
 Bijzondere persoonlijke omstandigheden

Dit formulier opsturen naar: HMC Amsterdam of HMC Rotterdam
 T.a.v. de leerlingenadministratie  T.a.v. de leerlingenadministratie
 Arlandaweg 173-175  Postbus 12166
 1043 HR  Amsterdam  3004 GD  Rotterdam

Bijzondere persoonlijke omstandigheden 
Onder bijzondere persoonlijke omstandigheden verstaat het HMC bijzonderheden/beperkingen 
die van invloed kunnen zijn op je opleiding zoals o.a.: dyslexie, dyscalculie of ernstige rekenpro-
blemen – epilepsie – slechthorendheid – ADHD – suikerziekte etc. Voor de bijzonderheid dyslexie 
hebben wij een speciaal dyslexieprotocol. Dit protocol kun je downloaden op www.hmcollege.nl. 

Privacy: vanzelfsprekend wordt je informatie vertrouwelijk behandeld.

Gegevens van de aanstaande leerling

Achternaam    Roepnaam  
(indien gehuwd meisjesnaam)

Voornaam/namen   m    v 
(voluit)

Adres 

Postcode             Woonplaats  

Telefoon     Mobiel 

E-mail 

Geboortedatum   -   -        Geboorteplaats 

Ingeschreven voor 
de opleiding:  

Dyslexie
Wanneer je in het bezit bent van een dyslexieverklaring dan kun je gebruik maken van speciale 
faciliteiten op het HMC. 

 Ja, ik heb een dyslexieverklaring  
 (kopie dyslexieverklaring meesturen en een kopie psycho - diagnostisch onderzoek)



Overige bijzonderheden/beperkingen
Ik heb de volgende bijzonderheid/beperking:   
Ik wil dat school hier rekening mee houdt:        ja (verklaring meesturen)       nee 

Geef aan welke ondersteuningsbehoefte jij hebt:

Leerlingen 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 een 2e intakegesprek voor het bespreken van de ondersteunings-
behoefte. Dit gesprek heb je met de studiecoördinator en de adviseur leerlingbegeleiding. 

Ruimte voor aanvullingen/opmerkingen:

Ondertekening
Datum   -   - 2  0     Handtekening
      (Indien je minderjarig bent 
      een handtekening van 
      ouder/verzorger)

   

In te vullen door het HMC

Ontvangstdatum    -     -  2  0    Inschrijfnummer 

Bijzonderheden 

  

Ik wil gebruik maken van de volgende faciliteiten:
 Vergroten van proefwerken
 Extra tijd bij schriftelijke toetsing
 Spraakondersteuning
 Ik werk met een eigen laptop tijdens de lessen 

http://www.passendonderwijs.nl
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