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INTRODUCTION 

 

Of all students in higher education, 30% have a functional impairment1; and 11% of university students say 

they are actually hindered by a functional impairment during their studies2. As the number of students at 

TU/e increases, so too does the number of those with a functional impairment. It is important that this group 

of students receive the attention they require.  

 

TU/e is a university ‘where innovation starts and people matter’3. TU/e provides a personal atmosphere in 

which individuals develop both professionally and personally. TU/e seeks to be an inclusive education 

institute, offering every student a proper chance at achieving success in their studies, regardless of any 

hindrance caused by functional impairment. Every student receives teaching that is appropriate to their 

needs. This means that every student should be given the attention they need, and that there should be 

support mechanisms for the large group of students who experience some kind of hindrance. 

 
It is desirable to have an update on TU/e policy on studying with a functional impairment (adopted by the 
Executive Board on June 29, 2006 and followed up in 2013). In the run-up to this, the Handicap + Study 
Expertise Center4 carried out the studying with a functional impairment policy scan at TU/e during the first 
half of the 2018/2019 academic year. The final report was produced in March 20195. It shows that TU/e is 
keen to help its students and is greatly involved with them, but there is room for improvement throughout 
the university when it comes to those studying with a functional impairment. On the basis of the report, 
TU/e has decided, as a starting point for its new policy, to align itself with the UN convention6, thereby 
indicating its wish to be an inclusive institute of education. This means, among other things, that TU/e 
promotes the inclusion of students with an impairment, carries out any necessary modifications, and 
provides general accessibility to buildings and information systems.  

 

This policy document sets out the revised TU/e vision for studying with a functional impairment. Studying 

with a functional impairment in this policy document is extended to study+. Study+ concerns both students 

who require assistance on account of a functional impairment and those who require it because of other 

impairments (see Section 1). This document describes how TU/e seeks to make a positive contribution to 

accessible and inclusive education for all its students. 

 
  

 
1 2018 Annual Report. Studying with a functional impairment. Survey on behalf of Handicap + Study Expertise Center, conducted by C.H.O.I. (higher 
education information center). September 2018. 
2 Monitor beleidsmaatregelen (policy measure monitor) 2017-2018, ResearchNed. 
3 TU/e Strategy 2030. Drivers of Change. September 2018. 
4 As of November 2019 name changed to ECIO: Expertise Center for inclusive education. 
5 Policy scan on studying with a functional impairment 2019, TU/e. Handicap + Study Expertise Center. 
6 UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, July 14, 2016. 
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1. DEFINITIONS OF FUNCTIONAL IMPAIRMENT AND STUDY+ 

Functional impairment is defined as ‘any physical, sensory or other functional disorder that delays progress 

in studies’. This may be visual, auditory or motor disabilities, disorders affecting language (dyslexia), 

arithmetic (dyscalculia), processing information (autism), attention (ADHD), speech, stamina, 

memory/concentration ability, and organ functions, as well as phobias, depression, epilepsy, rheumatism, 

M.E., chronic RSI and severe migraine.’7  

The nature and extent of a functional impairment varies from one person to another, as does the degree of 

any hindrance in or delay to a student’s study progress. Case-by-case approaches are required, as are the 

creation of structural facilities.  

 

On the instructions of the Ministry of Education, Culture and Science, the scope of the Handicap + Study 

Expertise Center was expanded in 2018, under ‘student well-being’. Consequently, the definition of study+ 

has now been put in a broader perspective than simply studying with a functional impairment.  

 

Study+ refers to:  

‘study with additional assistance requirements due to hindrance resulting from a functional impairment, 

chronic illness, or psychological complaints, pregnancy and recent parenthood, gender transition treatment, 

exceptional family circumstances, such as the provision of informal care.’7 

 

This is in keeping with the system in use at TU/e in recent years whereby students affected by personal 

circumstances (temporary or otherwise), such as informal care, the serious illness or the death of a family 

member, etc. are treated in the same way as those with a functional impairment. 

The policy document is therefore aimed at this broad definition of study+. 

Study+ relates to a group that goes beyond those studying with a functional impairment. It means that the 
number of students with assistance needs will be much greater than the 11% figure mentioned in the 
introduction.  
 
 
2. VISION 

 

Every effort is made at TU/e to create a personal atmosphere in which every student is able to develop 

their talents at both a professional and personal level. TU/e aims to provide every student with appropriate 

education and so with a proper chance of achieving success in their studies and to ensure that all students 

have the same competencies and the same level of knowledge at the end of their studies. This is how TU/e 

seeks to give every student a fair chance on the labor market. The fact that the route to this end stage can 

differ is very much in keeping with TU/e Strategy 20308. Future students determine their own learning paths 

themselves, depending on their style of learning, ambitions, and educational needs. This has been 

translated into the new vision for education, in which every student is in control of the own academic career 

and development. A climate is being created where every student is enabled to take charge of things 

themselves and study barrier free, with the right supervision and proper information.  

TU/e aims to be an inclusive university for all students, where each individual receives tuition on an equal 

footing with other students, and where each student feels welcome and accepted, regardless of 

background9. There is concern for the well-being of students, with customized professional supervision 

available for any student who needs it.  

 

This applies to all students, including those with additional assistance requirements due to personal issues. 

TU/e seeks to take reasonable and fair measures to prevent these students from falling behind schedule in 

their studies, meet the learning outcomes of the program and enter the labor market independently. As is 

the case with other students, these students are in control and responsible themselves for their study 

 
7 Source: website ECIO: Expertisecentrum inclusief onderwijs, voorheen Expertisecentrum handicap and studie.Source: Ministry of Education, Culture, 
and Science). 
8 TU/e Strategy 2030. Drivers of Change. September 2018 
9 From: Declaration of intent UN Convention higher education institutions, appendix 1. 
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programs. For students who are unable to manage this responsibility because of their impairments, TU/e 

aims to offer opportunities for extra supervision. 

 

In the context of efficiency and uniformity, facilities will be facilitated centrally where possible (e.g. 

examination facilities) and at a decentralized level (e.g. guidance) if necessary. 

 

To support the above vision, TU/e will sign the Declaration of intent UN convention10 on the rights of 

persons with disabilities, thereby expressing the following aim: 
- “TU/e aims to be an inclusive educational institution, where every student participates on an equal 

basis with other students and every student feels welcome and accepted irrespective of 

background. 

- To this end will carry out activities in the field of education for the implementation of general 

accessibility. 

- To this end will connect objectives and activities in the field of education that link up with the joint 

approach of the State and administrative partners for the implementation of the Convention. 

- To this end will cooperate with others to share knowledge and to develop policy which inclusion in 

education is enhanced and strengthened.”9 

 

3.  STUDY+ REFERENCE FRAMEWORK 
 

In 2010, the Maatstaf Committee was asked to advise the Ministry of Education, Culture and Science on 

improving accessibility of higher education for students with a functional impairment. The committee 

devised a reference framework for the further development and strengthening of policies relating to 

studying with an impairment.11 12 The committee hopes that this will make education more accessible. 

Many institutes use this reference framework when preparing for their Institutional Audits (ITK). 

 

The reference framework serves as the initial yardstick for the services and facilities that institutes of higher 

education should provide to properly help students with a functional impairment. The reference framework 

consists of a number of themes and is a guide for institutes seeking to further develop and strengthen their 

policies in relation to studying with a functional impairment. These themes provide a good overview of the 

whole range of measures that need to be taken in order to be an inclusive institute of education. This 

means the reference framework is not just applicable to studying with a functional impairment, but definitely 

also to the wider range of study+.  

 

The themes in the Maatstaf Committee’s reference framework were used in the policy scan that was held 

by the Handicap and Study Expertise Center in the first half of the 2018/2019 academic year. The final 

report of the policy scan is included as an appendix to this policy document. 

 

 

4. STUDY+ REQUIREMENTS AND MEASURES 
 

Based on the themes from the reference framework and the results from the policy scan, TU/e has 

formulated requirements and measures in relation to study+. Various forms of action have been taken at 

TU/e during the last few years in the context of study+. The measures that TU/e is proposing to take are 

intended to build on these forms of actions.  

This policy document sets out in broad terms the requirements and measures needed in the next few 

years. The details of the measures to be taken will be set out in the separate implementation plan. 

 

TU/e aims to meet all the formulated requirements over the next five years. The implementation plan will be 

evaluated every year in order to assess progress and to take any corrective action as may be necessary.  

 
10 Declaration of intent UN Convention higher education institutions included in Appendix 1. 
11 Meer mogelijk maken. Studeren met een functiebeperking in het hoger Onderwijs. Recommendation by Maatstaf Committee. 2010 
12 This report is aimed at students with a functional impairment, but can be applied to students+. 
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TU/e will use the figures from the annual National Student Survey as a gauge for determining the extent to 

which improvements in the area of study+ / studying with a functional impairment are visible at TU/e. The 

National Student Survey includes a module on studying with a functional impairment. This may be 

extended to study+ in the future. 

In 2018, TU/e achieved a score of 3.48 in this module for the Bachelor’s phase and 3.41 for the master’s 

phase13 (on a scale of 1-5). The aim of TU/e is to obtain scores of 4 for all themes. 

 

4.1 Provision of information 

Giving details of study+ is a fixed part of the overall provision of information. The information about policies, 

supervision, and the facilities for students+ is clear and accessible to all involved. This information is 

available through a variety of channels. Students may indicate if they need additional support when 

enrolling or indeed at a later stage if they wish. If they do, they are informed that they should contact the 

student counselors themselves in order to be considered for the relevant facilities or measures. 

 

Measures related to this theme are: 
1. Specific emphasis is placed in the information given to prospective students on study+ and the 

support and facilities available. This makes it easier for the prospective students to make known 
any ‘limits’ they may have. 

2. Information about study+ is designed to shed light on the important aspects regarding ‘studyability’ 
and accessibility in the broadest sense, and is intended for students, prospective students, 
teachers, and supervisors. 

3. The information is available through multiple channels, with account taken of the needs and the 
diversity of the people involved.  

4. When enrolling, students receive information about the options of study+ as standard. 
5. If they wish, students may mention their need for extra support when enrolling, after which they will 

be given information about the steps they need to take to be considered for extra supervision and 
facilities.  

6. Clear step-by-step plans are available via the website. The website is accessible to anyone, and 
therefore also to students who identify themselves as a student+ during their study program. 

 

4.2 Physical and digital access 

Existing buildings, classrooms, and facilities are easily accessible for all user groups.  

The digital services meet all the digital accessibility guidelines. Websites and mobile apps must be digitally 

accessible by law14. 

Course material is accessible to all students and is made available at the appropriate time.  

 

Measures related to physical and digital access are: 
1. Buildings, classrooms, and facilities are easily accessible for all user groups. Existing buildings meet 

the ITS (integrated accessibility norm) quality mark as far as possible15. Renovated and new buildings 
meet the accessibility requirements. 

2. The website, intranet, the digital learning environment, registration systems, and online course material 
are tested to see whether it meets international guidelines on digital accessibility.16 Adjustments are 
made if necessary, in order to comply with the guidelines. 

3. A list of requirements is drawn up that course material must meet, so that it is accessible to all 
students. If course material is not able to meet all the requirements, solutions will be sought for 
students who are unable to access it. Course material will be made available at the appropriate time, 
with account being taken of the length of time it takes to reach students+.  

  

 
13 Appendix 3 contains TU/e results from the National Student Survey. 
14 Temporary decree on government digital accessibility, July 1, 2018 (www.digitoegankelijk.nl) 
15 ‘Integrale Toegankelijkheidsstandaard’, (integrated accessibility norm), the Dutch accessibility standard that enables businesses, organizations, and 
local authorities to show that they are largely accessible for visitors. 
16 Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), drempelvrij.nl 
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4.3 Supervision 

Study+ is one of the items for discussion during the study choice check / selection process. Students+ are 

encouraged to contact the student counselors in order to be considered for the relevant facilities. Students+ 

are given expert supervision if they request it. Agreements are set down and properly implemented, and an 

evaluation takes place every year. 

 

Measures taken in relation to the theme of supervision are: 
1. Each student+ who makes this fact known at the time of their enrollment is approached about the 

possibility of a conversation in which they can give an indication of what their needs are in terms of 
facilities, resources, and supervision. 

2. Agreements with students+ about facilities, resources, and supervision that are allocated to them 
are set down in writing, properly carried out, and evaluated and modified every year. 

3. Each student+ is allocated one supervisor or at least a limited number of supervisors, with the right 
experience and expertise.  

4. There is a student+ platform where they can swap experiences and provide the university with 
ideas for improvement. 
    

4.4 Expertise  

TU/e promotes expertise on study+, facilities, and resources at both study-program and university level. 

 

The measures related to the theme of expertise are: 
1. The chain of care regarding study+ is clearly shown, clearly describing and linking up the roles 

and responsibilities of the staff concerned. 
2. There is a program for enhancing expertise on study+ among the various individuals 

concerned, e.g. teachers, academic advisors, student counselors, Examination Committee 
members. Good practices will be shared. 

3. Clear information including specific tips about various functional impairments is available for 
those involved, but also what it means for a student to study with a functional impairment. 

4. Those directly involved with students+ have a basic level of knowledge. A description of this 
basic level is given. 

5. An annual overview is available of the facilities allocated by Examination Committees (tests 
and examinations), Program Directors (curriculum), Managers ESA (organization of education) 
and the TU/e central material provision (such as notebooks, reading aloud software, induction 
loops, video lectures, …). In order to promote equality, the annual overviews are discussed in 
AEB/AEM (Examination Committee chairs), OO (Program Director Council), OGS (Graduate 
School Consultative Meeting) and in MESA (Managers ESA). 
 

4.5 Alternative learning paths 

The starting point is the regular curriculum and learning outcomes. If necessary, there are options for 

modifications for students+ (alternative learning paths) provided that the student is able to meet the 

learning outcomes of the study program. Both the Program Director (determining an alternative route) and 

the Examination Committee (check for realizing learning outcomes) have a role to play in this. The 

procedure for requesting modifications is described in clear terms. Agreements about alternative learning 

paths are laid down, implemented, and evaluated every year. 

 

Measures related to alternative learning paths are: 
1. Flexibility has been created in regulations in order to make alternative learning paths possible. 
2. The procedure for requesting modifications to the regular curriculum is described in clear terms. 
3. Agreements with students+ about modifications to the curriculum are laid down in writing, 

implemented, and evaluated every year.  
4. The annual education reports include overviews of the number of requests and the approved 

modifications to the curriculum in the context of study+. Adjustments in the field of testing and 
examination are included in the annual reports of the Examination Committees.  

