Verlengde intakeprocedure voor studenten die (extra) ondersteuning nodig
hebben

Ik heb extra ondersteuning nodig, wat nu?
Wanneer je extra ondersteuning nodig hebt om je opleiding met succes af te kunnen ronden is het
belangrijk dat je dit aangeeft op het Aanmeldformulier. Drenthe College weet dan dat er bij jou extra
zorgvuldigheid nodig is bij de intake. Tijdens de intake moet alle informatie die van belang is voor de
ondersteuningsvraag en het ondersteuningsaanbod bekend zijn bij Drenthe College. Op basis
daarvan wordt besloten of je wel of niet kunt worden toegelaten tot de gewenste opleiding en welke
specifieke ondersteuning daar bij nodig is.
Alleen op basis van juiste en volledige informatie kan Drenthe College een goed besluit nemen over
de plaatsing van een student. Indien er geen juiste en volledige informatie is verschaft, heeft
Drenthe College het recht een eventuele plaatsing terug te draaien.
Verlengde intake
Als je hebt aangegeven dat je extra ondersteuning nodig hebt krijg je (meestal) een verlengde
intake. Dat is een gesprek met de studentenadviseur van de door jou gekozen opleiding. Samen
bekijken jullie welke ondersteuning jij nodig hebt en wat jij en/of je ouders daarin kunnen doen.
In sommige gevallen kan het zijn dat we je vragen een bepaalde test te doen om je
ondersteuningsvraag nog scherper te krijgen.
De verlengde intake kan direct na jouw aanmelding plaatsvinden, maar dat hoeft niet. Het kan ook
zijn dat we beginnen met de reguliere intake en dan besluiten dat een verlengde intake toch nodig
is. Afhankelijk van de aard van de extra ondersteuning wordt bepaald of er een verlengde intake
nodig is.
Plaatsing op de opleiding en ondersteuningsplan
Als je geplaatst wordt op de opleiding dan ontvang je binnen twee weken van ons een
plaatsingsbrief. Naar aanleiding van de verlengde intake maakt de studentenadviseur een
ondersteuningsplan. Daarin staat door wie jij ondersteund gaat worden, hoe vaak deze
ondersteuning plaatsvindt en wat de doelen van de ondersteuning zijn. Daarin staat ook wat jij zelf
gaat doen en/of wat jouw ouders doen. In het ondersteuningsplan worden de door het Drenthe
College aangeboden voorzieningen vermeld.
In de meeste gevallen wordt het ondersteuningsplan een bijlage van de onderwijsovereenkomst die
je met Drenthe College aangaat. Deze wordt door jou (of je ouders als je jonger bent dan 18 jaar)
ondertekend.

Negatief advies voor de opleiding
Het kan zijn dat de studentenadviseur vindt dat je beter een andere opleiding kan doen. De
studentenadviseur geeft je dan een negatief advies voor de opleiding en gaat samen met jou (en
eventueel je ouders) zoeken naar een opleiding die beter bij je past.
Geen plaatsing bij Drenthe College
Het kan zijn dat Drenthe College besluit dat je niet wordt geplaatst op onze school. Samen met jou
bekijken we dan welke school wel kan voldoen aan jouw opleidingsbehoefte- en/of
ondersteuningsbehoefte. Eén week na de verlengde intake ontvang je dan van ons een brief dat je
niet geplaatst bent en op grond waarvan dat het geval is.
Rechtsbescherming
Het is mogelijk dat je het niet eens bent met een plaatsingsbeslissing van het Drenthe College. In
dat geval kan je de Opleidingsmanager van de door jou gekozen opleiding en vervolgens de
Sectormanager om heroverweging vragen. Dit verzoek tot heroverweging dien je schriftelijk in met
daarbij jouw motivatie waarom je om heroverweging vraagt. Eventueel kan je daarna de binnen
Drenthe College geldende klachtenregeling doorlopen. Indien gewenst, is het ook mogelijk de
beslissing van Drenthe College ter toetsing voor te leggen aan de rechter of het College voor de
Rechten van de Mens.

