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Preventieve ondersteuning voor

Preventieve ondersteuning voor

Lichte ondersteuning voor studenten met

Intensieve ondersteuning voor studenten met een Specialistische ondersteuning voor studenten met

alle studenten

studenten met een

een ondersteuningsvraag

ondersteuningsvraag

een ondersteuningsvraag

ondersteuningsvraag

Bij Drenthe College vinden we

Een intake voordat je bij ons komt

Een verlengde intake als je een

Extra ondersteuning voor het uitvoeren van

Individuele ondersteuning bij problemen op school

Drenthe college heeft afspraken met de gemeente en

aandacht belangrijk

studeren

ondersteuningsbehoefte hebt

onderwijstaken (bijvoorbeeld extra uitleg)

die voortkomen uit leerproblemen,

verschillende zorgaanbieders

Een positief leerklimaat en goede

Extra loopbaanbegeleidinggesprekken

Individuele advisering en doorverwijzing bij

loopbaanbegeleiding als je bij ons
komt studeren

Extra ondersteuning op de stageplek
Aan het begin van het schooljaar extra
ondersteuning bij plannen, organiseren
en leren leren

motivatieproblemen, psychosociale problemen
en faalangst
Individuele begeleiding bij sociaal-emotionele

gedragsproblemen, lichamelijke beperkingen en
chronische ziekten
Ondersteuning bij de zoektocht naar een geschikte
stageplaats

problemen
Groepstrainingen over bijvoorbeeld faalangst of
sociale vaardigheden
Testen van beroepskeuze

Materiële ondersteuning in de

Ondersteuning Taal

Grote letters, speciaal lettertype,

klas



Bijlessen

andere lay-out, pictogrammen (indien



Toestaan spraaksoftware

Ondersteuning Rekenen


Bijlessen



Toestaan extra examentijd bij
landelijke examens



Niet reguliere hulpmiddelen (video-chair)
Specifieke onderwijsmaterialen om Proeve van

materiaal digitaal is)

Bekwaamheid te oefenen/ uit te voeren.

Software voor het omzetten van spraak

Bij een visuele beperking zijn er, afhankelijk van de

naar tekst is toegestaan

opleiding, technische en onderwijskundige

Opdrachten kunnen worden verdeeld

aanpassingen mogelijk, zoals specifieke

in kleinere deelopdrachten

computerapparatuur en/of software. Afhankelijk van
de aard van de beperking zal moeten worden

Toestaan aangepast examen

beoordeeld of de gewenste opleiding kan worden

bij landelijke examens

gevolgd.
Bij een gehoorbeperking zijn er, afhankelijk van de
opleiding, technische en onderwijskundige
aanpassingen mogelijk, zoals specifieke
computerapparatuur en/of software. Een tolk is
welkom in de lessen. Afhankelijk van de aard van de
beperking zal moeten worden beoordeeld of de
gewenste opleiding kan worden gevolgd.

Verzorging en Fysieke omgeving

Toegankelijke gebouwen
Een rustige leeromgeving

Voorzieningen voor het uitvoeren van lichte

Lichamelijke beperking: de gebouwen en terreinen

ondersteuning (spreekkamers, trainingsruimte,

van het Drenthe College zijn, met uitzondering van

testruimte bijvoorbeeld)

het gebouw aan de Fokkerstraat, rolstoelvriendelijk.
Afhankelijk van de aard van de beperking zal moeten
worden beoordeeld of de gewenste opleiding kan
worden gevolgd.