5. TU/e-wide agreements specific to study programs regarding frequently occurring modifications to 
the degree programs in relation to study+ are set down in writing. 
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4.6 Tests and final examination and assessment 

There are specific options available for modifications to tests and final examination and assessment. The 

relevant procedures are transparent. Agreements are set down, implemented, and evaluated every year. 

 

The theme of tests and final examination and assessment involves the following measures: 
1. There are specific options available for modifications to tests and final examination and 

assessment. These options and the application procedure are transparent and available to 
everyone involved. 

2. Agreements on modified tests/final examination and assessment are set down, properly 
implemented, and evaluated every year. 

3. The Examination Committees’ annual reports include the number of requests, the number of 
requests that are granted, and the types of facilities allocated to students+. 

4. The Examination Committees exchange case studies in order to promote equal treatment and 
develop joint standard assessment criteria that may be supplemented by criteria specific to each 
study program. 

 
4.7 Internship and work  

Extra supervision is provided for students+ when they are looking for a suitable internship or workspace. 

Expertise is available around legislation (such as the Participation Act and equal treatment legislation) and 

facilities that students+ may have to deal with.  

 

Measures related to this theme are:  
1. There are procedures for students+ looking for internship/jobs and for monitoring this. The 

procedures are evaluated every year, together with the students concerned.  
2. Clear information is available about legislation that students+ may have to deal with and about 

requesting facilities for internships/work. 
3. There are agreements on which employees supervise students+ in the search for an 

internship/work; they are the experts in this area at TU/e and have received relevant training. 
4. The problem areas relating to the internships and transition to the labor market have been 

identified and services have been developed for this. 
 

4.8 Quality assurance 

Safeguards are in place for the quality and continuity of the study+ policies Study+ policies are 

systematically set out from university level to study-program level. 

 

The measures related to the quality assurance are:  
1. The revised study+ policies have been laid down by the Executive Board. 
2. These policies are actively shared with all parties involved. 
3. Study+ is seen as a shared responsibility of all staff and students. 
4. Study+ is a structural theme in the quality control cycle.  
5. The details of the study+ implementation plan have been set out on the basis of the approved 

policy and are evaluated and modified every year.  
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Appendix 1: Institutes of higher education statement of intent on UN 
convention 
 

Frameworks 

The signatory parties note that: 

• In 2016 the State of the Netherlands ratified the UN Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities (hereinafter the Convention). The guiding principles of this Convention include personal 

autonomy, non-discrimination, full and effective participation, equal opportunities, accessibility and 

respect for the developing abilities of persons with an impairment. 

• Article 24 of this Convention emphasises the right of persons with disabilities to education. 

• Article 24 of this Convention calls upon the States that are Party to it to implement this right by 

guaranteeing an inclusive educational system at all levels (from primary to higher education). 

• Article 24, paragraph 5, of this Convention deals specifically with the provision of reasonable 

adaptations to persons with disabilities in general tertiary and higher vocational education, so that they 

can attend education without discrimination and on an equal basis with others. 

• In 2017 the State of the Netherlands adopted an implementation plan for the Convention and made 

“education” one of the thematic fields for this implementation plan. 

 

The signatory parties further note that: 

• The Dutch Equal Treatment of Disabled and Chronically Ill People Act, which applies to higher 

education, requires educational institutions gradually to look after the general accessibility for persons 

with disabilities or chronic illnesses, unless this is a disproportionate burden for them. 

• The Dutch Higher Education and Research Act requires “the way in which students with physical or 

sensory disabilities are reasonably given the opportunity to take examinations” be laid down in an 

education and examination regulation. 

• Since 2011 the accessibility and practicability for students with an impairment as an assessment 

criterion has been included in the higher education accreditation framework. 

• The Reference Framework drawn up by the Benchmark Committee as a guide for higher education 

serves to further develop and strengthen policy with regard to studying with an impairment. 

 

Ambition 

The signatory parties declare that they: 

• Wish to be inclusive educational institutions, where every student participates in the education on an 

equal basis with other students and every student feels welcome and accepted irrespective of 

background. 

• To this end will carry out activities in the field of education for the implementation of general 

accessibility. 

• To this end will connect objectives and activities in the field of education that link up with the joint 

approach of the State and administrative partners for the implementation of the Convention. 

• To this end will cooperate with each other to share knowledge and develop policy by which inclusion in 

education is enhanced and strengthened. 

 

Process agreements 

The signatory parties agree to: 

• Set up a “working group” together in the higher education sector in 2018 that actively seeks 

opportunities to give fresh impetus to policy for supporting students with an impairment and policy for 

implementing an inclusive educational institution. 

• Formulate objectives and activities that contribute to inclusive education as a working group supported 

by a disability & study expertise centre. 
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• Test the objectives and activities formulated against the standards of the Convention, for example on the 

basis of a checklist. 

• Share knowledge and insights acquired during an evaluation with each other, with other concerned 

parties and with the sector, for example through collaboration with the Association of Cooperative 

Dutch Universities and the Association of Universities of Applied Sciences. 

 

Objectives 

The objectives of the signatory parties for 2020 are: 

• To aim for inclusivity in the structure of education, with special attention for flexibility in the 

curriculum, professional development of all staff, information supply and internationalisation. 

• To ensure staff are sufficiently equipped, for instance in the area of didactics and attitude, to contribute 

to an inclusive educational climate. 

 

Signed in The Hague on 25 January 2018 
 

 
 

 

Guus Schreiber 

Dean of the Faculty of Sciences 

Free University of Amsterdam 

 

 

 

Klaas Wybo van de 

Hoek Lid College van 

Bestuur NHL Stenden 

Hogeschool 

 

 

Jeroen 't Hart 

Director of the SOZ Expertise Centre 

Leiden University 
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Appendix 2: Final report policy scan 

 
Separate appendix, only available in Dutch.  
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Appendix 3: Results from National Student Survey in relation to study+ 
 

The National Student Survey includes a module on study+. Every year, the C.H.O.I. (higher education 
information center) analyzes the answers to the questions in this module17.  

In 2018, TU/e was ranked 5th, as it was in 2017, for the Bachelor’s phase universities, with an above 
average score of 3.48. The scores are shown in the table below. Different assessment scales were 
used in 2017 (10-point scale) and 2018 (5-point scale), which means the scores are not really 
comparable. 

For the Master’s phase, TU/e fell from 1st place in 2017 to 6th in 2018. However, it did score above 
average with 3.41 (the average was 3.33) (see the table below).  

Table: study+ scores (National Student Survey) 

 TU/e score Average score Highest score Lowest score 

Bachelor’s 2017 6.54 (5th) 6.32 7.02 5.93 

Bachelor’s 2018 3.48 (5th) 3.36 3.70 3.17 

     

Master’s 2017 6.72 (1st) 6.29 6.72 5.89 

Master’s 2018 3.41 (6th) 3.33 3.67 2.97 

TU/e’s highest scoring aspect in both the Bachelor’s and Master’s phase is that of digital access 
(Bachelor’s: 3.89, national 3.73; Master’s 3.73, national 3.79). The provision of information aspect 
scored lowest in the Bachelor’s (3.13, national 2.92), while the lowest scoring Master’s aspect was 
supervision (3.06, national 3.03). 

In both the Bachelor’s and the Master’s, every aspect scored above the national average, except that 

of understanding the teachers in the Master’s phase. It scored just under the national average, but not 

to a significant degree. Aspects that were clearly higher than the national average were digital access 

and modifications to exams in the Bachelor’s and provision of information and modifications to exams 

in the Master’s.  

 
In the National Student Survey, it appears from the breakdown of the different types of functional 
impairment that students with psychological conditions such as depression, psychosis or burnout are 
most critical about many aspects of their study programs. Students with chronic illness such as 
rheumatism, asthma, serious stomach complaints, heart conditions, or fatigue and those with ADHD 
also expressed high levels of dissatisfaction. These three groups make up the vast majority of 
students+. The other groups - students with dyslexia or dyscalculia and those with other impairments 
such as autism or a physical impairment - are much less critical of their study programs, and gave 
much higher than average scores on a range of aspects. This shows that students with different issues 
perceive different areas of difficulty.  

 

For the sake of completeness, the rankings for the 2018 Bachelor’s and Master’s phases from the 

C.H.O.I. 2018 annual report are below. 

 
17 2018 Annual Report. Studying with a functional impairment. Survey on behalf of Handicap + Study Expertise Center, conducted by C.H.O.I. 
((higher education information center). September 2018. 
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Table 5. University rankings, Master’s 2018 – with question scores and total scores Sfi. 

 
(Source: CHOI annual report 2018) 
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Samenvatting 

Deze rapportage geeft een beeld van de huidige situatie voor studenten met een 

functiebeperking (Sfb) binnen de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Tevens zijn 

beleidsambities hieromtrent opgenomen. Alle informatie is gebaseerd op gegevens die 

zijn verzameld tijdens een drietal groepsinterviews (met medewerkers op beleidsniveau, 

uitvoerend niveau en studenten+), die zijn afgenomen met behulp van de beleidsscan+ 

van expertisecentrum handicap+studie, via documentenanalyse en tijdens een 

gezamenlijke terugkoppelingsbijeenkomst met de deelnemers aan de groepsinterviews.  

 

Gebleken is dat de TU/e er graag wil zijn voor al haar studenten. Dit merk je op alle 

niveaus dus zowel bij studenten, docenten als managers en college van bestuur. Door 

reorganisatie heeft de universiteit steken laten vallen. Daar hebben de studenten met een 

ondersteuningsbehoefte onder geleden. Er is voor de gehele instelling winst te behalen op 

het gebied van Sfb als het gaat om bewustwording op de hogere niveaus in de 

organisatie. Binnen de instelling is er sprake van verschil tussen faculteiten en 

opleidingen. Er zijn dan ook verbeteringen nodig, met het oog op rechtsgelijkheid.  

De informatievoorziening vraagt om aandacht. Momenteel is er geen sprake van breed 

gedragen eigenaarschap op het gebied van studeren+.  

 

Dit kan worden geregeld door het aanwijzen van aandachtsfunctionarissen binnen de 

faculteiten en diensten en het instellen van een permanente werkgroep Sfb die zich 

bezighoudt met verbetering van de toegankelijkheid van onderwijs en de voorzieningen 

en ervoor zorgt dat de betrokken functionarissen elkaar op regelmatige basis (2 à 3 x per 

jaar) ontmoeten. Met de afname van deze beleidsscan is hiervoor een goede basis gelegd. 

Het beleid zou geborgd kunnen worden door studeren+ op te nemen in de jaargesprekken 

met de decanen en onderwijsdirecteuren van  de faculteiten, in de cycli van 

onderwijsverslagen en daarbij de input van studenten+ te betrekken.  

 

De informatievoorziening en voorlichting over begeleiding, contactpersonen (bij wie moet 

je zijn waarvoor) kan verbeterd worden op de website, met specifieke aandacht voor 

internationale studenten. Bijvoorbeeld door een aparte landingspagina studeren+.  

Een jaarlijkse schouw van gebouwen met studenten+ en daaraan gekoppelde 

maatregelen dragen bij aan de fysieke toegankelijkheid. Colleges zouden vaker 

opgenomen moeten worden, zodat studenten deze later (terug) kunnen (be)kijken. Er 

zijn richtlijnen nodig voor toegankelijke studiedocumenten. De ELO dient digitaal 

toegankelijk te zijn voor studenten met leesbeperkingen. 

De deskundigheid van medewerkers in de breedte van de universiteit zou op het gebied 

van studeren+ verbeterd kunnen worden door opname in BKO, tips bewustwording voor 

docenten en examencommissie. Het begint met begrip en oog voor studenten+.  

De kennis van examencommissies kan vergroot worden. Er is transparantie nodig wat de 

Tu/e kan bieden aan voorzieningen en aanpassingen.  

Op het gebied van stage en de overgang naar de arbeidsmarkt kunnen de knelpunten in 

kaart gebracht. Op basis daarvan kan de universiteit dan een aanbod ontwikkelen voor 

studenten+.   
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Inleiding 

De TU/e is een onderzoeksuniversiteit, gespecialiseerd in engineering science & 

technology. In de onderwijsvisie 2019 lezen we de volgende missie: “Different 

characteristics of learners, each individual talent get’s attention”. Er studeren momenteel 

omstreeks 7.000 bachelor- en 4.000 masterstudenten aan de TU/e.  

 

Bij het intakegesprek wordt geconstateerd dat de TU/e op het gebied van studeren met 

een beperking: 

• Een toenemend aantal studenten met een beperking de weg vindt naar de TU/e. 

• De problematiek van deze studenten complexer wordt. 

 Er in het algemeen gesproken sprake is van begrip voor studenten met een 

beperking. 

 De bereidwilligheid om oplossingen is aanwezig en gebeurt vaak op ad hoc basis. 

 Er komt een nieuwe beleidsnotitie Sfb in het voorjaar van 2019. 

 

Studentenzaken signaleert ook een aantal knelpunten: 

• Informatie voor studenten en uitvoerenden is niet goed te vinden.  

 Door veel wisselingen van personeel was er in de afgelopen tijd sprake van 

discontinuïteit in de begeleiding van studenten met een functiebeperking.  

 Examencommissies maken geen jaarlijkse analyse van toegankelijk toetsen en 

examineren. 

 De beleidsnotitie Sfb uit 2006 is toe aan revisie. Er is een beleidsplan Sfb uit 2013 

maar de status daarvan is niet bekend. 

 

In 2020 vindt de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) van de TU/e plaats. Een van de 

onderdelen die dan wordt getoetst is het beleid Studeren met een beperking. 

Bovenstaande vormde de aanleiding om een beleidsscan uit te voeren rondom Sfb. De 

uitkomst van de scan geeft een goed beeld van de stand van zaken en levert tevens input 

voor een plan van aanpak en beleid. De scan zal door de TU/e worden gebruikt voor het 

formuleren van het beleid en de voorbereiding op het ITK-onderzoek.  

 

 

Tevredenheid studenten met een functiebeperking (NSE) 

in het kader van de Nationale Studenten Enquête (NSE), een grootschalig landelijk 

onderzoek, worden jaarlijks studentenoordelen verzameld over hogescholen en 

universiteiten. Binnen de NSE bestaat sinds jaar en dag een aparte module met vragen 

over studeren met een functiebeperking (Sfb). In opdracht van Expertisecentrum 

handicap+studie analyseert het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) deze 

gegevens ten behoeve van het jaarrapport Studeren met een functiebeperking.  

