
 

 

Ga je starten of ben je net gestart met een studie aan 
Wageningen University? Heb je een functiebeperking? Dan 
is het verstandig om direct een afspraak te maken met 
een studentendecaan en studieadviseur. Zij kunnen je 
helpen om eventuele belemmeringen zoveel mogelijk weg 
te nemen en studievertraging te voorkomen of beperken. 
 
Bij wie kun je terecht? 
 
Als student met een functiebeperking kun je voor 
studiebegeleiding een beroep doen op studentendecanen,  
studentenpsychologen en studieadviseurs. Daarnaast kun je in 
bepaalde gevallen terecht bij een studentenarts.  
 

• Studentendecanen geven onder meer informatie over 
diverse regelingen, kunnen onderwijsaanpassingen 
aanvragen en adviseren over een goede studiekeuze   

• De studieadviseurs adviseren over vakkenkeuze, het 
opzetten van een aangepaste studieplanning en bieden 
ondersteuning bij het organiseren van aanpassingen. 

• De studentenpsychologen bieden kortdurende gespreks- 
en gedragstherapieën, individueel of in groepen 

• De studentenarts kan onder meer medische 
verklaringen afgeven, die nodig zijn om in aanmerking te 
komen voor regelingen of aanpassingen en geeft 
adviezen over een verantwoorde studiebelasting.  
 

Het volgen van onderwijs en afleggen van tentamens 
 
Je kunt met een studentendecaan de voorzieningen bespreken 
die nodig zijn voor het volgen van onderwijs en het afleggen van 
tentamens. Meestal is een verklaring van een studentenarts of - 
psycholoog noodzakelijk. De studentenstudentendecaan kan 

vervolgens een verzoek indienen bij de examencommissie. 
Aanpassingen worden zoveel mogelijk op de individuele 
functiebeperking afgestemd, maar mogen de kwaliteit of 
moeilijkheidsgraad van een opleidingsonderdeel of 
onderwijsprogramma niet wijzigen. De examencommissie beslist 
of de gevraagde aanpassingen worden toegekend. 
 
Op het gebied van onderwijs kunnen er aanpassingen worden 
gedaan in: 

• de inhoud, bijvoorbeeld alternatieve opdracht 
aanbieden; 

• studiemateriaal, zoals digitaal studiemateriaal; 
• onderwijsvorm, bijvoorbeeld het opnemen en 

beschikbaar stellen van hoorcolleges op video; 
• tijd, verlengen van de periode waarin een onderdeel kan 

worden afgerond; 
• studietempo, als een student niet in staat is het 

nominale tempo te volgen.  
 
Aanpassingen van de examinering kunnen van toepassing zijn op: 

• vorm (onder meer tentamen op een computer afleggen 
in plaats van op papier; 

• tijdsbestek (bijvoorbeeld meer tijd bij tentamen;) 
• hulpmiddelen die tijdens de toetsing worden toegestaan; 
• locatie (zoals het afleggen van het tentamen in een 

aparte ruimte). 
 
Voorzieningen voor het volgen van onderwijs kunnen onder meer 
zijn: 

• beschikbaar stellen van aangepast meubilair in de 
onderwijs- en tentamenruimtes; 

• beschikbaar stellen van speciale apparatuur 
(bijvoorbeeld vergrotingssoftware); 
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• beschikbaar stellen van speciale computerfaciliteiten 
(bijvoorbeeld spraakherkenningsoftware); 

• ontheffing van aanwezigheidsplicht; 
• beschikbaar stellen van een rustruimte. 

 
De aanpassing(en) die de examencommissie heeft goedgekeurd, 
komen in een docentenbrief te staan. Een kopie van de brief gaat 
naar je studieadviseur. Met de docentenbrief kun je zelf de 
aanpassingen aanvragen bij de vakcoördinator van ieder vak. 
 
Regeling Financiële Ondersteuning Studenten (FOS) 
 
Een student die door een functiebeperking studievertraging 
oploopt, kan financiële compensatie aanvragen voor de duur van 
de vertraging, tot een maximum van 4 maanden per studiejaar. 
Om in aanmerking te komen voor een vergoeding moet je de 
vertraging binnen twee maanden (gerekend vanaf de start van de 
vertraging) bij een studentendecaan melden. Als de kans groot is 
dat je door je functiebeperking vertraging gaat oplopen, is het 
dus verstandig om je al voor of vlak na de start van je studie bij 
een studentendecaan te melden. 
 
Studiefinanciering 
 
Studenten met een functiebeperking kunnen DUO verzoeken om 
een ‘voorziening prestatiebeurs’: 

• een jaar extra studiefinanciering; 
• verlenging van de diplomatermijn; 
• aanspraak op nieuwe studiefinanciering voor een nieuwe 

studie; 
• kwijtschelding van de prestatielening bij beëindiging 

studie door de functiebeperking. 
 

De studentendecaan kan samen met de studentenarts of –
psycholoog verklaringen afgeven die voor de voorziening 
prestatiebeurs nodig zijn. Voor studievertraging die wordt 
gecompenseerd door een jaar extra studiefinanciering wordt 
geen FOS toegekend.  
 
 
Contact 
 
Studentendecanen 
Forum (gebouw 102) 
Droevendaalsesteeg 2 
6708 PB Wageningen 
0317 483618 (secretariaat) 
studentendecaan@wur.nl   
 
Afspraak via de Studentenbalie (Forum) of via het secretariaat 
 
Studentenpsychologen 
Nexus (gebouw 117) 
Akkermaalsbos 14 
6708 WB Wageningen 
manet.boer@wur.nl 
jos.bovens@wur.nl  
ineke.leenders@wur.nl    
 
Afspraak via een van bovenstaande e-mailadressen 
 
Studentenarts 
André Godkewitsch 
 
Afspraak op doorverwijzing van een studentendecaan 
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