Passend Onderwijs – Nimeto Utrecht
Samen met jou en eventueel je mentor van je vorige school gaan wij na
welke ondersteuningsbehoefte jij hebt en of wij die kunnen bieden. Onze
ondersteuning is altijd gericht op zelfredzaamheid binnen onze specifieke
opleidingen en het bijbehorende beroepsveld: als je gaat werken moet je
immers zelfstandig kunnen functioneren. Tijdens de intake kan blijken dat
we die ondersteuning niet kunnen bieden of dat de jouw toekomstige
beroepsveld geen passend werk kan bieden.
Overigens geldt voor alle studenten dat ze aan alle examen- en diplomaeisen moeten voldoen om het diploma in ontvangst te mogen nemen. Extra
ondersteuning biedt geen garantie op het halen van het Nimeto diploma.
Voor iedereen geldt: leren moet je zelf doen. Nimeto Utrecht kan je wel
binnen de grenzen van de eigen mogelijkheden hier zo goed mogelijk in
ondersteunen door:
1. Individuele aandacht
• bij chronische ziekte en leerproblemen.
• bij structurele gedragsproblemen, persoonlijkheidsproblemen,
psychische of psychiatrische problemen (somberheid, depressie, faal- of
presentatieangst, slaapproblemen).
• (schoolmaatschappelijk begeleiding) bij tijdelijke, zware problematiek
in de persoonlijke situatie van de student (thuissituatie, rouw, relaties,
ziekte, angst) en zo nodig verwijzing naar gespecialiseerde hulpverlening.
2. Didactische ondersteuning incl. benodigd materiaal
• heb je dyslexie, ernstige spraak- en taalmoeilijkheden (ESM),
autistische en aanverwante beperkingen, ADD, ADHD? Dan kan Nimeto
Utrecht extra hulpmiddelen en tijd inzetten. Wij volgen de richtlijnen van
het College van Examens (CvE).
• daarnaast biedt Nimeto Utrecht bijlessen taal en rekenen aan als blijkt
dat jouw niveau onvoldoende is. Natuurlijk moet je wel laten zien dat je
zelf ook hard aan taal en rekenen werkt.
• tijdelijk aangepast rooster.
• begeleiding bij aanleren van studievaardigheden, zoals organiseren,
plannen, concentreren.
3. Fysieke omgeving
• heb je een lichamelijke beperking dan kun je in bepaalde situaties een
liftsleutel in bruikleen krijgen (borgsom €20,-).
• ook kunnen we rekening houden met de locatie van je studentenkluis.

• bij het zoeken naar een stagebedrijf zoeken wij in ons erkend register
naar bedrijven die kunnen voorzien in voor jou geldende eisen aan de
ruimte.
4. Verzorging
• benodigde persoonlijke verzorging, zoals bewaren en inname medicatie.
5. Specialistische expertise
Heb je te kampen met problematiek op het gebied van een lichamelijke of
verstandelijke beperking, een chronische ziekte (het voormalige REC 3) of
een gedrags- of psychiatrische stoornis (voormalige REC 4), dan roepen
wij de hulp van deskundigen in. Een tijdelijk time out kan tot de
mogelijkheden behoren, maar is gericht op terugkeer in het onderwijs
(PLUS MBO voorziening), net als begeleiding buiten Nimeto Utrecht.
De mogelijkheden worden begrensd door
• het maximum dat is gesteld aan de te bieden zorg per opleiding.
• de redelijkheid van de kosten en tijdsinvestering van de school.
• heb je een specifieke ondersteuningsvraag en woon je buiten RMC
(Regionaal Meld en Coördinatiepunt) regio 19? Dan toetsen we extra op de
belastbaarheid vanwege de inzet die wij van je vragen in combinatie met een
langere reistijd.
Alle gemaakte afspraken worden vastgelegd in een addendum dat bij je
onderwijsovereenkomst wordt gevoegd. Regelmatig evalueren wij of de hulp
aansluit.

Begeleiding
Mentor
Elke groep studenten (klas) heeft een eigen mentor. De mentor is het eerste
aanspreekpunt over de gang van zaken binnen de school. Samen met de
mentor bespreek je regelmatig de voortgang en de resultaten van de studie.
Heb je behoefte aan extra studiebegeleiding, dan geef je dit aan bij de
mentor. Ook als er andere problemen zijn, kun je bij de mentor terecht.
Docent
De docent is verantwoordelijk voor de begeleiding van de studenten
gedurende de lessen.
Stagebegeleider
De stage, ook wel beroepspraktijkvorming (BPV), is een belangrijk deel van
de opleiding. De stagebegeleider volgt de beroepspraktijkvorming van de
studenten. Hij bezoekt studenten bij stagebedrijven coördineert de

terugkomdagen op school.
Studentenbegeleider
De studentenbegeleider is het aanspreekpunt voor vragen en problemen van
persoonlijke aard. De problemen kunnen te maken hebben met je studie,
maar kunnen ook liggen bij je thuissituatie. De studentenbegeleider zal je
begeleiden bij het zoeken naar een oplossing binnen of buiten de school. Je
kunt ook terecht met vragen over vervolgopleidingen, studiekeuzes en de
arbeidsmarkt.
Vertrouwenspersoon
Voor sociaal-emotionele problemen kan een student contact opnemen met
de vertrouwenspersoon. Dit kan uit eigen beweging of via de
studentenbegeleider.
Jeugdarts en leerplichtambtenaar
Verzuim kan een voorbode zijn voor voortijdige schooluitval. Het
verzuimpercentage onder de studenten van Nimeto Utrecht is laag. Nimeto
werkt nauw samen met de leerplichtambtenaar/RMC (regionaal meld- en
coördinatiepunt) en de jeugdarts om dit zo laag te houden.
Bij ongeoorloofd verzuim doen wij meteen een melding bij de
leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar neemt contact met jou en je
ouders op. Het kan betekenen dat je een geldboete krijgt. Ook bij
geoorloofde absentie die van invloed kan zijn op jouw studievoortgang, kan
Nimeto melding doen bij de leerplichtambtenaar.
Heb je veel ziekteverzuim of als wij ons zorgen over je maken, dan kun een
uitnodiging van de jeugdarts krijgen. In het gesprek met de jeugdarts wordt naar
de oorzaak van het verzuim gezocht en word je mogelijk doorverwezen naar
andere professionals in de gezondheidszorg.