 

Uit het jaarrapport Sfb 2018 blijkt dat de TU/e op de 5e (bachelor) en 6e (master) plaats 

scoort. Het laagst scorende onderdeel bij de bachelorfase betreft de ‘voorlichting’ aan 

studenten omtrent Sfb. Op de onderdelen ‘Digitale Toegangelijkheid’ en ‘Aanpassingen 

tentamens’, scoort de TU/e boven het landelijk gemiddelde. (zie tabel 4). 
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(Bron: CHOI-jaarrapport 2018. Er wordt een vijfpuntsschaal gehanteerd.) 

 

Masterstudenten waren in het jaarrapport van 2017 positief in hun oordeel over de TU/e: 

de instelling kwam toen op de 1e plaats in de ranglijst. In 2018 is de TU/e gedaald naar 

de 6e plaats. Het onderdeel ‘begeleiding’ wordt het laagst gescoord. Op de onderdelen 

‘voorlichting’ en ‘aanpassingen tentamens’ scoort de TU/e boven het landelijk gemiddelde. 

 

Tabel 5. Ranglijst universiteiten, masterfase 2018 – met vraagscores en totaalscore Sfb. 

 

(Bron: CHOI jaarrapport 2018) 

 

Documentenanalyse TU/e  

Ter voorbereiding van de afname van de beleidsscan+ zijn aan handicap+studie de 

volgende documenten aangeleverd (zie ook bijlage 4 en 5):  

 Diverse links met informatie op de website van de TU/e 

 Studentenstatuut 2018-2019  

 TU/e-Beleidsnotitie Studeren met een functiebeperking (2006) 

 Kritische Reflectie Instellingstoets 2013 TU/e 

Aanvullend zijn de volgende documenten bij dit onderzoek betrokken: 

 TU/e Jaarverslag 2017 

 TU/e Strategisch plan 2020 

bijlage 2 beleidsnotitie Beleidsscan TUe 2019 definitief.pdf



 

4 Beleidsscan studeren met een functiebeperking, Technische Universiteit Eindhoven 

 

Via de website TU/e is de volgende informatie omtrent Sfb beschikbaar (zie bijlage 4):  

- Info voor aankomende studenten;  

- Info over de rol van de studentendecaan;  

- Info over studeren met bijzonder omstandigheden;  

- Info omtrent het profileringsfonds;  

- Info omtrent diverse workshops en trainingen.  

 

Op de website en in het Studentenstatuut wordt voor de begeleiding van Topsporters en 

studenten met een functiebeperking verwezen naar de studentendecaan. Hoe de 

begeleiding eruit ziet is en welke stappen de student precies moet nemen, is niet 

beschreven. Wel kun je op de website meteen een afspraak maken. 

 

In het Studentenstatuut is informatie opgenomen omtrent toetsbeleid. Niet beschreven 

wordt welke weg je bewandelt als student met een functiebeperking met een verzoek om 

aangepaste toetsing en examinering.  

 

Op de website worden via Education and Student Affaires (ESA) verschillende trainingen 

en workshops aangeboden. Het betreft open deelname voor TU/e studenten van alle 

faculteiten. Hier kunnen studenten met een functiebeperking profijt van hebben. Niet 

beschreven is op welke wijze wordt gewerkt aan deskundigheidsbevordering van 

docenten, studieadviseurs en decanen op thema Sfb. Ook in het jaarverslag is geen info 

te vinden over (deze) professionalisering.  

  

In het Studentenstatuut vinden we info omtrent stages; specifieke info omtrent stages in 

Nederland en in het buitenland voor studenten met een Sfb is niet vindbaar. Andersom 

konden we voor buitenlandse studenten met een Sfb die willen studenten aan de TU/e 

geen specifieke informatie vinden, noch op de website noch in de bestudeerde 

documenten. 

 

Wat betreft toegankelijkheid staat in het jaarverslag dat er “(…) in 2017 verder gewerkt 

zal worden aan de interne en externe profilering en toegankelijkheid van de 

Onderzoeksfaciliteiten”. Niet duidelijk is of hiermee ook de toegankelijkheid wordt bedoeld 

in het kader van Sfb, maar we vermoeden van niet. (Bron: TU/e Jaarverslag 2017, pag. 

62). 

 

Uit het TU/e jaarverslag 2017 blijkt dat er vaker een beroep wordt gedaan op het 

Profileringsfonds (zie tabel: Profileringsfonds). De toename wordt verklaard vanuit de 

toegenomen studentaantallen, het verder afbouwen van de compensatie voor 

studievertraging door DUO en door toename van studenten met een functiebeperking als 

landelijke trend. Het aantal buitenlandse studenten aan de TU/e neemt toe en daarmee 

ook het aantal buitenlandse studenten met een functiebeperking. En bovendien kampen 

deze studenten vaker met psychische problemen. 
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Tabel: Profileringsfonds 

 

(Bron: TU/e Jaarverslag 2017) 

 

In het Strategisch beleidsplan 2020 wordt veel aandacht besteed aan het verder 

innoveren van de ICT-infrastructuur en het gebruik van ICT-middelen. Hiermee wil de 

TU/e de komende jaren stappen zetten in de richting van het concept digitale universiteit. 

Ambitieniveau is dat de ICT-infrastructuur ‘anytime, anywhere and with any device’ 

toegankelijk en beschikbaar is. Er wordt in het Strategisch beleidsplan niet specifiek 

ingegaan op voorwaarden waaronder dit voor studenten met een functiebeperking gunstig 

is. 
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Leeswijzer 

Deze voorliggende rapportage geeft een gezamenlijk beeld van studeren met een 

functiebeperking op de TU/e, geformuleerd door medewerkers beleid, management en 

bestuur, uitvoerenden en studenten en opgetekend door de gespreksleiders van handicap 

+ studie.  

 In hoofdstuk 1 wordt de aanpak beschreven en is overzicht van de deelnemers 

aan de scan opgenomen.  

 Hoofdstuk 2 vat de resultaten van de beleidsscan samen. De scores met 

onderbouwing van de medewerkers beleid, management en bestuur; 

uitvoerenden en studenten zijn hierin samengebracht.  

 Hoofdstuk 3 bevat bevindingen en aandachtspunten op basis van de 

groepsinterviews, gegroepeerd rond de zeven thema’s van de commissie Maatstaf 

en ‘stage en werk’.  

 In hoofdstuk 4 komen de ambities naar voren, die geformuleerd zijn tijdens de 

terugkoppelingsbijeenkomst met de deelnemers aan de scan.  

 In hoofdstuk 5 wordt verwezen naar de beleidsnotitie Studeren met een 

functiebeperking, die voorjaar 2019 - parallel aan de afname van beleidsscan - 

wordt ontwikkeld. De beleidsscan wordt gebruikt als input voor dit document.    
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1 Aanpak 

1.1 Werkwijze 

De beleidsscan gaat over het beleid met betrekking tot studeren met een 

functiebeperking. De onderwijsinstelling heeft hierover het nodige vastgelegd.  

In hoeverre wordt dit (h)erkend? Door middel van de beleidsscan Studeren met een 

functiebeperking willen we achterhalen hoe (de uitvoering van) het beleid binnen TU/e 

wordt ‘ervaren’.  

 

De beleidsscan Studeren met een functiebeperking is ontwikkeld door Expertisecentrum 

handicap + studie. De TU/e heeft ervoor gekozen om de thema’s van de scan in te laten 

vullen door drie groepen: medewerkers management en beleid, uitvoerende medewerkers 

en studenten met een functiebeperking (studenten+1). 

 

De werkwijze bij het afnemen van de scan was als volgt: 

1. Intakegesprek d.d. 19 juni 2018 door Marian de Groot en Suzanne Lambregts van 

Expertisecentrum handicap+ studie samen met Annemarie Urselmann (manager 

studiefaciliteiten, werkgroep ITK), Anneke Sikkema, (beleidsmedewerker ESA) en 

Patricia Veling (studentendecaan) van de TU/e. 

2. Bestuderen van relevante documenten. 

3. Gesprekken en groepsinterviews aan de hand van de beleidsscan door Marian de 

Groot en Linda Schlundt Bodien: 

a. Groepsinterview beleids- en managementniveau  

b. Groepsinterview met studenten 

c. Groepsinterview uitvoerend niveau 

4. Opstellen rapportage van de huidige situatie voor de TU/e door handicap + studie 

5. Terugkoppeling van de bevindingen op 15 januari 2019 met Annemarie Urselmann en 

Anneke Sikkema, ten behoeve van het op te stellen beleidsplan. 

6. Terugkoppeling van de bevindingen aan de deelnemers van de audit op 12 februari 

2019. 

7. Een gesprek met het management en de nieuwe leden van het CvB op 27 maart 

2019. 

 

Ter voorbereiding op het groepsinterview hebben alle deelnemers de scan individueel 

ingevuld en die zaken aangevinkt die volgens hen het beste de actuele situatie 

beschrijven. Bij twijfel tussen twee beleidsniveaus kozen zij voor het laagste 

beleidsniveau.  

Tijdens het interview zijn de acht thema’s gestructureerd besproken om consensus vast 

te kunnen stellen over de huidige situatie. Daarbij stond de eigen mening, eigen 

ervaringen en het eigen beeld omtrent de huidige stand van zaken centraal.  

 

De gespreksleiders waren geen partij in het gesprek. Zij legden slechts vast wat in het 

gesprek naar voren kwam. De gespreksleiders gaven dus geen oordeel over de stand van 

zaken. 

 

                                                
1 Met studenten+ worden studenten met een functiebeperking bedoeld 
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De drie interviewbeelden van de huidige situatie van de TU/e zijn in deze rapportage 

samengevoegd tot resultaten: een totaalbeeld van studeren met een functiebeperking op 

de TU/e. Daarop volgen de bevindingen en aandachtspunten van de gespreksleiders en 

ambities op basis van de terugkoppelingsbijeenkomst. 

1.2 Deelnemers 

De TU/e heeft ervoor gekozen om alle thema’s van de scan in te laten vullen door: 

medewerkers management en beleid, uitvoerende medewerkers en studenten+. 

 

Medewerkers management/ 

beleid  

Studenten+ Uitvoerende medewerkers 

1. Annemarie Urselmann 

(manager studie 

faciliteiten) 

2. Eric van der Geer – 

Rutten 

(opleidingsdirecteur 

Industrial Engineering 

ESA) 

3. Sjoerd Hulshof 

(opleidingsdirecteur BSc 

Electrical Engineering) 

4. Gerard van de Watering 

(beleidsmedewerker 

algemene zaken, 

kwaliteitszorg) 

5. Ouafae El Fahmi (hoofd 

ESA scheikunde; 

ketenmanager 

toetsing/tentamens) 

6. Patrick Groot (directeur 

ESA) 

7. Frank Baaijens (CvB, 

hoogleraar) 

8. Twan Basten (hoogleraar, 

voorzitter 

Examencommissies)  

9. Lex Lemmens (Dean 

Bachelor College, ITK) 

10. Lilian Halsema (hoofd 

onderwijsbeleid, ITK) 

1. Anne 

2. Koen 

3. Raomie  

4. Leon 

5. Katja 

6. Reinier 

7. Jordi  

8. Joost  

 

 

 

 

1. Jessica vd Ven, ESA, 

teamleider 

onderwijsplanning 

2. Monique Damen, 

medewerker studentzaken 

3. Marieke van der Laan, 

studieadviseur informatica 

4. Patricia Veling, 

studentendecaan 

5. Anneke Sikkema, 

beleidsmedewerker ESA 

6. Joost Wouters, vice 

voorzitter ExCie 

7. Bert Verheijen, 

beleidsmedewerker dienst 

huisvesting 

8. Sonja Joosten, secr ExCie 

9. Kim Pauwels, studieadviseur 

scheikundige technologie  
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2 Resultaten scan 

Dit hoofdstuk beschrijft de gezamenlijke resultaten van het uitvoeren van de 

beleidsscan studeren met een functiebeperking met de medewerkers management en 

beleid, uitvoerende medewerkers en studenten.  
 

Onderstaand schema is gebaseerd op de beleidsscan studeren+. De scan is verticaal 

opgebouwd volgens het referentiekader van de commissie Maatstaf en de zeven 

beleidsthema’s die centraal staan binnen dit kader. Expertisecentrum handicap + studie 

voegt daar een achtste thema aan toe. De thema´s zijn: Informatievoorziening en 

voorlichting, Fysieke toegankelijkheid, Begeleiding, Deskundigheid, Leerroutes, Toetsing 

en examinering, Waarborgen kwaliteit en Stage en Werk. 

 

De scan is horizontaal opgebouwd volgens vier ontwikkelstadia van beleid. De kolommen 

M, B, O en R staan voor: 

 

 M EDEWERKER georiënteerd: een medewerker geeft ondersteuning aan een student+ 

voor zover dat in zijn vermogen ligt en als de student daarom vraagt. De 

ondersteuning is niet beleidsmatig geborgd en kan verschillen per medewerker. 

 B ELEID georiënteerd: de opleiding of faculteit heeft beleid ten aanzien van studeren 

met een functiebeperking geformuleerd. Medewerkers geven daar naar eigen 

goeddunken vorm aan. 

 O RGANISATIE georiënteerd: de instelling heeft beleid ten aanzien van studeren met 

een functiebeperking geformuleerd en de uitvoering daarvan is belegd bij specifieke, 

daartoe geschoolde medewerkers. 

 R ESULTAAT georiënteerd: de uitvoering van het instellingsbeleid wordt gemonitord 

en zo nodig bijgesteld. 

 

De letters A t/m E in kolom 1 verwijzen naar de in de scan beschreven items. 

 

De letters B U en S geven de scores per item aan:  

B = medewerkers beleid, management en bestuur 

U = uitvoerende medewerkers 

S = studenten 

 

Hieronder de totaalrapportage van de geïnterviewde groepen. Verslagen per doelgroep 

zijn terug te vinden in hoofdstuk 6. 
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1. Informatievoorziening en voorlichting 

 M B O R  

A US B   Voorlichting over mogelijkheden 
 Weinigen zijn bekend met hoe de hele procedure 

loopt. Op de website staat info maar dat kan beter.  
 De info is gedateerd wat betreft bereikbaarheid. 

 Studentdecanen staan met een stand bij de 
voorlichting, maar niet alle studenten komen daar.  

B S U B  Hoe wordt informatie over toegankelijkheid 
aangeboden? 
 Sommige studieadviseurs laten studenten gebruik 

maken van kleine ruimtes op de gang met extra 

faciliteiten en voorzieningen: extra licht, laptop met 
voorleessoftware, etc. Surveilleren wordt door de 
studieadviseur zelf geregeld. Dit is niet bekend bij 

de Examencommissie. 
 De informatie is inzichtelijk voor de student.  
 De informatie is wel beschikbaar maar de docenten 

weten nog niet goed wat de mogelijkheden zijn als 

ze een casus bij een student in de praktijk 
tegenkomen. Bijvoorbeeld bij toetsing en 
examinering. Het verschilt per opleiding of de 
studieadviseur goed op de hoogte is. Het ‘vinkje’ 
staat wel in Osiris. 

