> Ondersteuningsprofiel
Hier lees je welke ondersteuning je bij ons op
school kunt krijgen om jouw opleiding zo goed
mogelijk te laten verlopen.
Jouw eerste aanspreekpunt hier is de SLB’er

Het IZAT geeft in principe kortdurende steun om jou als
student weer op gang te helpen, zelfstandig verder te
kunnen met de opleiding of met het krijgen van de juiste
hulp/ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan:

(studieloopbaanbegeleider)

- Gesprekken met een studentbegeleider (eventueel als
overbrugging naar externe hulpverlening);

- Minimaal 2x per periode hebben jullie een gesprek.

- Gesprekken met een school als wijkmedewerker
(Wij-team);

- De slb’er begeleidt en ondersteunt jou in je leerproces.
- Je kunt bij de slb’er terecht met je vragen; je kunt het
aangeven als je tegen zaken aanloopt en/of meer
ondersteuning nodig hebt.

Het IZAT (intern zorg- en adviesteam)
Goed om te weten: Het IZAT is voor studenten die
(tijdelijk) extra begeleiding nodig hebben, naast de
begeleiding die je slb’er biedt. Zij kunnen je meer
vertellen over de mogelijkheden en samen kijken wat
jij nodig hebt. Het IZAT zit op de begane grond in
kamer 0.10.

- Trainingen op het gebied van faalangstreductie of
assertiviteit;
- Afspraken maken en vastleggen in een ondersteuningscontract;
- Adviseren op het gebied van huiswerkondersteuning,
eigen opvang, mogelijkheden OPDC.
Als je bij je aanmelding al weet dat je extra ondersteuning nodig hebt, laat het direct weten.
Zo kun je vanaf de start deze ondersteuning inzetten:
izat@rocmensoalting.nl.

Welke ondersteuning is er mogelijk bij ons op school?
Studievaardigheden:
- Bij dyslexie kun je met de dyslexiecoördinator bespreken
welke faciliteiten je nodig hebt. Daarnaast kun je
bijlessen/ondersteuning krijgen van de taaldocenten.
- Bij dyscalculie/rekenproblemen kun je terecht bij de
rekendocent voor bijlessen en afspraken over het te
volgen traject.
- Bij moeite met plannen en organiseren kan een
pluscoach van je eigen opleiding tijdelijk extra ondersteuning bieden. Er wordt in de eerste lesperiode (van
het eerste jaar) standaard een basistraining gegeven.

Twijfel over de gekozen opleiding
en/of stoppen met de opleiding:
- De studieadviseur kan jouw advies/informatie geven
over eventuele vervolgstudies of een andere studiekeuze.
- Je hebt met hem/haar een gesprek als je gaat stoppen
met de opleiding: d.m.v. uitschrijven of een traject
naar een andere opleiding.
- Bij traject naar een andere opleiding – of stoppen
zonder startkwalificatie – wordt het schakelteam
ingezet. Deze gaat samen met jou en leerplicht/RMC
een traject uitstippelen.

Aanvragen faciliteiten bij examens:
- Je moet hiervoor een deskundigenverklaring hebben.
Deze lever je samen met het aanvraagformulier in
bij de examencommissie
(examencommissie@rocmensoalting.nl).
Het IZAT en/of de dyslexiecoördinator kan je hierover
informeren en helpen.
Omstandigheden en/of persoonlijke problematiek die
je studievoortgang negatief beïnvloeden:
- Denk bijvoorbeeld aan moeilijke thuissituatie,
persoonlijke problemen/beperkingen, niet lekker in je
vel zitten of financiële zorgen.
- Je kunt hiervoor bij het IZAT terecht. Aanmelden kan
via je slb-er, het aanmeldformulier, een inloopspreekuur en/of door een mail te sturen naar
izat@rocmensoalting.nl.

Verzuim:
- Als blijkt dat je vaak niet aanwezig bent in lessen of
op stage ga je in gesprek met de presentiecoördinator
of preventiemedewerker om de reden van verzuim
in beeld te krijgen en afspraken te maken over het
vervolg (wat is haalbaar).
- Bij blijvend verzuim wordt het doorgegeven aan
leerplicht/RMC van de woongemeente.
Dit is in grote lijnen de ondersteuning die we bieden.
Heb je nog vragen hierover, dan kun je altijd contact
opnemen met het IZAT.
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