Ondersteuningsarrangement
Basisondersteuning

Doelgroep

Voorzieningen

Gediagnosticeerde gedragsproblematiek
o
o

Studenten met een vastgestelde diagnose op het gebied van:
o
o
o
o

ADHD/ADD
ODD/CD
Autisme Spectrum Stoornis (PDD-NOS, MCDD, Asperger)
Gedrags- en psychiatrische problematiek (angststoornissen, depressie, borderline, schizofrenie)

o
o

Begeleiding wordt geboden door RT-er en/of ambulant begeleider en zo nodig jeugdzorg.
Één op één begeleiding volgens een vast rooster, waarbij het geven van structuur en het
terugdringen van zaken die afleiding veroorzaken, worden opgespoord en zo veel als mogelijk
worden voorkomen.
Begeleiding wordt gegeven op zowel cognitief als sociaal functioneren met als speerpunten:
orde, structuur, rust en regelmaat.
Gewerkt aan zelfredzaamheid, waarbij het vermogen om zelf structuur aan te kunnen brengen
centraal staat.
Studie- en planningsvaardigheden worden geoptimaliseerd door extra aandacht en instructie.
Het borgen voor de student van eventuele faciliteiten en indien noodzakelijk wordt de
examencommissie benaderd voor het toestaan van deze faciliteiten.
Mogelijk deelname aan trainingen (faalangst / huiswerk/rots en water)

o
o
o
o
o

Faciliteiten

Uitvoeren van het opgestelde handelingsplan voor de student.
Opleidingsteams werken met de handelingswijzers voor deze doelgroep.

o
o

Zelf een (vaste) plek kiezen in de klas om de les zo optimaal mogelijk te kunnen
volgen.(prikkelarm)
Gebruik koptelefoon (zonder muziek) bij zelfstandig werk om prikkels te reduceren.

Samenwerking

o
o

Extra tijd bij toetsen en examens.
Rond de BPV extra begeleiding bij het zoeken naar een geschikte stageplek.

o
o
o

Het informeren van docenten en trajectbegeleiders.
Samenwerken en informeren van andere interne begeleiders of de derdelijnszorg.
Bij de leeftijdsgroep <18 jaar worden ouders/verzorgers op de hoogte gehouden van het verloop
van de handelingsplanning.
Bij de leeftijd groep 18 jaar en >18 jaar worden zij, die betrokken zijn bij de hulp, op aangeven
van de desbetreffende student geïnformeerd of betrokken.
De BPV-begeleider wordt bij overleggen betrokken.
Noodzakelijke aanpassingen worden tijdig doorgegeven aan / overlegd met de
examencommissie.

o
o
o