C S  UB  Beschikbare kanalen voor Informatie voor 
doelgroep(en)  
 Info is via meerdere communicatiekanalen 

beschikbaar, maar deze zal misschien niet overal 
precies hetzelfde zijn. Voorbeelden zijn onder 
andere: website, studieadviseur, studiegids. 

 Er is een pagina studentbegeleiding en daar staan 

alle medewerkers op die beschikbaar zijn, met hun 

rol voor de student+. Bij de studiekeuzecheck (SKC) 
wordt er geen aandacht aan besteed.  

D S B  US Wordt bij aanvraag en inschrijving gevraagd naar 
functiebeperking en wordt dit geëvalueerd? 

 Het wordt gevraagd om via studielink te melden en 
via inschrijving wordt het nogmaals gevraagd. Het 
aantal meldingen wordt wel bijgehouden en er 
wordt over gerapporteerd.  

E US B   Informatievoorziening en evaluatie daarvan 
 Als de studenten+ zich bekend hebben gemaakt, 

krijgen ze standaard een uitnodiging. Je mist 
studenten die het niet aanvinken omdat ze ‘met een 
schone lei willen beginnen’ of denken dat ze geen 
voorzieningen nodig hebben (geschat wordt dat dit 
50% betreft) of studenten die gedurende hun studie 
tot de doelgroep student+ gaan behoren.  
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2. Fysieke toegankelijkheid 

 M B O R  

A S B U S Aanpassing gebouwen 
 AMVS (Arbo Milieu en Veiligheid) werkt hierin samen 

met dienst onderwijs. Er is een ‘bouwstenen’ 
handboek werk en leeromgeving met info over 
bouwfysica en technische voorzieningen. Men 
probeert zoveel mogelijk wensen te inventariseren 
en daaraan tegemoet te komen. CvB bepaalt beleid 

en stelt budget beschikbaar. 
 CPG-commissie: wat het ITS-keurmerk oplevert of 

vraagt is bij bestaande gebouwen soms te duur en 
niet te realiseren: ringleidingen, trappen, invalide 
toilet etc. Oude gebouwen kun je niet helemaal 

renoveren. 

 Voor een enkeling is het traplopen een probleem. Er 
is dan een mogelijkheid om via een onderlangse 
route naar de collegezaal te komen. Er zijn wel 
deuren aangepast, voor zover de studenten weten. 

B BS    Toepassing webrichtlijnen 
 U: Dit is niet bekend  

 De website is visueel slecht toegankelijk, omdat 
elke structuur anders is, is dat lastig voor de 
software. In de USA is dat gestandaardiseerd en 
daarom een stuk beter geregeld dan in NL.  

 De colleges zijn soms niet goed te volgen op de 
beamer (als de docent iets gaat opschrijven). Dan 
zou een hulpmiddel of kunnen terugkijken en – 

luisteren heel fijn zijn. De officiële ppt wordt wel 
beschikbaar gesteld.  

C  B S  Aanpassing studiematerialen 

 Op het moment dat het verzoek komt, worden er 
zaken geregeld. 

D B  S  Aanbieden gebruiksvriendelijke studiematerialen 
 Studiematerialen worden vroegtijdig door de 

instelling of opleiding verstrekt, zodat alle studenten 
tijdig beschikken over het (al dan niet aangepaste) 
lesmateriaal.   

 

3. Begeleiding 

 M B O R  

A  B SU  Studiekeuzegesprek 
 Studenten krijgen standaard een studiekeuze-

gesprek. Studenten+ kunnen hierin hun 

aanvullende behoeftes kenbaar maken.  
 Melden is belangrijk en ook dat dat in vertrouwen 

kan. In eerste kennismakingsgesprek wordt het 

genoemd (nadat het via Studielink is gemeld). Vaak 
ontstaat een begeleidingsvraag gaandeweg het jaar. 

B  UB S  Afspraken/arrangementen en vastleggen rechten en 
plichten 
 De studiewijzer komt pas beschikbaar aan het begin 

van het nieuwe kwartiel. Op Canvas vergeten de 
docenten soms op publish te drukken. Er zit een 
remming op. Bij OASE ging dat beter.   

 Deels informeel en deels via de Excie. Tentamen 

voorzieningen worden schriftelijk vastgesteld. 
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3. Begeleiding 

 M B O R  

C SU B   (Vaste) begeleiders met deskundigheid 
 Studenten hebben te maken met wisselende 

begeleiders. Deels is het vast bijvoorbeeld 
docentcoach of trainer. Per faculteit kan dit 

verschillen. Soms wisselt het per bachelor en 
master.  

 Afhankelijk van je studentendecaan: studenten 
kunnen wel kiezen maar kennen ze hen niet. Het is 
niet bekend wanneer er een studentendecaan 
vertrekt vanwege tijdelijke baan of vanwege 
pensioen, dan krijg je soms alleen een 

afwezigheidsmelding.  

D UB  S  (Structureel) Contact tussen student en begeleider 

 Dit verschilt. Eerstejaars hebben meer nodig dan 
tweede- of derdejaars. Dus incidenteel en naar 
behoefte. 

 Studenten vinden het soms lastig om om hulp te 

vragen.  

 

4. Deskundigheid 

 M B O R  

A SU  U  Professionalisering medewerkers 

 Decanen en docenten zijn niet goed op de hoogte 
van de beleidsdocumenten. Studenten moeten 
docenten er zelf op wijzen.  

 Algemeen beeld: begrip is ok maar de kennis van 
docenten en medewerkers Sfb valt tegen.  

 Vanuit ESA worden centraal aanbod georganiseerd. 
Bijvoorbeeld De draad van Ariadne; 113 trainingen 

(suïcidepreventie) en maximaal vijf gesprekken met 
de studentenpsycholoog. Er ligt een soort basis 
maar niet bekend is of de leidinggevende hierop 
‘stuurt’ in het jaargesprek. Het aanbod is niet 
verplicht. 

B SB  U  Scholing medewerkers 
 Het gaat op initiatief vanuit de docenten zelf. 

C S   U Ondersteuning medewerkers door deskundigen 
 Volgens de studenten gebeurt dit slechts 

incidenteel.  
 In de ontwikkelplannen is per functiegroep een 

overzicht van trainingen beschikbaar, maar dit is 
niet algemeen bekend.  

 Hetzelfde geldt voor de facilitaire ondersteuning: dit 
soort overleggen zijn dus zeer ook voor ons zeer 
waardevol en informatief! 

D B   U  In de BKO levert de studentendecaan een kleine 

bijdrage. Zij werkt met stellingen. De vraag is wel: 
beklijft het?  

 De BKO is echt de basis. Het zit er niet in terwijl 
30% van alle studenten zelf zegt: ik heb een 
beperking/’iets’ en 10 % dat zij belemmerd worden 
in studie door een beperking. 
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5. Alternatieve leerroutes (flexibele leerroutes) 

 M B O R  

A   SB  Procedures 
 In de praktijk is er weinig ervaring met alternatieve 

leerroutes. Studenten met een ‘sportstatus’ krijgen 
aanpassingen, maar echt aanpassingen aan de 

leerroute worden niet gemaakt.   
 Een student geeft aan dat hij nog in het oude 

systeem van de master kan afstuderen; die 
mogelijkheid is er want anders had hij te maken 
gekregen met vijf nieuwe vakken.  

 Avondcolleges worden als zwaar ervaren: verstoort 
sportmogelijkheden en het eet/slaapritme. 

B B    Kaders 
 Het is maatwerk; er zijn geen vaste procedures. 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
zijn niet eenduidig beschreven: “We zijn een 
informele organisatie”, was de conclusie van de 
vorige ITK. 

 Voor tentamens etc. zijn er wel procedures. De 
Examencommissie mag daarover beslissen. Elke 
afwijking van de standaard wordt getoetst door de 
Examencommissie. Uitstel BSA, maar echt een 
alternatief programma heeft men nog nooit 
meegemaakt. 

NB Tentamentijd verlenging is geen alternatieve route.  

C B    Beslissingen 
 Het komt niet/amper voor. 

D  B     
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6. Toetsing en examinering 

 M B O R  

A   SUB  Termijnen behandeling aanvragen, evaluatie/aanpassing 

 In de OER ligt duidelijk vast binnen welke termijn de 

ExCie een beslissing moet nemen. Dan kun je zien 

wanneer de examenzitting is. Als het verzoek via de 

studentendecaan is ingeleverd loopt het goed; via 

een student wordt soms ‘het verkeerde format’ 

gebruikt.  

 De Examencommissies reageren binnen de 

termijnen, maar de reactietermijnen worden per 

faculteit vastgesteld.  

 Niet alle aanwezigen weten precies hoe dit werkt 

qua informatievoorziening. 

B  SU B  Criteria voor besluitvorming van aanpassingen  

 Op dit moment gaat het om kleine aantallen. 

 Er is instellingsbreed van alles geregeld maar iedere 

ExCie kan de OER toch zelf nader invullen. Dit 

verschilt per faculteit. 

 Wordt er geëvalueerd? Staat er in de OER dat er 

wordt gerapporteerd over wat voor soort vragen er 

binnen zijn gekomen?  Op dit moment alleen 

aantallen aanvragen, niet de aard van de 

aanvragen.   

C  U UB  Besluitvorming en evaluatie 

 Aanvraag gaat via studentendecaan/ studieadviseur 

naar Examencommissie  

 Info wat betreft rechten en plichten in het 

Studentenstatuut is onvoldoende bekend. 

 Zelf actief zijn helpt. 

D  SU  B Afspraken over aanpassingen en controle naleving 

 Tentamens worden centraal georganiseerd. Er wordt 

gewerkt aan verbetering van Toetsing en 

Examinering.  

 Afspraken worden schriftelijk vastgelegd; er wordt 

niet geëvalueerd en gelet op de naleving.  

 

7. Waarborgen voor kwaliteit en continuïteit 

 M B O R  

A SB U   Visie, beleid en doelstellingen 

 Men heeft een visie en beleidsnotitie maar deze is 

verouderd. Bij de studenten is dit niet bekend.   

 De naleving van actiepunten uit beleidsnotitie 2006 

is niet bekend.  

B UB  U  Evaluatie kwaliteit onderwijs voor/door studenten+ 

C UB  U  Aandacht voor deelaspecten Commissie Maatstaf 
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7. Waarborgen voor kwaliteit en continuïteit 

 M B O R  

D   B  Communicatie over en evaluatie van afspraken met 

studenten+ 

 

8. Stage en werk 

 M B O R  

A SUB    Afspraken m.b.t. begeleiding naar stage en werk 

 Stages zijn voor de universiteit beperkt.  

 Als je verlegen bent, is het lastiger om hulp in te 

schakelen. 

B UB    Kennis van ondersteuningsbehoeften van studenten en 

professionalisering op dit gebied 

 Samenwerking tussen TU/e met de High Tech 

campus en met Brainport.  

 Eens per jaar worden bedrijven uitgenodigd met 

standjes, maar niet specifiek voor studenten met 

een beperking.  

 Er wordt weleens een sollicitatie workshop gegeven 

voor Sfb.  

 Studenten maken zich hier nu nog niet veel zorgen 

over. Wel geven ze aan dat de arbeidsmarktkansen 

kunnen verschillen per studierichting. Een enkeling 

denkt dat het misschien toch lastiger wordt 

vanwege een beperking, maar heeft vertrouwen dat 

hij zijn weg hierin wel zal vinden. 

C U  B  Wijze waarop contact onderhouden wordt met 

werkgevers 

 Er wordt niet structureel contact onderhouden met 

potentiele werkgevers voor stage en werk voor Sfb. 

D  SB   Aanname personeel met een functiebeperking 

 Dit is een onderbelicht beleidsthema binnen de 

TU/e. Bij Metaforum is sprake van een zichtbaar 

voorbeeld met een rolstoel. 

 Niet alle handicaps zijn zichtbaar. Er zijn vast 

docenten met autisme. 
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3 Bevindingen en aandachtspunten 

Op basis van het in hoofdstuk 2 beschreven beeld van de huidige situatie van studeren 

met een functiebeperking binnen de TU/e en op basis van de geraadpleegde documenten 

nemen wij hieronder een reeks aandachtspunten op. Deze zijn deels geformuleerd door 

de deelnemers zelf tijdens de groepsinterviews en deels aangedragen door de 

gespreksleiders van expertisecentrum handicap + studie.  

 

Niet alle hieronder genoemde aandachtspunten zijn even belangrijk. De bedoeling is dat 

tijdens een werksessie samen met de deelnemers alle aandachtspunten worden gewogen 

op hun belang voor de organisatie TU/e. In gezamenlijkheid wordt daarbij bepaald welke 

aandachtspunten worden opgenomen in een plan van aanpak. Voor deze werkwijze is 

gekozen voor het realiseren van een optimaal draagvlak en eigenaarschap. 

 

Algemene aandachtspunten: 

 Herijk beleid en beleg dit op verschillende niveaus binnen de universiteit 

(management, uitvoering, onderwijs en ondersteunende diensten).  

 Gebruik daarbij het VN verdrag inzake personen met een handicap als vergezicht. 

 Benoem taken en bevoegdheden van medewerkers op de verschillende niveaus ten 

aanzien van studeren met een functiebeperking. 

 Zorg dat Sfb onderdeel wordt van de gesprekscyclus/management contracten. 

 Stel een werkgroep toegankelijkheid in, waarin ondersteunende diensten (zoals ICT, 

marketing & communicatie, toets organisatie, facilitaire dienst, P&O, etc.) beleid en 

casuïstiek aan elkaar toetsen en waar nodig voorstellen doen voor aanpassen van 

beleid (stroomlijnen van processen, taken en verantwoordelijkheden). Betrek hierbij 

het bouwstenenboek. 

 Best practices onderling uitwisselen zou een goed idee kunnen zijn.  

 Betrek studenten met een functiebeperking als ervaringsdeskundige bij 

beleidsvorming, vraagstukken en evaluaties (niets voor ons zonder ons). 

 

3.1 Informatievoorziening en voorlichting 

Beleid en visie op de TU/e omtrent Sfb is aan revisie toe. De informatie is nu te weinig 

terug te vinden in de verschillende communicatiemiddelen op opleidingsniveau. Over de 

route omtrent verzoeken van studenten+ wordt niet duidelijk gecommuniceerd. In het 

studentenstatuut staan belangrijke zaken vastgelegd maar dit is geen algemeen bekend 

document en de verbinding met overige informatiekanalen is onduidelijk.  

