BPO
Formulier bijzondere persoonlijk omstandigheden
en ondersteuningsbehoefte
Wij willen graag weten of je een bijzonderheid hebt zodat we je op school zo goed en passend mogelijk
kunnen begeleiden. Dit varieert van de basisbegeleiding door docenten maar kan ook bestaan uit extra
individuele begeleiding van je slb-er of ondersteuning van een begeleider Passend Onderwijs. Tevens kun
je een aanvraag indienen voor aangepaste examinering, hiervoor heeft de school een geldige verklaring
en/of diagnose nodig.
Onder bijzondere persoonlijke omstandigheden verstaat het HMC bijzonderheden/beperkingen die van
invloed kunnen zijn op je opleiding zoals o.a.: dyslexie, dyscalculie of ernstige rekenproblemen – epilepsie
– slechthorendheid – ADHD – suikerziekte etc. Voor de bijzonderheid dyslexie hebben wij een speciaal
dyslexieprotocol. Dit protocol kun je downloaden op www.hmcollege.nl/begeleiding.
Privacy: vanzelfsprekend wordt je informatie vertrouwelijk behandeld.

Dit formulier opsturen naar:
HMC Amsterdam

of HMC Rotterdam

Per e-mail		
Per e-mail
intake-amsterdam@hmcollege.nl		
intake-rotterdam@hmcollege.nl

Door het invullen van dit formulier kun je aangeven:
1 welke bijzonderheid je hebt
2 of je extra begeleiding nodig denkt te hebben
3 of je aangepaste examinering aan wilt vragen

Gegevens van de aanstaande student
Achternaam

Roepnaam

(indien gehuwd meisjesnaam)

Voornaam/namen

m

(voluit)

Adres
Postcode

Woonplaats

Telefoon

Mobiel

E-mail
Geboortedatum

Geboorteplaats

Ingeschreven voor
de opleiding:

Wat is je bijzonderheid?
Dyslexie
Ik heb een dyslexieverklaring:
ja (kopie dyslexieverklaring meesturen)
nee, dan mogen we helaas geen aanpassingen bij examinering faciliteren
Aangepaste examinering:
extra tijd
voorleesfunctie (Claroread)

Overige bijzonderheden/beperkingen
Welke?

Wil je extra begeleiding /ondersteuning op school?
ja*, welke?
nee
Wil je aangepaste examinering?
ja*, welke?
nee
*

Neem je diagnose/verklaring of een kopie daarvan mee naar je intakegesprek.

v

Studenten met een ondersteuningsbehoefte kunnen in aanmerking komen voor extra begeleiding vanuit de
wet Passend Onderwijs. Algemene informatie hierover vind je op de website www.passendonderwijs.nl.
Na het intakegesprek volgt mogelijk een tweede intakegesprek voor het bespreken van de
ondersteuningsbehoefte. Dit gesprek heb je met een Begeleider Passend Onderwijs en in sommige
gevallen samen met een studiecoördinator.
Ruimte voor aanvullingen/opmerkingen:

Ondertekening
Datum

Handtekening

		
		

(Indien je minderjarig bent
een handtekening van
ouder/verzorger)

In te vullen door het HMC
Ontvangstdatum

Inschrijfnummer

Bijzonderheden
		

PRINT

