
Begeleiding in het Ma  

Toelating: 

Bij de toelatingsprocedure gebruikt het Ma de volgende informatiebronnen: 

-  Kopie diploma /cijferlijst om te kijken of je aan het vereiste opleidingsniveau voldoet. 
-  Een onderzoek naar je leercapaciteiten en persoonlijke aanleg dmv een digitaal af te nemen AMN   
   test. 
-  Een inlichtingenformulier van de toeleverende school , ingevuld door mentor of decaan. 
   [of een digitaal doorstroomdossier van de school waar je het diploma  gaat behalen,of al behaald 

hebt] 
-  Een door het Ma verstrekte huiswerkopdracht. Een eventueel mee te brengen port folio. 
-  Jouw op schrift gestelde motivatie. 
-  Een kort gesprek. 
 
Om toegelaten te worden geldt voor elke student die zich aan meldt , dat hij/zij op de allereerste 
plaats geschikt moet worden bevonden voor het volgen van de opleiding van zijn/haar keuze op basis 
van: 
-  voldoende vooropleidingsniveau 
-  voldoende leercapaciteiten en persoonlijke aanleg 
-  aansluiting motivatie en aanleg bij de gekozen opleiding  
-  voldoende zicht op arbeidsperspectief [zie het gewenste beroepsprofiel bij de afzonderlijke    
   opleidingen] 
-  voldoende plaatsingsmogelijkheden 
-  is alle benodigde info verstrekt 
 
Indien je aan deze criteria voldoet wordt je geplaatst.  
[voor meer informatie: zie Toelating] 
 
Basisbegeleiding: 
 
Docenten: 
De basisbegeleiding die voor alle studenten gelijk is, bestaat uit klassikaal georganiseerd onderwijs, 
door een vast team van [vak] docenten volgens rooster gegeven. Het onderwijs dat je krijgt is wordt 
in principe door het hele team van docenten ontwikkeld en onderling afgestemd. 
Docenten houden rekening met individuele verschillen tussen studenten en stemmen werkvormen 
en aangeboden lesstof op deze verschillen voor zover mogelijk af. 
Docenten bouwen in lessen tijd in voor individuele begeleiding, staan open voor het beantwoorden 
van allerlei vragen, geven naast cijferbeoordelingen mondelinge feed back op gemaakte opdrachten 
en presentaties. Binnen de beschikbare tijd maken docenten apart afspraken met studenten 
wanneer studenten specifieke aandacht nodig hebben. 
 
Een vaste taak van docenten is het deel nemen aan  maandelijks te organiseren student 
besprekingen, waarin naast de studievoortgang ook zaken als welzijn, [sociaal] gedrag, de specifieke 
noden van een student besproken kunnen worden . 
 
Studieloopbaanbegeleider: 
Een belangrijke spil in de basisbegeleiding is de studieloopbaanbegeleider. Deze is vast 
aanspreekpunt voor studenten [en ouders] wanneer het om studiezaken [studievoortgang] gaat , 
maar ook wanneer het om persoonlijke aangelegenheden gaat die op de studie van invloed zijn. 
De studieloopbaanbegeleider houdt, een op een, studievoortgangsgesprekken met studenten 



 
In de lessen studieloopbaan begeleiding wordt er speciaal aandacht besteedt aan het verbeteren van 
studievaardigheden op het vlak van de planning & organisatie van je studie, leren presenteren, leren 
samenwerken. 
 
Extra ondersteuning: 
 
Het kan zijn dat je dat je op basis van je vorige school loopbaan, misschien vanwege een aandoening 
of vanwege een specifiek leerprobleem, een extra begeleidingsvraag hebt bij de entree naar je 
nieuwe opleiding.  
Met andere woorden: je denkt aan de standaard basisbegeleiding, die voor alle studenten gelijk is, 
niet voldoende steun te hebben om de opleiding met succes te kunnen volgen. Je zult dit 
ongetwijfeld aannemelijk kunnen maken. 
In dat geval dien je de extra begeleidingsbehoefte duidelijk aan te geven bij het toelatingsonderzoek, 
middels antwoord op de vragen van de AMN test, via het inlichtingenformulier, verwoord door je 
decaan of mentor, in het gesprek met de intakedocent. 
 
