Studentenstatuut 2014-2015: Studeren met een handicap

Algemeen
Wettelijke definitie ‘handicap’
De wetgever verstaat onder ‘handicap’ een functionele beperking of chronische ziekte die de deelname
van de student aan onderwijs en het afleggen van tentamens en examens structureel belemmert.
Studenten die voor één van onderstaande regelingen in aanmerking denken te komen, kunnen contact
opnemen met het studentendecanaat.
Studenten met RSI/CANS, studenten met dyslexie
Studenten met RSI/CANS (Repetitive Strain Injury/ Complaints of Arms, Neck and/or Shoulders) kunnen
zich melden bij het studentendecanaat. Indien nodig, verwijst de studentendecaan door naar de
studentenarts. Van de studentenarts en de studentendecaan kunnen studenten specifieke adviezen en
begeleiding krijgen zoals de aanschaf van privé studiehulpmiddelen (zoals muis-pen, spraaksoftware,
laptop).
Begeleiding en studieadvies
Studenten met een functiebeperking hebben recht op specifieke begeleiding door de studentendecanen
en de studieadviseurs.
De studentendecanen geven voorlichting over de regelingen en helpen bij de uitvoering ervan. Ze
kunnen regelen dat het onderwijs wordt aangepast en dat speciale hulpmiddelen ter beschikking worden
gesteld. Studenten kunnen er terecht voor de z.g. ‘docentenbrief’ waarin de voorzieningen vermeld staan
waar de student vanwege zijn beperking recht op heeft, bijvoorbeeld 25% extra tijd voor tentamens
vanwege dyslexie.
Studieadviseurs kunnen studenten onder meer helpen bij aangepaste roostering en informatie aan
docenten.
Huisvesting
Studenten met een functiebeperking kunnen bij Idealis urgentie aanvragen voor huisvesting. Idealis kan
schriftelijke bewijsstukken vragen van een behandelend specialist.
Studiefinanciering
Studenten die studievertraging oplopen door een handicap, kunnen onder bepaalde voorwaarden een
aanvraag bij DUO indienen voor een ‘voorziening prestatiebeurs’, zoals een jaar extra prestatiebeurs.
Raadpleeg voor meer informatie de website van DUO: http://www.ib-groep.nl/particulieren. Om gebruik
te kunnen maken van de voorziening prestatiebeurs, dient de student contact op te nemen met de
studentendecaan.
Voor informatie over Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten):
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wajong?ns_campaign=Themasubsidies_uitkeringen_en_toeslagen&ro_adgrp=Wajong&ns_mchannel=sea&ns_source=google&ns_linkn
ame=%2Bwajong&ns_fee=0.00&gclid=CJnardH36rcCFWXKtAod01sAlw
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Handicap en de FOS-regeling (Profileringsfonds)
Een student die aan de wettelijke periode van verlenging van de prestatiebeurs niet voldoende heeft om
af te studeren en kan aantonen dat dit veroorzaakt wordt door zijn functiebeperking, kan daar bovenop
een beroep doen op de regeling ‘Financiële Ondersteuning Studenten’.

