
Voorlichting zorgstructuur

Leonie Giezen



Opzet
• Zone college verzorgt MBO op drie hoofdlocaties;
- Almelo, 
- Doetinchem,
- Zwolle 

• Twee nevenlocaties;
- Deventer 
- Hardenberg. 

Als basis is gekozen voor één MBO ondersteuningsprofiel dat per locatie aangevuld kan 
worden met haar locatie specifieke ondersteuningsmogelijkheden. 



Begeleidingsstructuur
Binnen de opleiding:
In de onderwijsteams 
• De docent, vakinhoudelijk
• De coach, eerste aanspreekpunt
• Wij bieden Passend Onderwijs

School breed:
• Expertisepunt; SMW, schoolpsycholoog, Jeugdarts, Plusklas, teamondersteuning
• Decaan
• SBK trajecten ROC inkopen
• Externe training vanuit gemeente
• Verzuimmedewerker 



Basis ondersteuning

Student

1e lijns
onder-

steuning

2e lijns
onder-

steuning

3e lijns
onder-

steuning

Coach

Expertiseteam

Externe  deskundigen



Maatwerktrajecten
• Plusklas, Intensief ondersteunen bij het plannen en organiseren van schoolwerk; 

structuur aanbrengen aan begin van de schooldag en eventueel aan het eind van de 
schooldag de dag nabespreken; 

• Een rustmoment op een schooldag voor studenten die moeite hebben met drukte en 
fysiek rust nodig hebben; aparte pauzeplekken aanbieden.

• Trainingen, bijv. op het gebied van sociale vaardigheden, faalangst, weerbaarheid en 
examenvrees. Topdog trainingen zijn een voorbeeld van trainingen die zijn afgestemd op 
de doelgroep.

• ProFarm, externe educatieboerderijen die partner zijn in ons onderwijs.

• Samenwerkingsverbanden met ROC’s (Direct2Job/Transitieroute).



Aanmelden
1. Aanmelden via de website, in overleg huidige school

2. Het MBO wacht op het Digitale Doorstroom Dossier (DDD) / Paspoort van Succes van 
student en huidige school

3. Het OPP kan ik het DDD worden ingevoegd. (Vertrouwelijk en graag zo actueel 
mogelijk!)

4. Screening; evt. uitnodiging AMN-talentscan

5. Studie adviesgesprek, vindt plaats met screener van de opleiding en EP

6. Advies van SAG besproken in toelatingscommissie waarna inschrijving volgt



Instroombeleid
• Aanmelding bij voorkeur voor 1 april (i.v.m. loting);

• Aanmelden voor meer dan 1 opleiding mogelijk;

• Toelatingsrecht;

• “Verplichte” intake-activiteiten (AMN/SAG);

• Studiekeuzeadvies/loopbaanadvies waar nodig.



Warme overdracht
Er is een Digitaal Doorstroom Dossier; 

Het OPP komt in het DDD, kan de basis zijn voor het Ontwikkelplan Passend Onderwijs;

Studenten kunnen deelnemen aan de reguliere meeloopdagen;

Warme overdracht contactpersonen Zone.college. (Digitaal)



Vragen
• Contactgegevens

Zorgcoordinator: Leonie Giezen
Locatie Almelo en Deventer

Mailadres lgiezen@zone.college
Website www.zone.college
Telefoon 088-2620900

mailto:lgiezen@zone.college
http://www.zone.college/
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