Onderwerp: warme overdracht
Datum:

Beste zorgcoördinatoren en decanen,

Gaan studeren is voor veel studenten spannend. En voor studenten met een ondersteuningsvraag (en
hun ouders) kan het al helemaal een grote stap zijn. Deze groep studenten heeft de aandacht van de
vier noordelijke hoger onderwijsinstellingen. Vragen die daarbij spelen zijn: Hoe zorgen we ervoor dat
studenten met een ondersteuningsvraag zo goed mogelijk worden begeleid, zodat ze hun studietijd
optimaal kunnen benutten? Hoe verbeteren we de positie van studenten met een beperking en
versterken we hun autonomie? Hoe bevorderen we de inclusie van deze studenten?

Passende overdracht
Wij werken hard aan het verbeteren van de positie van deze groep studenten. Een van de
aandachtspunten daarbij is de extra begeleiding die zogenaamde zorgleerlingen nodig hebben in de
overstap naar het HO. Een warme overdracht vanaf de middelbare school naar de nieuwe
studieomgeving is daarbij essentieel. Hierbij roepen we graag uw hulp in.

Afspraak voor maatwerk
Voor aspirant-studenten die bij deze overstap door fysieke of psychische oorzaken extra voorzieningen
en of begeleiding nodig hebben, is het van belang dat er (ruim) voor aanvang van de studie een afspraak
met een studentendecaan wordt gepland. In dit gesprek wordt besproken welke voorzieningen er bij de
nieuwe onderwijsinstelling nodig en mogelijk zijn en wat de verschillen zijn met de ondersteuning op de
middelbare school.

Actieve stimulans
Uit ervaring weten we dat veel studenten uit de doelgroep het moeilijk vinden om zelfstandig en/of
tijdig deze eerste afspraak te boeken. U kunt daar een belangrijke rol inspelen: Wij willen u daarom
vragen om deze groep aspirant-studenten, en zo mogelijk hun ouders, te stimuleren om vóór de
zomervakantie een afspraak met het studentendecanaat te maken. Het gaat hierbij dus specifiek om de
zogenaamde ‘zorgleerlingen’, studenten die met zwaardere omstandigheden te maken hebben. U kunt
daarbij tevens naar de onderstaande website van de betreffende onderwijsinstelling verwijzen, voor
meer informatie.

Wilt u meer weten? In onderstaande linkjes vind u alle informatie voor het maken van een afspraak.

www.nhlstenden.com/studeren-bij-nhl-stenden/studeren-met-een-functiebeperking
www.rug.nl/bijzondereomstandigheden
www.hanze.nl/studentendecanaat
www.hvhl.nl/functiebeperking

Alvast onze hartelijke dank voor de medewerking!
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