaluatie: Per onderwijsperiode van 10 weken
Omstandigheden waaronder de begeleidingsafspraken vervallen:
De begeleidingsafspraken vervallen, zodra:
de student aangeeft geen extra begeleiding 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;
de benoemingstermijn is beëindigd of bij beëindiging van het lidmaatschap.

Partijen verklaren zich akkoord met bovenstaande bijlage als onderdeel van de onderwijsovereenkomst.
Datum:
Naam student:
Handtekening

Naam ouders/wettelijk vertegenwoordiger:
Handtekening

Naam teamleider opleiding:
Handtekening

