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Je hebt een functiebeperking en wilt
graag een opleiding volgen. Dat kan.
NHL Stenden Hogeschool spant zich
in om jouw studie tot een succes te
maken. Samen zoeken we naar een
persoonlijke oplossing, zodat je je
talenten goed kunt benutten en een
diploma kunt halen.

Studeren met een functiebeperking/ondersteunings
vraag is soms lastig. Misschien heb je behoefte aan
extra tijd voor toetsen, of kun je minder vaak op school
aanwezig zijn dan vereist is. Misschien heb je materiële
aanpassingen in school nodig om goed te kunnen
functioneren, bijvoorbeeld een rustkamer of opnameapparatuur vanwege slechthorendheid. De gebouwen
van NHL Stenden zijn zoveel mogelijk fysiek toegankelijk
gemaakt.
Eén op de tien studenten in het hoger onderwijs heeft
een functiebeperking. Dat geldt ook voor NHL Stenden-
studenten. Je bent dus beslist geen uitzondering op
onze school. We beschikken over verschillende oplos
singen, die we kunnen aanwenden om jouw studie
mogelijk te maken. Het voorkomen of beperken van
studievertraging staat daarbij centraal. Samen bespre
ken we wat jij nodig hebt en proberen we te komen tot
afspraken op maat, vanzelfsprekend binnen de ruimte
die het onderwijs- en toetsprogramma daarvoor bieden.

Persoonlijke begeleiding
Persoonlijke begeleiding vanuit de hogeschool kan al
voor je studie beginnen. Ook als je nog twijfelt over
je studiekeuze en wilt onderzoeken wat er wél en niet
mogelijk is binnen een opleiding, is het raadzaam om
tijdig een afspraak te maken met een studentendecaan.
Krijg je in de loop van je opleiding te maken met een
functiebeperking of heb je in de loop van je studie
andere voorzieningen nodig, dan zoeken we samen
naar oplossingen.

Aanpassingen en voorzieningen
Naast persoonlijke begeleiding kunnen ook
aanpassingen en voorzieningen uitkomst bieden.
De studentendecaan zoekt samen met jou een
oplossing op maat. Dit leggen we vast in een
maatwerkovereenkomst. Daarbij kun je denken aan:

Aanpassingen en voorzieningen
Onderwijsvoorzieningen:

Materiële voorzieningen:

Workshops en trainingen:

■

extra begeleiding door
studiebegeleider of
studentendecaan

■

liften

■

het maken van de juiste
studiekeuze

■

rustruimten

■

studievaardigheden

gebruik van hulpmiddelen
op school

■

invalidetoiletten en –
parkeerplaatsen

■

studeren met dyslexie

■

afspraken over
aanwezigheid

■

studeerplekken

■

omgaan met faalangst

■

voorleesprogramma

■

assertiviteit

■

aanpassingen in het
lesrooster of een
aangepast studietempo

■

studiegroep voor
studenten met AD(H)D
of een Autisme Spectrum
Stoornis

■

Financiële regelingen:

■
Toetsvoorzieningen:

■

extra tijd

■

toetsen op A3-formaat

■

toetsen maken in een
prikkelarme ruimte

■

toetsen met een
voorleesprogramma

■

toetsen maken op een
laptop

■

Het Profileringsfonds van
NHL Stenden Hogeschool.
Je kunt hierop een beroep
doen als je niet binnen de
reguliere studieduur kunt
afstuderen.
De studentendecaan
kan je informeren over
mogelijkheden van
DUO. Bijvoorbeeld
door verlenging van
je (aanvullende)beurs
en verlenging van de
diplomatermijn.

Studiemaatjes:
Op jouw verzoek kun je
gekoppeld worden aan een
studiemaatje. Dit is een
(hogerejaars) student uit jouw
opleiding die je wegwijs kan
maken in de opleiding en/of die
extra individuele ondersteuning
kan bieden.

Wat kun je doen?
Het studentendecanaat van NHL
Stenden is het eerste aanspreek
punt voor studenten met een func
tiebeperking. Om zo goed mogelijk
op je vragen in te kunnen spelen is
het verstandig om tijdig melding te
maken van je beperking.

en studentendecaan over hoe je
het beste kunt omgaan met je
functiebeperking in je studie.
Het studentendecanaat kan je
informeren over de regelingen
waarop je een beroep kunt doen
om studievertraging te voorkomen
of te beperken.

Dat kan al enkele maanden voor
aanvang van de studie, zodat je
samen met een studentendecaan de
mogelijkheden voor aanpassingen
en regelingen kunt bespreken. Krijg
je tijdens de studie te maken met
een functiebeperking, bijvoorbeeld
als gevolg van een ongeluk, neem
ook dan gelijk contact op. Zelfs als
je (nog) geen aanpassingen nodig
hebt, is het goed om er op tijd bij
te zijn. Je kunt altijd advies
inwinnen bij je studiebegeleider

interview
‘De voorzieningen die ik heb gekregen ervaar
ik als een steun in de rug. Ik heb het niet
altijd nodig, maar het is fijn om te weten dat
ik er op kan terugvallen. Dit geeft mij rust en
sterke motivatie om door te gaan.’
Student

Contact

Jouw recht
Wettelijk is vastgelegd dat er in het onderwijs geen onderscheid gemaakt mag
worden tussen mensen mét en mensen zonder een functiebeperking of chronische
ziekte. Hieruit volgt dat je recht hebt op noodzakelijke aanpassingen om het
onderwijs te kunnen doorlopen. Een opleiding moet je in de gelegenheid stellen
om het onderwijs te kunnen volgen, toetsen af te leggen en stage te lopen op een
manier die voor jou passend is. Ook moet een onderwijsinstelling jou financiële
ondersteuning bieden, als je door je functiebeperking studievertraging oploopt. NHL
Stenden spant zich in om uit te groeien tot een hogeschool met inclusief onderwijs,
onderwijs dat voor alle studenten toegankelijk is.

Wat is een functiebeperking?
Onder een functiebeperking en chronische
ziekte verstaan we elke lichamelijke, zintuiglijke
of ander functiestoornis die de studievoortgang
vertraagt. Dit kunnen visuele, auditieve en
motorische handicaps zijn, stoornissen in taal
(dyslexie), rekenen (dyscalculie), informatie
verwerking (autisme), aandacht (AD(H)D), spraak,
uithoudingsvermogen, geheugen/concentratie
vermogen en orgaanfuncties, maar ook fobieën,
depressies, epilepsie, reuma, M.E., chronische RSI
en zware migraine. (Bron: Ministerie OCW 2010)

Expertisecentrum
inclusief onderwijs
(ECIO)
Op de site van het ECIO vind
je algemene informatie over
studeren met een functie
beperking en inclusief onderwijs.
www.ecio.nl

Meer weten
Neem dan contact op met
het studentendecanaat van
NHL Stenden.

NHL Stenden Hogeschool
Rengerslaan 810
Leeuwarden
Postbus 1298
8900 CG Leeuwarden
Meer weten?
Student Info
058 244 11 55
studentinfo@nhlstenden.com
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