 

Medewerkers en studenten willen graag meer inzicht waar welke informatie omtrent Sfb is 

te vinden, zeker ook voor studenten die zich op een studie aan de TU/e oriënteren. Nu 

komt de informatiestroom op gang als een student zijn of haar behoefte omtrent een 

functiebeperking meldt en hierin zelf actie onderneemt. De persoonlijke communicatie en 

het begrip van medewerkers wordt door zowel medewerkers als studenten goed 

gewaardeerd: hiermee krijgt de student nu het snelst antwoord op zijn of haar concrete 

vragen. Op deze wijze worden veel zaken pragmatisch opgelost.   
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Aandachtspunten: 
1. Laat het studentendecanaat in samenwerking met marketing en communicatie de 

externe site aanvullen en verbeteren. Presenteer de informatie zowel in het 

Nederlands, als in het Engels. Overweeg een link op de website naar een 

algemeen ‘kennispunt’ en/of een boekje. Zie voorbeeld Universiteit Twente. 

2. Maak gebruik van verschillende informatiekanalen en verspreid informatie over 

Sfb onder alle studenten. Denk onder andere aan een folder die studentendecaan 

uit kan reiken tijdens gesprekken. Gebruik bijlage 2 uit de Kritische Reflectie 2013 

als basis. 

3. Informeer studenten+ over procedures, taken en rollen van bijvoorbeeld 

studiecoaches, slb’er, studentendecaan, enz. Neem Sfb op de TU/e mee in de 

studiekeuzecheck.  

4. Evalueer structureel en bij voorkeur samen met studenten+ of de informatie 

inhoudelijk toereikend en toegankelijk is. 

5. Als student wil je graag weten wat er gebeurt met de informatie die je zelf levert. 

Geef dat helder aan. Herijk waar nodig bij een studie overstap. 

3.2 Fysieke en digitale toegankelijkheid 

De fysieke toegankelijkheid van gebouwen heeft goede aandacht van de afdeling AMS 

(Arbo, Milieu en Veiligheid); men werkt hierin samen met dienst onderwijs. Er is een 

‘bouwstenen’ handboek beschikbaar met info over bouwfysica en technische 

voorzieningencommissie.  

Studenten en medewerkers weten dat voorzieningen en aanpassingen snel en praktisch 

geregeld worden en kennen de verantwoordelijkheid van de AMS hierin. In NSE wordt 

fysieke toegankelijkheid jaarlijks meegenomen 

 

Er is sprake van een grote bereidheid om snel zaken aan te passen. Eenmaal getroffen 

aanpassingen worden niet geanalyseerd. Aanpassingen van studiematerialen verlopen ad-

hoc, tenzij het langlopende (en veel voorkomende) voorzieningen zoals extra 

tentamentijd of gebruik van een laptop tijdens tentamens betreft. 

Over de digitale toegankelijkheid van website en Blackboard is bij zowel medewerkers als 

studenten weinig bekend.  

 

 

Aandachtspunten: 

1. Organiseer jaarlijks en bij voorkeur met studenten+ een schouw als het gaat om 

Internationale toegankelijkheid (ITS-symbool/vignet) en digitale systemen. 

2. Maak goede afspraken over het toepassen van toegankelijkheidseisen door eisen 

(ELO). 

3. Zet drie werkdagen (of langer) voordat het kwartiel start de studiewijzer 

automatisch open. 

4. Train docenten in hoe je studiemateriaal toegankelijk maakt en hoe zij ELO 

toegankelijk kunnen maken en houden.   

5. Neem toegankelijkheidsrichtlijnen op als voorwaarde bij aanbestedingen en 

aanschaf van elektronische leeromgeving. Maak afspraken over het toepassen van 

deze richtlijnen voor de website(s), ELO en bij het beschikbaar stellen van 

onderwijsleermaterialen.  
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6. Indien mogelijk: neem colleges standaard op en stel ze beschikbaar. 

7. Attendeer docenten erop dat zij duidelijk moeten articuleren.   

8. In het Strategisch beleidsplan 2020 van de TU/e wordt veel aandacht besteed aan 

het verder innoveren van de ICT-infrastructuur en het gebruik van ICT-middelen. 

Hiermee wil de TU/e de komende jaren stappen zetten in de richting van het 

concept digitale universiteit. Ambitieniveau is dat de ICT-infrastructuur ‘anytime, 

anywhere and with any device’ toegankelijk en beschikbaar is. Mooie toevoeging 

zou zijn dat men ook digitale toegankelijk nastreeft voor Sfb. Deze ambitie zou 

goed aansluiten bij het motto van de TU/e: “Where innovation starts and people 

matter”. 

 

3.3 Begeleiding 

TU/e breed geldt de afspraak dat alle studenten een studiekeuzegesprek krijgen. 

Studenten kunnen hierin hun aanvullende behoeften kenbaar maken. Dat geldt niet 

specifiek voor studenten+.  

 

Het zwaartepunt van de begeleiding ligt binnen de opleiding. Een wens vanuit studenten 

zelf is om met een vaste begeleider te werken om te voorkomen dat je steeds opnieuw je 

verhaal moet vertellen. De vraag is: hoe voorkom je dan dat alleen studenten hierin het 

initiatief moeten nemen?  

 

 

Aandachtspunten: 

1. Creëer bewust een link tussen TU/e breed beleid voor begeleiding en de 

operationalisatie daarvan binnen de instituten en opleidingen. Evalueer dit 

jaarlijks. 

2. Een groot verbeterpunt kan zijn dat de studieadviseur een advies mag uitbrengen 

over de reden van studievertraging. Zij staan dichterbij de student. Bij 

bouwkunde zijn er bijv. psychologen die de studenten uitstekend kennen.  

3. Faciliteer een gespreksgroep of studentenplatform voor studenten met een 

beperking waarin wekelijks of maandelijkse zaken kunnen worden besproken 

waar men tegenaan loopt, zoals de afstudeergroep doet met planning en doelen. 

Een lotgenoot is soms beter dan een psycholoog of arts. Deze gespreksgroep kan 

ook een terugkoppeling geven aan de universiteit over beleid met betrekking tot 

studenten met een beperking. Een win-win situatie met een relatief kleine 

investering. Mogelijk kan de autisme plangroep hiervoor als model of 

ervaringsbron dienen. 

4. Vraag standaard, structureel en actief na of de student nog steeds dezelfde 

faciliteiten nodig heeft of regel het in 1x voor de duur van de hele opleiding. 

5. Wijs per student een vast persoon voor Sfb aan en meld bij vertrek tijdig van wie 

deze taak heeft overgenomen. Dit is belangrijk en veilig.  

6. Wees alert op klachten van stress, burn-out. Veel studenten willen het tè goed 

doen #studentenwelzijn. Niet alleen ‘studenten erdoor heen jagen in drie jaar 

tijd’. Verlies de student zelf niet uit het oog. Een uitnodiging op initiatief 

(studentendecaan maar bij voorkeur studieadviseur) van de universiteit zou de 
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barrière echt verlagen. Af en toe een attente en drempelverlagende vraag “Gaat 

het goed met je” zou sowieso al helpen. 

7. Algemene maar wat ons betreft zeer aanbevelenswaardige tip is: koppel aan 

iedere student+ een buddy. Zorg voor bewustwording en begeleiding via 

buddyschap tussen een student+ met een lid van het CvB, een directeur, lid van 

het management of een medestudent. Dit zal voor de TU/e een gunstige werking 

hebben op het verder verbreden van kennis en begrip omtrent Sfb. 

 

 

3.4 Deskundigheid 

Deskundigheidbevordering van de aandachtfunctionaris ligt het meest voor de hand. 

Aandachtspunt is daarnaast ook de deskundigheid van andere medewerkers binnen de 

instelling die ook een bijdrage leveren aan het studeren+ (ICT-er, Examencommissie, 

communicatie, enz.). De studenten hechten veel waarde aan de basiskennis en het begrip 

van de studieadviseur. Er is basiskennis aanwezig; medewerkers zijn hulpvaardig, 

bereidwillig en leergierig.  Studeren met een beperking zou ingebed kunnen worden in de 

BKO. 

 

De ketenzorg van de TU/e omtrent Sfb kan beter worden ontsloten: docent - 

studieadviseur – studentendecaan/studentenpsycholoog – externe zorg/ondersteuning. 

Dit geldt ook voor de organisatie brede mogelijkheden omtrent structurele voorzieningen 

voor studenten met een functiebeperking. 

 

Aandachtspunten: 

1. Het begint met menselijk begrip; dat zou meer gelijk moeten zijn binnen de 

instelling. 

2. Formuleer welke minimumeisen (competenties) gesteld worden aan de kennis 

over Sfb bij docenten(teams), Examencommissies, managers en andere 

betrokkenen. Tips hieromtrent zijn verkrijgbaar via h+s. 

3. Maak studeren+ onderdeel van de BKO en van de reguliere professionalisering 

van docenten en andere medewerkers. 

4. Zorg voor een goed aanbod aan deskundigheidsbevordering voor verschillende 

actoren, zoals toegankelijk onderwijs geven, differentiëren, toegankelijk toetsen.  

5. Organiseer kalibreersessies waarin diverse Excie onderling casuïstiek uitwisselen. 

6. Benut de mogelijkheden van het Profileringsfonds, extra jaar Stufi en aanvragen 

studietoeslag bij de gemeente voor Sfb. Wijs studenten hierop. 

7. Tip Excie: neem deel aan het h+s netwerk Toegankelijk Examineren 2019. 

Dit is een startend h+s netwerk waarin ervaringen worden uitgewisseld. Daar is 

behoefte aan want zij worden veel geconfronteerd met vraagstukken. 

Data van de drie bijeenkomsten in Utrecht zijn: 14 maart, 16 mei en 20 juni 2019 

van 9.30 tot 15.30 uur. 
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3.5 Alternatieve leerroutes 

In het studentenstatuut en in de OER zijn geen kaders opgenomen voor het toekennen 

van aanpassingen/alternatieve leerroutes. Studenten met een ‘sportstatus’ krijgen wel 

aanpassingen, maar echt aanpassingen aan de leerroute worden niet gemaakt.    

 

Elke afwijking van de standaard wordt getoetst door de Examencommissie. Uitstel van 

BSA is mogelijk, maar echt een alternatief programma heeft men nog nooit meegemaakt. 

 

Schriftelijke afspraken omtrent veelvoorkomende aanpassingen in relatie tot beperkingen 

(centrale Examencommissie) worden vastgelegd. Medewerkers ervaren de ruimte die er is 

om ook mondelinge afspraken te maken met studenten positief: het geeft de mogelijkheid 

voor snelle oplossingen en is een kwaliteit van de instelling.  

Er is sprake van grote verschillen tussen Examencommissies: de ene keurt iets goed, wat 

de ander afkeurt. Daarom zijn er duidelijke kaders nodig.   

 

Aandachtspunten: 

1. Creëer flexibiliteit in onderwijs en het beleid hiervoor binnen heldere procedures 

die ruimte laten voor die flexibiliteit. Faciliteer deze procedures om extra tijdsdruk 

bij medewerkers te voorkomen. Een tip hierbij is om de CINOP Flexscan in te 

zetten om als TU/e in kaart te brengen welke stappen er mogelijk zijn op weg 

naar flexibilisering van het onderwijs.  

2. Communiceer beleid en procedures (ook specifiek voor Sfb) met medewerkers en 

studenten en maak afspraken over verslaglegging. 

3. Evalueer beleid en procedures (ook specifiek voor Sfb) jaarlijks met medewerkers 

en studenten. Controle op naleving van afspraken over aanpassingen is nodig, dit 

biedt immers inzicht in de voortgang.  

4. Deel good practices, hoe zijn alternatieve routes binnen andere opleidingen 

mogelijk. 

5. Behandel casuïstiek zodat Examencommissies van elkaar leren.  

6. Overweeg de mogelijkheid van video-colleges in het reglement. Volgens 

studenten lost dit dan ook meteen het capaciteitsprobleem op want er zullen 

minder studenten naar de collegezaal komen waardoor er meer ruimte is overdag. 

7. Overweeg de CINOP Flexscan in te zetten om in kaart te brengen welke stappen 

er mogelijk zijn op weg naar flexibilisering van het onderwijs. 

3.6 Toetsing en examinering 

De procedures voor het aanvragen van voorzieningen bij toetsing en examinering zijn 

geborgd, zie hiervoor de OER per opleiding. De Examencommissies reageren binnen de 

gestelde termijnen; deze zijn per faculteit vastgesteld. De praktijk leert dat er last minute 

vaak nog wel wat kan worden geregeld.   

 

Criteria voor besluitvorming zijn er niet op instellingsniveau. Besluiten over aanpassingen 

worden nu ad hoc genomen. Hierdoor ontstaan verschillen tussen opleidingen en het kan 

leiden tot een ervaring van willekeur bij studenten. Dat is onwenselijk. Op 

instellingsniveau zou je moeten vastleggen in welke gevallen Examencommissies over 

bijlage 2 beleidsnotitie Beleidsscan TUe 2019 definitief.pdf



 

Beleidsscan studeren met een functiebeperking, Technische Universiteit Eindhoven 21 

kunnen gaan tot aanpassingen (algemene bepalingen). Er is behoefte aan delen van 

goede voorbeelden (wordt nu niet gedaan). 

 

De Excie legt alle afspraken vast in relatie tot de OER. Er wordt niet gemonitord of het 

ook zo wordt uitgevoerd. In jaarverslag wordt wel weergegeven hoeveel soorten 

beslissingen worden genomen maar daarvan wordt geen analyse gemaakt. Het CvB 

evalueert jaarlijks met de Examencommissies (maar niet specifiek met betrekking tot 

Sfb).  

 

Aandachtspunten:  

1. Formuleer standaardcriteria als basis voor Examencommissies bij het beoordelen 

van aanvragen. Zorg dat Examencommissies hierover geïnformeerd worden. 

Standaard criteria kunnen natuurlijk aangevuld worden met een of twee extra 

criteria per opleiding. 

2. Monitor en evalueer de aanvragen bij Examencommissies op basis van de 

standaardcriteria. Betrek studentendecanen hierbij. Wat betekent dit op 

instellings- en opleidingsniveau?  Voeg als Excie een analyse toe aan het 

jaarverslag van aanvragen omtrent aanpassingen voor studenten met een 

beperking. Relateer hierbij aan het beleidsplan en bespreek dit met het CvB 

3. Deel voorbeelden en besteed aandacht aan de professionalisering van (leden van) 

Examencommissies op het gebied van studeren met een beperking. Betrek 

studenten hierbij als ervaringsdeskundigen. Maak de OER breder beschikbaar; 

niet alleen door hem op de website of het intranet te zetten maar ook op Canvas 

of MyTUe zodat ze beter beschikbaar zijn.  

