
Studeren met een 
functiebeperking

Wij zijn er voor jou!

De term ‘functiebeperking’ is een verzamelbegrip voor chronische ziekten, 
psychische en lichamelijke klachten, dyslexie en dyscalculie. Wij vinden dat je 
als student met een functiebeperking gelijke kansen moet hebben. Soms 
moet er dan het een en ander geregeld worden. Misschien heb je extra 
begeleiding, technische hulpmiddelen, aanpassingen in het studieprogramma 
of andere faciliteiten nodig. Van Hall Larenstein biedt deze faciliteiten. 

“Dat geeft  
mij rust.”

Tom
Student Diermanagement 

“Door omstandigheden word ik 
beperkt in het volgen van mijn 
studie. Ik kan me vaak moeilijk 

concentreren of het tempo van de 
modules niet goed bijhouden. 

Vanuit Van Hall Larenstein wordt 
er op verschillende vlakken hulp 

geboden. Zoals persoonlijke 
begeleiding, extra tijd bij tenta-
mens en een contract waarin 

staat dat ik niet op mijn toppen 
hoef te presteren. Dat geeft mij de 
rust om goed de studie te volgen. 

Ik ben erg tevreden dat de 
hogeschool dit voor mij kan 

betekenen.”



Cathelijne  
Student Bos- en Natuurbeheer

“Door mijn dyslexie heb ik moeite 
met lezen en schrijven van 
bijvoorbeeld rapporten. Dit 

betekent dat artikelen lezen of 
lesstof doornemen bij mij langer 

duurt. Verder heb ik voor het maken 
van toetsen meer tijd nodig. Samen 

met de studentendecaan heb ik 
gekeken naar de mogelijkheden bij 

tentamens. Zo krijg ik extra tijd 
voor alle tentamens en maak ik 

soms gebruik van Kurzweil. Dat is 
een programma waarbij het 

tentamen voorgelezen wordt.”

Dhanya 
Student International Development 

Management

“Ik heb dyspraxie en hypermobili-
teitssyndroom. Zelf zie ik het niet 

als beperking maar als een 
uitdaging. Ik moet goed letten op 
mijn grenzen en op tijd om hulp 

vragen als iets lastig is. Gelukkig 
heeft Van Hall Larenstein mij 
ontzettend goed geholpen. Al 

voordat ik aan mijn studie begon, 
heb ik een gesprek gehad met de 
studentendecaan en mijn mentor 
om te bespreken wat ik nodig zou 
hebben om de studie succesvol 
te doorlopen. Door de dyspraxie 

heb ik met name moeite om 
informatie te verwerken, zoals het 

onderscheiden van hoofd- en 
bijzaken. Dit leidt ertoe dat ik snel 

ben afgeleid. Daarom krijg ik 
meer tijd bij toetsen. Daarnaast 
zorgt de hypermobiliteit in mijn 

handen ervoor dat ik niet lang kan 
schrijven en ook zijn reguliere 

toetsenborden vaak te zwaar om 
langdurig op te typen. Toen ik dat 
vertelde, is er direct een speciaal 

toetsenbord voor mij aangeschaft 
en als er een handgeschreven 
toets is, dan kan ik die op een 

laptop maken. Deze steun helpt 
mij om rust te vinden tijdens 

toetsen.”

Roxy
Student Management van de 

Leefomgeving

“Ik heb last van ADD. Dat betekent 
dat ik snel afgeleid ben en een 

verminderde concentratie heb. Ik 
heb behoefte aan structuur. Ik heb 

regelmatig gesprekken met mijn 
studieloopbaanbegeleider. Dat 

zorgt voor meer orde en het geeft 
mij extra rust. Verder krijg ik de 

mogelijkheid tot tijdverlenging bij 
tentamens en mag ik oordoppen 

gebruiken tijdens tentamens. Deze 
oplossingen werken heel goed voor 

mij en ik ben blij dat Van Hall 
Larenstein hier goede begeleiding 
in geeft. Ik kan nu beter met ADD 

omgaan op school.”

“Ik ben blij  
met de goede  
begeleiding.”

“Ik krijg extra tijd 
voor tentamens.”“Ik zie het als  

een uitdaging.”

Omdat jij
er toe doet!

Aanpassingen en voorzieningen  
bij functiebeperking
Je bespreekt met een studentendecaan welke belemmeringen er te verwachten 
zijn en welke onderwijsvoorzieningen of aanpassingen wenselijk zijn. Er is veel 
mogelijk, zoals extra tentamentijd, gebruik van voorleessoftware of begeleiding 
van een (student)coach. Over de mogelijkheden wordt, als dat nodig is, overlegd 
met de opleiding. Soms is goedkeuring van de opleidingsdirecteur of de examen-
commissie nodig. De afspraken worden vastgelegd in een contract. 

Hieronder vind je voorbeelden van aanpassingen en voorzieningen bij enkele 
functiebeperkingen.

Dyslexie
Heb je dyslexie dan kun je extra toetstijd krijgen. Indien gewenst mag je tijdens 
de toets in een apart lokaal zitten. En ook kun je gebruik maken van een voor-
leesprogramma.

Visuele beperking
Heb je een visuele beperking dan kun je bijvoorbeeld schriftelijk onderwijs-
materiaal als (vergrote) kopie op A3-formaat ontvangen of gebruik maken van 
voorleessoftware.