Wanneer je duidelijk hebt aangegeven dat je een extra begeleidingsvraag hebt en/of wanneer dit uit 
eerder genoemde info bronnen blijkt, wordt je voor aanvullend onderzoek uitgenodigd voor een 
gesprek bij de zorg coördinator [uitgebreide intake].  
De plaatsing in de opleiding van je keuze wordt  nog aangehouden omdat er nadere bespreking van 
je vraag nodig is. 
Tijdens het gesprek met de zorg coördinator [of plaatsvervangers] wordt er gekeken waaruit je 
begeleidingsvraag bestaat en of de school daarin kan voorzien. Zo ja, dan worden er ter plekke 
afspraken over die begeleiding gemaakt [intakeformulier].  Deze afspraken worden opgenomen in 
het onderwijscontract en in een volgende fase wordt er een handelingsplan opgesteld waarin de 
begeleidingsafspraken verder uitgewerkt worden. 
Het kan zijn dat je extra begeleidingsvraag de mogelijkheden van de school te boven gaat. In dat 
geval zal de school je een andere studiekeuze kunnen adviseren, ook buiten het Ma. 
Hoewel we er van uit gaan dat alle partijen na zorgvuldige bespreking van een negatief  advies, de 
redelijkheid ervan in zullen zien, staat de mogelijkheid open om bezwaar tegen het advies te maken 
bij de klachtencommissie van de school. 
Wanneer je een extra ondersteuningsbehoefte moedwillig verzwijgt kan dit, indien je geplaatst bent 
alsnog tot ontbinding van het onderwijscontract leiden. 
 
Visie op [extra] begeleiding: 
 
Uitgangspunt van de [extra] begeleiding bij het Ma is dat ondersteuning bedoeld is om [te 
verwachten] stagnatie in de studievoortgang te voorkomen. 
Een ander belangrijk uitgangspunt is, studenten te ondersteunen, gericht op toenemende 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de studie en beroepsuitoefening, om zo aan de gestelde vak 
eisen te kunnen voldoen. 
Hierbij gaan wij uit van een student die zelf initiatief neemt en zich inschakelt om de extra 
begeleiding zo optimaal mogelijk  te benutten. 
Deze begeleidingsvisie heeft als consequentie dat de begeleidingsintensiteit doorgaans in het eerste 
leerjaar het grootst is en naar de stage en het examen toe steeds meer afgebouwd kan worden. 
 
 
Begeleidingsvormen:  
 
De extra ondersteuningsmogelijkheden die tijdens de uitgebreide intake met de zorg coördinator [of 
plaatsvervanger] afgesproken worden, bestaan uit een keuze voor een bepaalde begeleidingsvorm. 



In veel gevallen kan het zo zijn dat docenten en studiebegeleider heel goed in de specifieke 
begeleidingsbehoefte van een student kunnen voorzien en dat de basisbegeleiding toereikend is.  
Aandachtspunten zullen in het handelingsplan tbv het team / de studie loopbaanbegeleider 
opgenomen worden. 
 
Startbegeleiding:  
Dit is een vorm van extra begeleiding op individuele basis van een gespecialiseerd docent of een 
ambulant begeleider, voor de duur van het eerste semester of het eerste leerjaar met maximaal  1 
uur begeleidingstijd per week. 
Gericht op ondersteuning bij: informatieverwerking, planning, organisatie vd studie, communicatie, 
sociale vaardigheden, samenwerking, welzijn. Afhankelijk van de begeleidingsbehoefte kunnen hier 
verschillende nadrukken gelegd worden. 
 
Langdurige begeleiding: 
Als beschreven bij Startbegeleiding,  maar voor een  langere duur en met extra aandacht voor 
begeleiding aan het begin van stage periodes en in de voorbereiding op het examen. 
 
Kortdurende begeleiding: 
Extra begeleiding van een gespecialiseerd docent, ambulant begeleider, schoolmaatschappelijk 
werker, preventiemedewerker, schoolarts, op individuele basis, voor studenten met tijdelijke 
problematiek, waarbij acties, interventies nodig zijn en eventuele [door]verwijzing naar externe 
instanties  / deskundigheid plaats kan vinden. De duur van deze begeleiding hangt samen met de 
vastgestelde problematiek. 
De aanvraag voor korte termijn ondersteuning verloopt normaliter via de studieloopbaanbegeleider. 
Voor de korte begeleiding  geldt dat deze doorgaans op willekeurige momenten tijdens de studie 
ingezet kan worden en dat het leerlingvolgsysteem [magister] de plek is, waar gemaakte afspraken 
worden vastgelegd. 
 