Geef hierbij per document een samenvatting van enkele pagina's waar alle regels 

in staan die relevant zijn voor de dagelijks zaken, zodat men niet het gehele 

document hoeft door te spitten. Geef zo ook meer bekendheid aan het 

Studentenstatuut. 

4. Zie tip Excie: neem deel aan het h+s netwerk Toegankelijk Examineren 2019.   

 

3.7 Waarborgen voor kwaliteit 

De visie en beleid TU/e omtrent Sfb is in basis aanwezig maar verouderd. Er zijn reeds 

initiatieven in gang gezet voor het opstellen van een nieuw beleidsplan.  In het oude 

beleidsplan Sfb staan actiepunten uit 2006. Niet bekend is wat daarmee is gebeurd en of 

erop is gereageerd.  

 

Het referentiekader van de Commissie Maatstaf is niet bekend bij alle deelnemers. De 

thema’s van deze beleidsscan+ komen uit het rapport van de Commissie Maatstaf en is 

door hen uitgewerkt in een handzaam referentiekader. Veel instellingen gebruiken dit als 

referentiekader bij de voorbereiding op de ITK. 

 

Standaardevaluaties en standaard curriculum enquêtes schenken geen aandacht aan Sfb 

waardoor hieromtrent geen leercyclus optreedt.  
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Aandachtspunten: 

1. Voeg studeren met een functiebeperking toe als structureel thema in de 

kwaliteitszorgcyclus.  

2. Deel de specifieke uitkomsten binnen de NSE over Sfb binnen de TU/e. 

3. Maak de PDCA-cyclus rond door een goede evaluatie en het geven van betekenis 

aan uitkomsten op individueel-, opleidings- en instellingsniveau. 

4. Betrek structureel studenten+ bij evaluaties, maar ook bij planvorming. Agendeer 

dit vooraf. Deel actief resultaten uit evaluatie met medewerkers en studenten. 

5. In jaarverslagen kan worden meegenomen wat er aan voorzieningen of 

ondersteuning is geboden, denk hierbij ook aan het profileringsfonds.  

6. Hanteer de beleidsscan+ als belangrijk basisdocument voor het opstellen van het 

nieuwe beleidsplan Sfb. Lees de actiepunten uit het oude beleidsplan Sfb na op 

actualiteit. 

3.8 Stage en werk 

Onderschat het onderdeel stage en werk niet; voor studenten met een functiebeperking 

kan het lastig zijn om aan werk te komen, zelfs als je een technische studie hebt gedaan.  

 

Stage maakt niet standaard onderdeel uit van de opleiding binnen de TU/e. Hoe de 

stagebeleiding wordt ingevuld is afhankelijk van de opleiding. De verantwoordeljkheid ligt 

bij de student. Deze moet zelf aangeven wat hij wil en/of nodig heeft; van daaruit wordt 

er gekeken naar mogelijkheden. Naar eigen zeggen voldoet de TU/e niet aan de 

prestatieaspraken vanuit de participatiewet.  

 

Aandachtspunten: 

1. Ontwikkel een aanpak ‘stage en werk Sfb‘ met medewerkers en studenten+. Maak 

daarbij gebruik van de ervaringen binnen instituten/opleidingen waar veel 

studenten met een beperking opgeleid worden.  

2. Zorg dat stagebegeleiders alert zijn op het onderwerp en het bespreekbaar 

kunnen maken met studenten+. 

3. Spreek procedures af voor het zoeken van stageplaatsen voor studenten+ en de 

monitoring ervan. Evalueer deze aanpak jaarlijks met studenten+. 

4. Lees het artikel “Mind the Gap Between Higher Education and the Labour Market 

for Students with a Disability in the Netherlands”,  expertisecentrum 

handicap+studie, Marjolein Büscher-Touwen; Marian de Groot en Lineke van Hal, 

waaruit blijkt dat de arbeidsmarkt in NL voor deze studenten minder goed 

functioneert, dan in ons omringende landen. 

5. Maak een TU/e plan voor het voldoen aan de afspraken in Sociaal Akkoord in lijn 

met de Participatiewet. 
 

bijlage 2 beleidsnotitie Beleidsscan TUe 2019 definitief.pdf



 

Beleidsscan studeren met een functiebeperking, Technische Universiteit Eindhoven 23 

4 Ambities 

Op de in hoofdstuk 3 beschreven aandachtspunten en aanbevelingen volgt een volgende 

stap: het formuleren van de ambities van de TU/e. Welke vervolgstappen gaan gezet 

worden om het beleid Studeren met een functiebeperking binnen de instelling te 

verbeteren en te versterken?  

 

Deze vragen stonden centraal tijdens de terugkoppelingsbijeenkomst met de deelnemers 

aan de beleidsscan op 12 februari 2019.  

De ambities van medewerkers van de TU/e werden tijdens deze werksessie in een eerste 

stap concreet geformuleerd met 20 deelnemers van de drie eerdere sessies 

(beleidsniveau, uitvoerend niveau, studenten+).  

 

Algemene aandachtspunten 

 Herijk beleid en beleg dit op verschillende niveaus binnen de universiteit 

(management, uitvoering, onderwijs en ondersteunende diensten).  

 Gebruik daarbij het VN verdrag inzake personen met een handicap als vergezicht. 

 Benoem taken en bevoegdheden van medewerkers op de verschillende niveaus ten 

aanzien van studeren met een functiebeperking. 

 Zorg dat Sfb onderdeel wordt van de gesprekscyclus/management contracten. 

 Stel een werkgroep toegankelijkheid in, waarin ondersteunende diensten (zoals ICT, 

marketing & communicatie, toets organisatie, facilitaire dienst, P&O, etc.) beleid en 

casuïstiek aan elkaar toetsen en waar nodig voorstellen doen voor aanpassen van 

beleid (stroomlijnen van processen, taken en verantwoordelijkheden). Betrek hierbij 

het bouwstenenboek. 

 Best practices onderling uitwisselen zou een goed idee kunnen zijn.  

 Betrek studenten met een functiebeperking als ervaringsdeskundige bij 

beleidsvorming, vraagstukken en evaluaties (niets voor ons zonder ons). 

 
 
Informatievoorziening en voorlichting 

Korte termijn Lange termijn 

Multidisciplinaire werkgroep brengt input in 
kaart voor aparte landingspagina 
studeren+ 

Aparte landingspagina studeren+ op 
website (customer journey - menukaart), 
ondersteund met infographic 
Externe expert bij betrekken 

Contactpersonen beter vindbaar en 
kenbaar, ook via Google 

 

Osiris: studeren+  actief doorverwijzen, 

informatie 
 

Op rij: algemene informatie voor iedereen 

beschikbaar: 
Wat krijg je zonder discussie 
(standaardpakket) en wat te doen als je 
meer nodig hebt? 

 

Bij wie moet je zijn? 
Examencommissies met elkaar in gesprek: 
wat kan, wat zijn minimumeisen, wat is in 
situatie X mogelijk 

 

Denk aan internationale studenten: maak 

leaflet/checklist ikv 
verwachtingenmanagement 
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Toegankelijkheid 

Korte termijn Lange termijn 

Schouw gebouwen met studenten+ 
beoordeling tbv ITS 

Alle amfizalen hebben ringleiding 

Aandacht in de Cursor voor het onderwerp  

Actualiseren info op website o.a.: 
 Welke zalen hebben ringleiding 
 Toegankelijkheid gebouwen voor 

mensen met fysieke beperking 

 

Instellen multidisciplinaire werkgroep 
(inclusief studenten+) MESA:  

 opdracht uitwerken input voor 
portal studeren+  

 tijdig open zetten ELO 

 toegankelijkheid studiemateriaal 

Portal studeren+ maken en vullen 

Richtlijnen toegankelijk studiemateriaal 
plus uitleg waarom 

Alle colleges opnemen (minimaal geluid, 
bij voorkeur met beeld), dit bevordert de 
studeerbaarheid voor veel studenten 

 
Begeleiding 

Korte termijn Lange termijn 

1 vast persoon als begeleider, waarmee de 
student een klik heeft. 
Deze is tevens vast aanspreekpunt/ 
casemanager. 

Aandacht voor studentenwelzijn (klachten 
als burn-out, stress), verlies de student 
niet uit het oog.  

Keten duidelijker en gestroomlijnd; goede 
overdracht (studie-adviseur, 
studentendecaan, examencommissie, enz) 

Buddysysteem. Koppel student+ aan een 
lid van het CvB, directeur, docent. Dit zal 
gunstige werking hebben op het verder 
verbreden van kennis en begrip omtrent 
Sfb.  

Gespreksgroep/platform voor studenten+ 

opzetten, gericht op zelfhulp en advisering 
Universiteitsbreed via studentendecanen 
en evt via studentmentoren 

 

Vergelijk customerjourney  

 
Deskundigheid 

Korte termijn Lange termijn 

Helder beleid nodig Organiseer kalibreersessies waarin 
diverse examencommissies onderling 
casuïstiek uitwisselen 

Communicatie naar student moet duidelijk 
en eenduidig, ook voor medewerker 
inzichtelijk (zie als voorbeeld Universiteit 

Twente) 

 

Stappenplan maken voor studenten, 
waarin ook aanvragen voorzieningen, rol 
examencommissie e.d. vastgelegd wordt 

(ism gezamenlijke examencommissies 

BaMa) 

Benut mogelijkheden profileringsfonds, 
extra jaar Stufi een aanvragen 
studietoeslag. Wijs studenten hierop 

Bewustwording, tips voor handelen, waar 
hulp vragen t.b.v.: 

 Docenten 
 Examencommissies 

Op weg naar meer gezamenlijkheid en 

stroomlijnen 

 

BKO: 
Weten wat er speelt, kunnen signaleren en 
weten naar wie je kunt doorverwijzen 
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Training 1-op-1 begeleiding gericht op  
 Vragen kunnen stellen/bespreken 

‘heb je ergens last van’, ‘zijn er 
problemen waardoor je belemmerd 
wordt in je studie?’ 

 

Deskundigheidsbevordering van de 
studieadviseurs 

 

Het begint met menselijk begrip, ook: 
aandacht en begrip van studenten voor 
docenten met een functiebeperking  

 

 
Alternatieve leerroutes 

Korte termijn Lange termijn 

Kennis examencommissies vergroten mbt 
alternatieve leerroutes adhv 
casuïstiekbespreking in AEB/M, ism 

studieadviseurs 

Duidelijkheid scheppen over/aanbieden 
van 

 andere manieren van toetsen 

 alternatieve vakken 

 flexibel onderwijs 

Breder aan bod Videocolleges binnen alle 
opleidingen (bij welke opleidingen en 
vakken te beginnen?) 

 

Hoe omgaan met eindtermen en ruimte 
die dat wel/niet biedt voor alternatieve 
leerroute: 
Definiëren minimale eisen tav 
groepswerk: waar kunnen we afwijken, 
hoe doen we dat dan? 

Strategisch plan 2030: 
 alternatieve leerroutes worden 

gewoner 
 experimenteren met studenten+ 

hiermee 
 minimale vereisten formuleren 
 waar is alternatief mogelijk TU/e 

breed 
 beleid evalueren 
 procedures vastleggen 

 
Toetsing en examinering 

Korte termijn Lange termijn 

Start nu! 
Transparantie over tentamenvoorzieningen 
die we aan kunnen bieden zowel voor 
studenten als docenten: 

 Standaardkriteria vastleggen én 
delen met alle betrokkenen 

 Wat is er wel/niet 
 Vastleggen en delen 
 Taken en verantwoordelijkheden 

TU/e breed keten tentamenplanning 

en studentbegeleiding 

 

Voorstel: TU schaft licentie aan Kurzweill en 
stelt dit voorleessoftwareprogramma 
beschikbaar voor alle studenten+. Scheelt 
een hoop gedoe met verschillende versies 
en kosten voor studenten+ 

 

Fysieke bereikbaarheid tentamenruimtes 
nagaan 

 

Indentifeer stille ruimtes en reserveer op 
voorhand per tentamenperiode x aantal 

ruimtes tbv studenten+ die aparte ruimte 
nodig hebben (voorkomt ad hoc planning) 

 

Instructie geven aan surveillanten dat 
studenten die eerder weggaan bij 
tentamens dit stil doen om de andere 
studenten+ niet te storen (ook opnemen in 
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tips voor surveillanten/handleiding, hoe 
kunnen ze hun autoriteit beter inzetten?) 

 
Kwaliteitszorg 

Korte termijn Lange termijn 

Hoe waarborgen? In beleidsdocument 

afspraken opnemen hierover 

 

Onderwijsbestuur als opdrachtgever voor 
beleid studeren+ 

 

Verantwoordelijkheden goed beleggen via 

RACI-model 

 

Waarborgen in cycli van 
onderwijsjaarverslagen (per opleiding 
opleidingsdirecteur, examencommissie), 
jaarverslag decanaat; aangeven wie 
verantwoordelijk is 

Opnemen in jaarverslagen v.a.2020 

Input studenten+ via een werkgroep Sfb 
voor evaluatie vanuit de praktijk 

 

 
Stage en werk 

Korte termijn Lange termijn 

Waar lopen studenten tegenaan? 
In kaart brengen problemen via studenten 
en andere betrokkenen 

 

Onderscheid stage binnen en buiten de 
TU/e 

 

Stagebegeleider belangrijk: met hen 
aandacht besteden aan 

 bewustwording problematiek  

 toerusten (wat moet zij weten) 
 welke ondersteuning kan TU/e 

bieden 

 

Drempel AVG:  

 aan wie mag je doorgeven dat 

iemand student+ is 
 stagebegeleider, stagebedrijf 

 

Hoe kun je dit het beste borgen: 
 training voor studenten+, 

studieadviseurs, studentendecanen, 
stagebegeleiders (praktische 

handvaten) 

 

Het gaat om het winnen van vertrouwen  
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5 Plan van aanpak 

De TU/e ontwikkelt in de periode, dat de beleidsscan afgenomen werd, ook een 

beleidsplan en implementatieplan studeren+. De uitkomsten van de beleidsscan worden 

gebruikt als input voor beide stukken.  

 

De beleidscan en de impact voor de organisatie zijn op 27 maart 2019 besproken met het 

College van Bestuur, manager student facilities ESA, beleidsmedewerker ESA, 

projectleider ITK en expertisecentrum handicap + studie.  

 

Hier is afgesproken dat manager student facilities als trekker optreedt ten aanzien van 

het beleid studeren+. Binnen de faculteiten krijgen de ESA-managers studeren+ in hun 

portefeuille (‘hoeders’). Zij kunnen problematiek agenderen bij de betreffende diensten en 

zo zoeken naar duurzame oplossingen.  