Energietekort
Kamp je met een langdurig energietekort, bijvoorbeeld door een chronische 
ziekte, dan kun je soms aanspraak maken op een beperkte aanwezigheidsplicht, 
een aangepast lesrooster of vervangende opdrachten.

Psychische problemen
Wanneer je door psychische problemen vastloopt met je studie, kan het nuttig zijn 
om professionele begeleiding of een specifieke training te zoeken. De decanen 
kunnen je helpen bij het vinden van de juiste hulp.

Autisme
Studenten met een stoornis uit het autismespectrum hebben vaak behoefte aan meer 
overzicht en structuur. Je kunt dan extra begeleiding krijgen van een speciale stu-
dieloopbaanbegeleider en/of een (student)coach. 

Andere mogelijkheden

Profileringsfonds
Het Profileringsfonds (fonds Financiële Ondersteuning Studenten) is bedoeld voor 
voltijdstudenten die studievertraging oplopen door ziekte of functiebeperking en 
daardoor niet binnen hun beursperiode van studiefinanciering kunnen afstuderen. 

Wettelijke regelingen
Diverse regelingen kunnen je helpen in de studie. Het kan gaan om bijdragen in de 
kosten voor noodzakelijke hulpmiddelen bij de studie, bijdragen in de woonkosten of 
bijdragen in het vervoer naar de opleiding. 

Informatie over de diverse regelingen kun je bijvoorbeeld vinden op:  
www.handicap-studie.nl, www.duo.nl, www.amaryllisleeuwarden.nl,  
www.rijksoverheid.nl, www.leefwijzer.nl, www.uwv.nl en www.mensenrechten.nl.

Heb je vragen (ook als ouder) of wil je alvast een afspraak maken voor een intake-
gesprek, neem dan contact op met een van onze studentendecanen.

Studentendecanen  
Leeuwarden

Tine de Jong 
058 284 64 08
tine.dejong@hvhl.nl

Tjitske Keidel -de Boer 
058 284 64 22
tjitske.keidel@hvhl.nl

Gerrit Jeuring 
058 284 63 66
gerrit.jeuring@hvhl.nl

Studentendecanen  
Velp

Jolanda Qualm 
026 369 55 71
jolanda.qualm@hvhl.nl

Margreet van der Veen 
026 369 55 77
margreet.vanderveen@hvhl.nl

Tom Wiggers 
026 369 57 40
tom.wiggers@hvhl.nl
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Aanmelden van 
functiebeperking en 
ondersteuningsbehoefte

In Studielink kun je melden dat je een functiebeperking 
(en ondersteuningsbehoefte) hebt. De studentendecaan 
nodigt je dan uit voor een intakegesprek. Bij dat gesprek 
zijn ook je ouders, begeleiders van school en/of ambu-
lant begeleiders van harte welkom. We bespreken dan 
welke voorzieningen Van Hall Larenstein voor jou kan 
regelen zodat je succesvol kunt studeren. Afspraken 
daarover leggen we vast in een studiecontract. 

Het is sowieso verstandig als je een functiebeperking 
(ondersteuningsbehoefte) hebt om vóór het begin van je 
studie contact op te nemen met het studentendecanaat 
van Van Hall Larenstein. De studentendecanen zijn het 
aanspreekpunt voor studenten met een functiebeper-
king. Zij kunnen adviseren over de mogelijke faciliteiten 
en de aanvraag daarvan.

Aarzel je over melden? 
De keuze of je jouw beperking wel of niet wilt melden, is 
aan jou. Sommige studenten aarzelen omdat ze bang 
zijn voor vooroordelen of een label of omdat ze na al die 
jaren ondersteuning in voortgezet onderwijs of middel-
baar beroepsonderwijs het nu ‘zelf’ willen doen. Maar 
vaak blijkt dat het veel meer voor- dan nadelen heeft om 
je functiebeperking (en ondersteuningsbehoefte) te 
melden.

Wat zijn de voordelen van het melden van je functie-
beperking en ondersteuningsbehoefte?
• Je wordt beter begrepen. 
• Je kwaliteiten worden gewaardeerd. 
•  Je krijgt de begeleiding en ondersteuning die je nodig 

hebt.
• Je studententijd verloopt prettiger.
• Je kan beter omgaan met je functiebeperking.

Jouw privacy is altijd onze eerste prioriteit. Alle informa-
tie die je aan de studentendecaan geeft, wordt vertrou-
welijk behandeld. Alleen wanneer je zelf toestemming 
geeft, mag informatie worden gedeeld met een ander.

058 284 61 00 (Leeuwarden)

026 369 57 95 (Velp)

info@hvhl.nl

www.hvhl.nl

Volg ons op:

   facebook.com/VHLHogeschool

   instagram.com/hogeschool_vhl

   twitter.com/hogeschool_vhl

   youtube.com/vanhalllarenstein

Leeuwarden
Agora 1, Leeuwarden
Postbus 1528, 8901 BV Leeuwarden

Velp
Larensteinselaan 26a, Velp
Postbus 9001, 6880 GB Velp

Meer informatie
Wil je algemene informatie over Van Hall Larenstein of 
een specifieke opleiding? Neem dan contact met ons op!