Opmerkingen bij begeleidingsvormen: 
Voor alle vormen van begeleiding geldt dat de intensiteit van de begeleiding wordt afgebouwd bij 
gunstige ontwikkelingen en dat er over gegaan wordt op spreiding of inkorting van 
begeleidingsgesprekken tot en met het op afstand goed volgen van de desbetreffende student. 
 
Waar mogelijk wordt de individuele begeleiding omgezet in begeleiding van kleine groepen 
studenten met vergelijkbare ondersteuningsbehoeften. Dit in afstemming met de betrokken 
studenten.  
 
Naast bovengenoemde begeleidingsvormen  kunnen er bij de uitgebreide intake met de zorg 
coördinator ook mogelijk afspraken gemaakt worden om  bepaalde trainingen te volgen of 
spreekuren te bezoeken. 
 
 
regelingen/voorzieningen in het kader van extra ondersteuning: 
 

- Studenten met een officiële dyslexie /discalculi verklaring krijgen extra  tijd bij toetsen en 
examens, bepaalde hulpmiddelen worden toegestaan. Dit wordt doorgaans door de  
studenten administratie afgehandeld. 
[Zie dyslexieprotocol ….] 

- Deze bepalingen zijn ook van toepassing voor studenten met een medisch vastgestelde 
aandoening /diagnose waarbij extra tijd  en/of aanpassingen gerechtvaardigd zijn. 



- In bijzondere gevallen kunnen deze bepalingen tijdens de intake ook in het handelingsplan 
opgenomen worden voor studenten die wel een bepaalde ondersteuningsbehoefte hebben 
maar geen medische verklaring kunnen overleggen. 

- Studenten die extra ondersteuning nodig hebben op het vlak van rekenen & taal kunnen 
gebruik maken van extra steunlessen  die worden aangeboden. Dit wordt door de 
studieloopbaanbegeleider en desbetreffende vakdocenten beheerd. 

- Er worden trainingen in kleine groepjes georganiseerd voor studenten die geblokkeerd raken 
door faalangst en/of sociale angst 

- Mogelijk wordt er dit jaar gestart met trainingen in kleine groepjes om beter om te leren 
gaan met AD[H]D kenmerken. 

- Er is een open spreekuur tbv van studenten met vragen op het vlak van 
verslavingsproblematiek.  

- Er is een open spreekuur tbv studenten met vragen over somberheid  /depressieve klachten. 
- Er is een trajectklas: waarin studenten geplaatst kunnen worden wanneer zij onverhoopt een 

verkeerde studiekeuze hebben gedaan, met als doel heroriëntatie op een andere studie 
[richting]. 

 
Ondersteuners: 
 
Het Ma heeft  meerdere gespecialiseerde begeleidingsdeskundigen in huis die ingezet kunnen 
worden om voor de korte of lange termijn ondersteuning te bieden aan individuele studenten, 
waarbij de ondersteuningsbehoefte is vastgesteld of waarbij zich gedurende de opleiding een 
ondersteuningsbehoefte voor doet. 
Zo  zijn er docenten met een aparte begeleidingstaak, een ambulante begeleider die kennis heeft van 
aan autisme verwante aandoeningen, een schoolmaatschappelijk werker, een preventiemedewerker 
ter voorkoming van verslavingsproblematiek en depressie, een schoolarts, een decaan, een verzuim 
coördinator, een leerplicht ambtenaar. 
Al deze deskundigen hebben [hulpverlenende ] organisaties achter zich staan en kunnen verwijzingen 
tot stand brengen naar hulpverlenende instellingen. 
Binnen de school vindt er ook interdisciplinair overleg tussen deze deskundigen plaats om moeilijke 
begeleidingsvraagstukken op te lossen. 

 
Zie voor: een gedetailleerde uitwerking van bovenstaande het ondersteuningsprofiel; 
Zie voor toelating: 
Zie voor verzuimbeleid: 
Zie voor pestprotocol: 