In de jaarverslagen van faculteiten en diensten komt een aparte paragraaf over 

studeren+. 

Er wordt een werkgroep studenten+ gevormd, die om advies gevraagd kan worden. Deze 

studenten kunnen vanuit hun ervaringsdeskundigheid een belanrgrijke bijdrage leveren.  

Voorstel is om het beleidsplan/Plan van Aanpak jaarlijks met studenten te bespreken in 

SAO.  

 

Daarnaast is geconstateerd dat er meer aandacht nodig is voor het daadwerkelijk ‘zien en 

horen’ van studenten+. Dit zou gekoppeld kunnen worden aan activiteiten en aandacht 

die besteed wordt aan studentenwelzijn. Het kan gezien worden als een invulling van de 

TU/e slogan ‘Where people matter’. In dat verband zou ook een relatie gelegd kunnen 

worden met werkdruk van het personeel, als pendant van stress die studenten ervaren.  

Ten aanzien van de informatievoorziening is een belangrijke vuistregel dat het voor 

studenten+ belangrijk is te weten waarom er gevraagd wordt informatie te geven over 

hun beperking.   

Om het onderwerp studeren+ positief in de aandacht te zetten is het idee om een 

zogenaamde ‘student challenge’ te organiseren. Studenten worden uitgenodigd om iets te 

ontwikkelen dat studenten+ ten goed komt (belemmeringen wegnemen).  

 

De TU/e wil de intentieverklaring VN-verdrag inzake personen met een handicap 

ondertekenen en het verdrag als ’stip op de horizon’ gebruiken voor het beleid studeren+. 

Dit helpt om het onderwerp op de agenda te houden.  
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6 Bijlagen  
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6.1  Bijlage 1. Verzamelscoreblad Beleidsscan groep TU/e 

beleidsmakers  

Verzamelscoreblad Beleidsscan groep TU/e beleidsmakers  

Geauditeerde eenheid:  beleid 

Deelnemers: Annemarie Urselmann (manager studie faciliteiten);  

Eric van der Geer – Rutten (opleidingsdirecteur Industrial 

Engineering; ESA);  

Sjoerd Hulshof (opleidingsdirecteur BSc Electrical Engineering);  

Gerard van de Watering (beleidsmedewerker algemene zaken, 

kwaliteitszorg); 

Ouafae El Fahmi (hoofd ESA scheikunde; ketenmanager 

toetsing/tentamens);  

Patrick Groot (directeur ESA);  

Frank Baaijens (CvB, hoogleraar);  

Twan Basten (hoogleraar, voorzitter Examencommissies);  

Lex Lemmens (Dean Bachelor College, ITK);  

Lilian Halsema (hoofd onderwijsbeleid, ITK). 

Handicap + 

Studie: 

Marian de Groot (directeur handicap + studie) 

Linda Schlundt Bodien (consultant handicap + studie) 

Datum: 1-11-2018 

Aanleiding: ITK is najaar 2019 gepland 

 

1. Informatievoorziening en voorlichting 

 M B O R  

A  x   Studentdecanen staan met een stand bij de voorlichting, maar komen 

alle studenten daar? Het is niet zo dat iedereen het meteen hoort. Het 

heeft een meer incidenteel dan structureel karakter vanwege het 

bereik.  

B   x  De informatie is vooral inzichtelijk voor de student. De informatie is wel 

goed beschikbaar maar de docenten weten nog niet goed wat de 

mogelijkheden zijn tenzij ze een casus bij een student in de praktijk 

tegenkomen. Bijvoorbeeld bij toetsing en examinering. Het verschilt 

per opleiding of de studieadviseur goed op de hoogte is. Het vinkje 

staat wel in Osiris. 

C   x  Er is een pagina studentbegeleiding en daar staan alle medewerkers op 

die beschikbaar zijn, met hun rol voor de student+. Bij de 

studiekeuzecheck (SKC) wordt er geen aandacht aan besteed. Er zijn 

meerdere communicatiekanalen beschikbaar: website, 

studentenstatuut, open dagen, enz.  

D  x   Wel via Studielink; gebeurt niet bij de SKC 

E  x   Als de Studenten+ zich bekend hebben gemaakt, krijgen ze standaard 

een uitnodiging. Je mist studenten die het niet aanvinken omdat ze 

‘met een schone lei willen beginnen’ of denken dat ze geen 

voorzieningen nodig hebben (geschat wordt dat dit 50% betreft) of 
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studenten die gedurende hun studie tot de doelgroep student+ gaan 

behoren. Daarom is het beter om vooraf iedereen te informeren welke 

voorzieningen de TU/e kan bieden en waar je terecht kunt daarvoor. 

Landelijk blijkt dat veel buitenlandse studenten+ (vooral Bachelor) te 

kampen hebben met problemen. 

2. Fysieke toegankelijkheid 

 M B O R  

A  x   Er wordt wel rekening mee gehouden. De vraag is: zou er dan ook een 

evaluatierapport zijn als het gaat om de toegankelijkheid? Het 

algemene bouwbesluit schrijft voor dat openbare en 

overheidsgebouwen (zoals onderwijs) toegankelijk moeten zijn, maar 

er kunnen in de praktijk vergissingen worden gemaakt. Het gevoel is 

dat het goed is geregeld. 

B x    Digitale toegankelijkheid: dit punt weten we eigenlijk niet goed.  

Tip: bij aanschaf dit aandachtspunt meenemen bij het opstellen van de 

specificaties. 

C  x   Op het moment dat het verzoek komt, worden er zaken geregeld. 

D x    Een aantal deelnemers heeft dit nog nooit ‘bewust’ meegemaakt. 

Bekend is dat er bijvoorbeeld wel autistische studenten zijn, maar de 

meeste aanwezigen  hebben er geen ervaring mee. 

3. Begeleiding 

 M B O R  

A  x   Als de student het heeft aangevinkt in Studielink, wordt de vraag 

gesteld: ‘Moeten we ergens rekening mee houden?‘ Het is een 

uitnodiging aan de student iets te vertellen. 

B  x   Gemaakte afspraken worden niet jaarlijks geëvalueerd. De simpele 

aanpassingen, zoals groter lettertype of verlengde examentijd zijn wel 

standaard en goed geregeld als optie.  

C  x   Er kunnen verschillende begeleiders zijn maar vaste begeleiders wordt 

bevorderd.  

D x    Het contact vindt incidenteel plaats. Een mooi voorbeeld is Wageningen 

waar ze kiezen voor een vaste begeleider. Ze gaan daar heel ver in 

(Twan). Bij ons kun je wel met 8/9 mensen te maken gaan krijgen. 

Daarom zou dit bij ons misschien wel anders kunnen. We gaan ook op 

bezoek bij Wageningen (Annemarie). 

4. Deskundigheid 

 M B O R  

A  x   Op een professionaliseringsdag/studiedag kun je casussen bespreken.  

In de keten hebben we dit wel opgepakt; er zijn bijvoorbeeld externe 

sprekers gevraagd. Als docent hebben enkele deelnemers hier nog 

nooit mee te maken gekregen. 

B x    Het gaat om de docenten.  
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C  x   Anekdote: x en y werken op dezelfde faculteit  waarbij x wel met 

autistische studenten te heeft en y nooit. Hoe kan dat? Sprake van 

blinde vlek? 

D x    De BKO is echt de basis. Het zit er niet in terwijl 30% van alle 

studenten zelf zegt: ik heb een beperking/’iets’ en 10 % dat zij 

belemmerd worden in studie door een beperking.  

5. Alternatieve leerroutes 

 M B O R  

A   x  Studenten moeten zelf aan de bel blijven trekken. Schriftelijk 

vastleggen lukt.  

B x    Het is maatwerk; er zijn geen vaste procedures. Taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn niet eenduidig 

beschreven: “We zijn een informele organisatie”, was de conclusie van 

de vorige ITK. Voor tentamens etc. zijn er wel procedures. De 

Examencommissie mag daarover beslissen. Elke afwijking van de 

standaard wordt getoetst door de Examencommissie. Uitstel BSA, maar 

echt een alternatief programma heeft men nog nooit meegemaakt. 

NB Tentamentijd verlenging is geen alternatieve route.  

C x    Het komt niet/amper voor. 

D  x    

6. Toetsing en examinering 

 M B O R  

A   x  De Examencommissie reageren binnen de termijnen, maar de 

reactietermijnen worden per faculteit vastgesteld.  

B   x  Wordt er geëvalueerd? Staat er in de OER dat er wordt gerapporteerd 

over wat voor soort vragen er binnen zijn gekomen?  Op dit moment 

alleen aantallen aanvragen, niet de aard van de aanvragen.  

Als je dat wel zou doen, dan kun je voorsorteren en het beleid erop 

aanpassen.  

Op dit moment gaat het om kleine aantallen. 

NB Structureel kan ook 1x in de twee jaar zijn. 

C   x  Aanvraag via studentendecaan/studieadviseur naar Examencommissie.  

D    x Tentamens worden centraal georganiseerd. Er is hard gewerkt aan 

verbetering van Toetsing en examinering.  

7. Waarborgen voor kwaliteit en continuïteit 

 M B O R  

A x    Het referentiekader van de Commissie Maatstaf is niet bekend bij alle 

deelnemers. Daarom volgt een toelichting: De thema’s van de scan 

komen uit een rapport van de Commissie Maatstaf en is door hen 

uitgewerkt in een referentiekader. Dit rapport wordt door HO-

instellingen gebruikt. Dit referentiekader is ook de basis voor de ITK. 

B x    Er vindt geen evaluatie plaats op gebied van studeren+. 

C x     
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D   x  Vanuit de keten en opleidingsverantwoordelijkheid wordt dit 

geïnitieerd. ESA universiteitsbreed; de verantwoordelijkheden bewust 

integraal belegd.  

Gebleken is inmiddels dat het gros van de studenten 10 minuten 

tentamentijdverlenging krijgt (meestal i.v.m. dyslexie). Daarnaast 

moet je soms oortjes bij regelen of andere kleine aanpassingen. 

 

8. Stage en werk 

 M B O R  

A x    Soms is het een verantwoordelijk docent die de stage begeleidt. De 

deelnemers zijn benieuwd hoe de studenten dit ervaren. 

B x     

C   x  Ja, hier zijn we bewust mee bezig.  

D x    TU/e doet hier onvoldoende aan, constateren de deelnemers. Het besef 

is er m.b.t. de afspraken in het sociaal akkoord/Quotumwet, maar de 

praktijk loopt nog achter.  

 

Extra opmerking  
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6.2 Bijlage 2. Verzamelscoreblad Beleidsscan groep TU/e studenten  

Verzamelscoreblad Beleidsscan groep TU/e studenten  

Geauditeerde eenheid:  studenten 

Deelnemers: Anne    

Koen    

Raomi    

Leon    

Katja    

Reinier    

Jordi    

Joost    
 

TU/e Annemarie Urselmann (manager studie faciliteiten) 

Handicap + 

Studie: 

Marian de Groot (directeur handicap + studie) 

Linda Schlundt Bodien (consultant handicap + studie) 

Datum: 14-11-2018 

Aanleiding: ITK is najaar 2019 gepland 

 

1. Informatievoorziening en voorlichting 

 M B O R  

A x    Voorlichting over mogelijkheden 

Je wordt niet meteen geïnformeerd over de mogelijkheden; pas op het 

moment dat je het aangeeft en zelf een gesprek aanvraagt. Het is op 

instellingsniveau wel geregeld maar je moet het dus wel eerst zelf 

aangeven.   

Vijf jaar geleden was het ‘kastje naar de muur’; het was niet meteen 

duidelijk waar ik moest zijn. Bij de overstap van opleiding is het ook 

even lastig om te vinden bij wie je dan moet zijn. Als je de systemen 

en de websites kent dan helpt dat wel. Bij ES bijvoorbeeld zijn er 

nieuwe studentbegeleiders met tijdelijke aanstellingen die het ook nog 

niet goed weten. Mijn oude studieadviseur wist de weg wel heel goed. 

De studieadviseur is een goede bron van info en het eerste 

aanspreekpunt. 

Advies: coherent beleid door alle opleidingen heen, want bij sommige 

gaat het wel goed. Dus bijv. de goede voorbeelden overnemen op alle 

opleidingen.  

B x    (Hoe) wordt informatie over toegankelijkheid aangeboden? 

Op instellingsniveau is er wel iets georganiseerd maar de info is lastig 

te vinden. De website kan worden verbeterd. Ik heb de website van de 

universiteit Twente gebruikt om voor mezelf info te vinden. Zij hebben 

die info goed en helder beschreven. Die info heeft mij geholpen bij het 

vinden van mijn weg bij de TU/e 

Advies: zie voorbeelden Uni Twente.   

Informatievoorziening via de website en eventuele folders die 

studentendecaan uit kan reiken tijdens gesprekken verbeteren. De 

website van de U Twente ‘studeren met visuele beperking’ heeft voor 

mij geholpen met de juiste informatie, maar helaas wel te laat. Deze 
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informatievoorziening zo updaten dat er ook meer kennis is over het 

eigen beleid en procedures bij de decanen. 

TIP: website info ook in het Nederlands niet alleen in het Engels. 

C x    Beschikbare kanalen voor Informatie voor doelgroep(en)  

Er zijn meerdere communicatiemiddelen. De info is verspreid. Een 

gesprek met de studieadviseur. Je bent afhankelijk van 1 persoon: als 

die het niet weet dan kom je niet verder. 

Advies: informatievoorziening is voor de TU/e (maar ook voor heel veel 

andere instellingen) echt een algemeen verbeterpunt. Maak een link op 

de website naar een algemeen ‘kennispunt’ en/of een boekje. Kan echt 

helpen voor zittende en nieuwe studenten. 

D x   x Wordt bij aanvraag en inschrijving gevraagd naar functiebeperking en 

wordt dit geëvalueerd? 

 Een recente ervaring: Bij aanmelding en vanuit DUO werd er 
meteen naar gevraagd. Dat was goed geregeld.  

 Bij overstap van Bachelor naar Master: het was even zoeken hoe 
en waar ik het kon aangeven en bespreken. 

Advies: je wilt graag weten wat er gebeurt met de info die je aangeeft. 

Ook bij de overstap er opnieuw naar vragen. Alert zijn op stress, burn-

out, het tè goed willen doen #studentenwelzijn. Niet alleen ‘studenten 

erdoor heen jagen in drie jaar tijd’. Verlies de student zelf niet uit het 

oog.   