Het volgen van onderwijs en het afleggen van tentamens
Op basis van de Wet Gelijke Behandeling kan een student met een handicap vragen om speciale
voorzieningen die nodig zijn voor het volgen van onderwijs en het afleggen van tentamens. In artikel 54
van de onderwijs- en examenregeling staat dat aan studenten met een handicap in redelijkheid de
gelegenheid wordt geboden de tentamens op een zoveel mogelijk aan de individuele beperking
aangepaste wijze af te leggen. Studenten die speciale voorzieningen nodig hebben voor het volgen van
onderwijs of het afleggen van tentamens wordt geadviseerd tijdig contact op te nemen met een van de
studentendecanen.
Een student met een handicap kan (een) voorziening(-en) die hij nodig acht om onderwijs te kunnen
volgen en/ of tentamens te kunnen afleggen, schriftelijk aanvragen bij de examencommissie van zijn
opleiding. De examencommissies hebben de studentendecanen gemandateerd om namens de
examencommissies een aantal standaardvoorzieningen toe te kennen voor specifieke functiebeperkingen
zoals AD(H)D, ASS, RSI en dyslexie.
De examencommissie beslist binnen vier weken op het verzoek. Ingeval de examencommissie instemt,
stelt de studentendecaan namens de examencommissie een brief op met de aanpassingen. Vervolgens
kan de student de goedgekeurde aanpassingen regelen met de examinator of andere betrokkenen.
Zie voor de procedure http://www.wageningenur.nl/Home/Onderwijs-Opleidingen/HuidigeStudenten/Examencommissies.htm
Eventuele aanpassingen worden zoveel mogelijk op de individuele functiebeperking afgestemd maar
mogen de kwaliteit of moeilijkheidsgraad van een opleidingsonderdeel of een onderwijsprogramma niet
aantasten.
Aanpassingen in het onderwijs kunnen onder meer aanpassingen betreffen van:


de inhoud (bv. gelijkwaardige alternatieve leerstof aanbieden),



het studiemateriaal (bv. beter toegankelijk studiemateriaal),



de vorm (bv. ontheffing van aanwezigheidsplicht),



het tijdsbestek (bv. verlenen van ontheffing van ingangseisen, verlengen van de periode waarin
een onderdeel moet afgerond).

Aanpassingen van de examinering kunnen onder meer aanpassingen betreffen van:


de vorm (bv. vervangen van een schriftelijke toets door een mondelinge of omgekeerd, het
toetsen van de leerstof in de vorm van deeltentamens),



het tijdsbestek (bijv. meer tijd bij tentamen, meer spreiding tentamens over de
tentamenperiode, tussentijds pauzeren),



de hulpmiddelen die tijdens de toetsing worden toegestaan (bv. groot lettertype, gebruik laptop
met specifieke software),



de locatie (het afleggen van het tentamen in een aparte prikkelarme ruimte).

Een voorziening voor het succesvol kunnen volgen van het onderwijs kan onder meer zijn:


het beschikbaar stellen van aangepast meubilair in de onderwijs- en tentamenruimtes,



het beschikbaar stellen van speciale apparatuur (bv. vergrotings- of braille-apparatuur voor
slechtziende of blinde studenten, ringleidingen en solo-apparatuur voor slechthorende en dove
studenten),



het beschikbaar stellen van speciale computerfaciliteiten (bv. spraakherkennings- of
spraaksynthese software),
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het beschikbaar stellen van een rustruimte.

De faculteit heeft zich verplicht, de student in staat te stellen om het examen behorend bij de opleiding
te kunnen afleggen in een periode van maximaal tweemaal de nominale cursusduur wanneer eenmaal is
vastgesteld dat de student ten gevolge van zijn functiebeperking en ondanks de geboden aanpassingen
en voorzieningen niet in staat is het programma in het nominale tempo te volgen.
Aanschaf technische studiehulpmiddelen
Hulpmiddelen die tijdens het volgen van onderwijs nodig zijn, kunnen voor studenten met een
functiebeperking worden vergoed via de eigen ziektekostenverzekering of de wet REA (Wet op de
(RE)integratie Arbeidsgehandicapten). Het UWV draagt zorg voor de uitvoering van deze wet, ook voor
studenten, zie www.uwv.nl. Mocht een aanvraag niet ingewilligd worden, dan kunnen speciale
particuliere fondsen benaderd worden. Deze zijn te vinden op de website van de Stichting ‘handicap en
studie’ (www.handicap-studie.nl). Indien kosten van hulpmiddelen niet gedekt worden door de
verzekering, UWV of particuliere fondsen kan de universiteit studenten tegemoet komen door de uitleen
van hulpmiddelen.
Bezwaar en beroep
Voor bezwaar en beroep wordt verwezen naar de tekst over rechtsbescherming.
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