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Studeren met een functiebeperking
Je hebt een chronische ziekte of functiebeperking.
Studeren kost je veel energie. En vaak heb je meer
tijd nodig dan iemand zonder beperking. De kans
is groot dat dit tot studievertraging leidt. Avans
Hogeschool wil jou zoveel mogelijk dezelfde kansen bieden als andere studenten. Meld je daarom
voor aanvang van je opleiding bij het studentendecanaat. Dan kijken we samen wat mogelijk is.
Onder een functiebeperking of chronische ziekte
verstaan we elke lichamelijke, zintuiglijke of andere
stoornis die belemmerend is voor je studievoortgang.
Sommige van deze beperkingen zijn zichtbaar, maar
het merendeel kun je niet aan de buitenkant zien.
Misschien denk je daarom dat jij de enige bent. Niets is
minder waar. Ongeveer 10% van alle studenten in het
hoger onderwijs heeft een functiebeperking of
chronische ziekte.
We noemen een aantal functiebeperkingen en
chronische ziekten als voorbeeld. De lijst is niet
compleet. Het kan dus zijn dat jouw beperking er niet
bij staat.
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dyslexie
ADHD
ADD
NLD
epilepsie
reuma
ME/CVS
chronische RSI
zware migraine
spraakstoornissen
problemen met orgaanfuncties
autisme, PDD-NOS, syndroom van Asperger, McDD
zintuiglijke beperkingen: visueel, auditief of
motorisch
beperkt geheugen, uithoudings- of concentratievermogen
psychische problemen, bijvoorbeeld fobieën of
chronische depressies

Gelijke behandeling
Jouw rechten zijn geregeld in de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte,
Wgbh/cz. Deze wet geldt ook tijdens je stage. En alle

andere activiteiten die bij het lesprogramma horen.
Daarom bieden wij, waar dat mogelijk is, aanpassingen op maat. En hebben dat vastgelegd in het
Onderwijs- en Examenreglement van onze opleidingen. We moeten dat van de overheid. Maar wat
belangrijker is: we willen het ook. Daarom hebben we
beleid ontwikkeld om de positie van studenten met
een functiebeperking te verbeteren.

Nuttige links
Meer informatie over studeren met een functiebeperking vind je op de volgende sites:
handicap-studie.nl
mensenrechten.nl
iederin.nl

Maatwerk
We hebben een aantal standaardregelingen en
-voorzieningen, maar veel functiebeperkingen en
chronische ziekten vragen om maatwerk. Wat je
daadwerkelijk nodig hebt, inventariseren we daarom
samen met jou. Er zijn opleidingen waar het veiligheidsaspect een rol speelt. Denk aan het werken in
een laboratorium. Ook dat nemen we samen op
haalbaarheid door.
Wanneer je ondanks getroffen maatregelen toch
ernstige studievertraging oploopt, heb je mogelijk
recht op financiële regelingen. Bijvoorbeeld 12
maanden extra studiefinanciering.

Intake
Maak een afspraak voor een intakegesprek. Het liefst
ruim voordat je met je opleiding begint. Het is belangrijk dat alles bij aanvang van je studie opleiding rond is
om studievertraging te beperken. Ook wanneer je al
bent begonnen met je studie opleiding neem je zo snel
mogelijk contact op met de studentendecaan.
Tijdens de intake inventariseer je samen met de studentendecaan welke problemen je tegen kunt komen. Jij
bent de expert. Ook als het gaat om mogelijke oplossingen. Bedenk dus van tevoren welke hulpmiddelen,
voorzieningen en begeleiding je nodig hebt.
Je mag iemand meenemen als je dat prettig vindt.
Bijvoorbeeld een ouder, je ambulant begeleider of een
docent van je vorige school. Neem ook een document
mee waaruit blijkt dat je een functiebeperking of een
chronische ziekte hebt, zoals een artsverklaring of een
kopie van een deel van je medisch dossier. Deze vraag je
op bij je arts.

Contact
Voor meer informatie neem je contact op met een van
onze studentendecanen. Ze zijn te bereiken via de
Studenten Informatie Balie van Avans Hogeschool:
088 - 525 75 50.
Je kunt ook mailen naar studentinfo@avans.nl.

avans.nl