Bij studenten met bijzondere beperkingen die komen studeren of die 

tijdens de studie zijn uitgevallen een persoonlijk plan van aanpak 

opstellen om te revalideren en/of zo goed mogelijk te kunnen studeren. 

Externe partijen kunnen onderdeel zijn van dit plan. Dit plan van 

aanpak structureel evalueren met een (1) verantwoordelijk persoon 

binnen de universiteit. Op deze manier creëer je het gevoel dat je 

studenten doeltreffend ondersteunt. Is er altijd tijd en aandacht voor 

student met een bijzondere beperking aangezien dit structureel is 

ingepland en actief vanuit de universiteit medeverantwoordelijkheid 

hiervoor wordt genomen 

Er volgt een uitleg over de rol en het werkveld van de 

studentenpsycholoog => analyse en opvang via 5 gesprekken. Indien 

er sprake is van een dieperliggend probleem volgt verwijzing voor 

behandeling via de GGZ. Vergelijk de verschillende rollen van huisarts 

en specialist. Nadeel daarvan is nieuwe gezichten en drempels die je 

dan als student over moet. 

Advies: Er wordt nogal abrupt gestopt met begeleiding door de 

studentenpsycholoog, het zou goed zijn om te investeren om na de 

afspraken een vastgestelde periode van bv. een jaar te blijven 

monitoren per mail hoe het gaat, en eventueel de student weer bij de 

hand te nemen/ alsnog zelf actie door studentenpsycholoog te nemen 

om door te verwijzen. Voor nu ligt deze verantwoordelijkheid bij de 

student zelf om weer aan de bel te trekken of contact op te nemen met 

een externe psycholoog, wat weer drempelverhogend is. Je gaat niet 
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bij iets aan de bel trekken waar je eerder voor je gevoel abrupt bent 

weggestuurd. 

E x    Informatievoorziening en evaluatie daarvan 

Ook met de studentendecaan zelf een gesprek plannen.   

Advies: Een uitnodiging op initiatief (studentendecaan maar bij 

voorkeur studieadviseur) van de universiteit zou de barrière verlagen. 

De studieadviseurs staan dichter bij de student, waardoor het 

makkelijker is om het hele verhaal te vertellen. Zeker als het over een 

langere periode gaat. 

2. Fysieke toegankelijkheid 

 M B O R  

A x   x Aanpassing gebouwen 

Voor een enkeling is het traplopen een probleem. Er is dan een 

mogelijkheid om via een onderlangse route naar de collegezaal te 

komen.   

Er zijn wel deuren aangepast, voor zover de studenten weten. Ook 

worden digitale oplossingen.  

B x    Toepassing webrichtlijnen 

De website is visueel slecht toegankelijk, zo merkt een van de 

aanwezigen. Omdat elke structuur anders is, is dat lastig voor de 

software. In de USA is dat gestandaardiseerd en daarom een stuk beter 

geregeld dan in NL.  Studenten kennen het keurmerk ‘drempelvrij’ niet.  

De colleges zijn soms niet goed te volgen op de beamer (als de docent 

iets gaat opschrijven). Dan zou een hulpmiddel of terugkijken  en – 

luisteren wel heel fijn zijn. De officiële ppt wordt wel beschikbaar 

gesteld. Ik heb nu zelf maar een recorder gekocht om de colleges terug 

te luisteren. Bij sommige docenten kun je het verhaal echt niet goed 

verstaan omdat ze zelf niet duidelijk praten: veel euh.. Ik heb nu een 

speciaal, klein microfoontje gekocht omdat er geen ringleidingen zijn. 

Dat helpt wel. 

Advies: docenten moeten duidelijk articuleren.  Indien mogelijk 

colleges standaard opnemen en beschikbaar stellen.  

C   x  Aanpassing studiematerialen 

Wel ervaringen bij de bachelor. Geen ervaringen bij de master. 

D   x  Aanbieden gebruiksvriendelijke studiematerialen 

Studiematerialen worden vroegtijdig door de instelling of opleiding 

verstrekt, zodat alle studenten tijdig beschikken over het (al dan niet 

aangepaste) lesmateriaal.   

3. Begeleiding 

 M B O R  

A   x  Studiekeuzegesprek 

Studenten krijgen standaard een studiekeuzegesprek. Studenten+ 

kunnen hierin hun aanvullende behoeftes kenbaar maken.  

B   x  Afspraken/arrangementen en vastleggen rechten en plichten 
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De studiewijzer komt pas beschikbaar aan het begin van het nieuwe 

kwartiel. Op Canvas vergeten de docenten soms op publish te drukken. 

Er zit een remming op. Bij OASE ging dat beter.   

Advies: drie werkdagen (of langer) voordat het kwartiel start de 

studiewijzer automatisch openzetten. 

C x    (Vaste) begeleiders met deskundigheid 

Afhankelijk van je studentendecaan: je kunt ze kiezen maar je kent ze 

niet. Pech dat de decanen die ik trof hier maar tijdelijk werkten. Of 

reacties als: “Ja, maar hij is al een paar maanden met pensioen.” Of 

een out of office reply zonder persoonlijke benadering terwijl we samen 

hebben gewerkt.  

Annemarie: Er zijn inderdaad veel zieken geweest en wisselingen. De 

reorganisatie heeft ook voor wisselingen gezorgd. We hopen dat het nu 

meer stabiel is met vaste gezichten. Mensen zijn echt wel van goede 

wil. 

Advies: Een groot verbeterpunt kan zijn dat de studieadviseur een 

advies mag uitbrengen over de reden van studievertraging. Zij staan 

dichterbij de student.  

Bij bouwkunde zijn er bijv. psychologen die de studenten uitstekend 

kunnen beoordelen.  

D   x  (structureel) Contact tussen student en begeleider 

Studenten vinden het soms lastig om om hulp te vragen.  

Advies: aan het begin een plan van aanpak maken en die tussentijds 

(per kwartiel of per half jaar) evalueren. Af en toe een attente en 

drempelverlagende vraag “Gaat het goed met je” zou sowieso al 

helpen.  

 

Een praatgroep voor studenten met een beperking waarin wekelijks of maandelijkse 
zaken kunnen worden besproken waar men tegenaan loopt, zoals de afstudeergroep 
doet met planning en doelen, zou kunnen helpen om een gevoel van saamhorigheid 
onder deze beperkte studenten te krijgen. Een lotgenoot is soms beter dan een 
psycholoog of arts. Deze groep kan ook terugkoppeling geven aan de universiteit over 
hun beleid met betrekking tot studenten met een beperking.  Een win-win situatie met 
een relatief kleine investering. Mogelijk kan de autisme plangroep hier als model of 
ervaringsbron kunnen dienen. 

 

4. Deskundigheid 

 M B O R  

A x    Professionaliseren medewerkers 

De studentendecaan was niet op de hoogte van de beleidsdocumenten 

en is navraag gaan doen. Als student heb ik de docent er zelf op 

gewezen. Dat was wel knullig.  

Mijn ExCie bij bedrijfskunde is heel streng, daar staan ze om bekend.  

Ik weet dat het bij andere opleidingen anders gaat en er meer wordt 

gezocht naar mogelijkheden. 

Algemeen beeld: begrip is ok maar de kennis valt tegen.  
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Zijn verschillen tussen opleidingen erg? Begrip en deskundigheid, zodat 

er gelijke rechten zijn.  Een goede reactie is: Lever het maar later in, 

maar lever het wel in. 

Advies: Het begint met menselijk begrip; dat zou meer gelijk moeten 

zijn in de instelling.  

 

Voorkom te lange (bureaucratische) procedures met het UWV en de 

gemeente in geval van studenten met een bijzondere beperking en 

neem als onderwijsinstelling dan de maatschappelijke 

verantwoordelijkheid. De student voldoet aan de verplichting in zijn 

wettelijk collegegeld en daar mag naar verwachting ook de wettelijke 

verplichting van de instelling tegenover staan. Zoals wijzen op 

mogelijkheden profileringsfonds en extra jaar Stufi en aanvragen 

studietoeslag bij de gemeente.  

 

B x     

C x    Ondersteuning medewerkers door deskundigen 

Volgens de studenten gebeurt dit slechts incidenteel.  

5. Alternatieve leerroutes 

 M B O R  

A   x  Het gaat hier om alles wat afwijkt van de standaardplanning. Ik kan 

bijvoorbeeld nog in het oude systeem van de master afstuderen, die 

mogelijkheid is er voor mij. Dat is mooi. Anders had ik vijf nieuwe 

vakken.  

Ik doe 2 vakken per keer i.p.v. 3 vakken. Dat is heel fijn. Uitstel van 

BSA werkt ook. 

Ik kon een keer mondeling tentamen doen i.p.v. schriftelijk. 

Algemeen beeld: Uitsmeren in tijd is goed mogelijk, alternatieven zijn 

er wel maar minder.  

Advies: Ik zou graag willen dat video-colleges in het reglement komen. 

Dat lost dan ook meteen het capaciteitsprobleem op want zullen er 

minder studenten naar de zaal komen en is er meer ruimte overdag.  

Avondcolleges worden als zwaar ervaren: verstoort sportmogelijkheden 

en het eet/slaapritme. 

B     Niet besproken (gezien de tijd) 

C     

D     

6. Toetsing en examinering 

 M B O R  

A   x  Termijnen behandeling aanvragen, evaluatie/aanpassing 

In de OER ligt duidelijk vast binnen welke termijn de ExCie een 

beslissing moet nemen. Als het er staat kun je precies zien wanneer de 

examenzitting is. We hebben het idee dat dat goed wordt nageleefd. 
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Zeker als het verzoek via de studentendecaan is ingeleverd; via een 

student zelf is het soms ‘het verkeerde format’.  

Niet alle aanwezigen weten precies hoe dit werkt qua 

informatievoorziening. 

 

Advies: Maak de OER breder beschikbaar; niet alleen door hem op de 

website of het intranet te zetten maar ook of canvas of mytue zodat ze 

beter beschikbaar zijn.  

Advies: Geef een samenvatting van enkele pagina's van deze 

documenten waar alle regels in staan die relevant zijn voor de dagelijks 

zaken zodat men niet het gehele document hoeft door te spitten 

B  x   Criteria voor besluitvorming van aanpassingen  

Er is instellingsbreed van alles geregeld maar iedere ExCie kan de OER 

toch zelf nader invullen. Dit verschilt per faculteit. 

C     Besluitvorming en evaluatie 

Staat er iets over rechten en plichten in het Studentenstatuut? Ik ben 

vooral gewezen op de OER, dus dan zei ik: “Ik heb dit en dit gelezen in 

de OER en wil graag xxx regelen, kan dat?” Meestal was mijn info dan 

nieuw, maar vond men het wel een goed idee. Zelf actief zijn helpt dus 

heel erg! 

Niet bij alle aanwezigen is het Studentenstatuut bekend. 

Advies: meer bekendheid geven aan het Studentenstatuut. 

D  x   Afspraken over aanpassingen en controle naleving 

Het wordt wel schriftelijk vastgelegd, we zijn minder overtuigd van de 

naleving.  

7. Waarborgen voor kwaliteit en continuïteit 

 M B O R  

A x    Visie, beleid en doelstellingen 

Niet veel zicht op tenzij je toevallig het hele document/website hebt 

doorgespit.  

Een student valt op dat er actiepunten in staan uit 2006.  Is daarop 

gereageerd? Wat is ermee gebeurd? 

B     Evaluatie kwaliteit onderwijs voor/door studenten+ 

Deze punten zijn voor nu minder zinvol en bespreken we in februari. 

C     Aandacht voor deelaspecten Commissie Maatstaf 

D     Communicatie over en evaluatie van afspraken met studenten+ 

 

 

 

 

8. Stage en werk 

 M B O R  

A x    Afspraken m.b.t. begeleiding naar stage en werk 
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Is niet vaak aan de orde want stages zijn voor de uni beperkt. Een 

student heeft het wel gedaan maar er was geen beoordeling en geen 

begeleiding.  We weten waar je moet zijn als je hulp wilt krijgen bij het 

vinden van stage en werk. Als je verlegen bent, is het lastiger om hulp 

in te schakelen. 

B     Kennis van ondersteuningsbehoeften van studenten en 

professionalisering op dit gebied 

Er is goede samenwerking tussen TU/e met de High Tech campus en 

met Brainport. Mijn indruk is dat de doorstroom goed verloopt. Eens 

per jaar worden bedrijven uitgenodigd met standjes. Sollicitatie 

workshops eerste impressie.  De aanwezigen maken zich hier niet veel 

zorgen over. Kan ook verschillen per studierichting. Een enkeling denkt 

dat het misschien toch lastiger wordt vanwege de beperking, maar 

heeft vertrouwen dat hij zijn weg wel zal vinden. 

C     Wijze waarop contact onderhouden wordt met werkgevers 

D  x   Aanname personeel met een functiebeperking 

Bij Metaforum is een vrouw met een fietsrolstoel. Dat is wel een 

zichtbaar voorbeeld, maar ja je kunt niet alles zien, immers. Bij de 

faculteit natuurkunde zijn misschien wel meer autisten? 

 

Extra opmerking  
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6.3 Bijlage 3 Verzamelscoreblad Beleidsscan groep TU/e uitvoerden  

Verzamelscoreblad Beleidsscan groep TU/e uitvoerenden  

Geauditeerde eenheid:  uitvoerenden 

Deelnemers: Jessica vd Ven, ESA, teamleider onderwijsplanning 

Monique Damen, ESA 

Marieke van der Laan, studieadviseur informatica 

Patricia Veelings, studentendecaan 

Anneke Sikkema, beleidsmedewerker ESA 

Joost Wouters, vice voorzitter Excie 

Bert Verheijen, beleidsmedewerker dienst huisvesting 

Sonja Joosten, secr Excie 

Kim Pauwels, studieadviseur scheikundige technologie  

TU/e Annemarie Urselmann (manager studie faciliteiten, werkgroep ITK) 

Handicap + 

Studie: 

Marian de Groot (directeur handicap + studie) 

Linda Schlundt Bodien (consultant handicap + studie) 

Datum: 18-12-2018 

Aanleiding: ITK is najaar 2019 gepland 

 

1. Informatievoorziening en voorlichting 

 M B O R  

A x     Ik weet eigenlijk niet hoe de hele procedure loopt.  

Hoe loopt het proces bezien vanuit de student? 

Studiestudentendecaan vertelt: De route is via Studielink, 

koppeling Osiris en via inschrijvingsformulier aangeven dat je nog 

steeds behoefte hebt. Dan gesprek met studentendecaan: daar kun 

je info krijgen. Op de open dagen staan studentendecanen en 

studieadviseurs de studenten te woord. 

 Op de website staat info. Wellicht kan dat beter. De 

info is wat gedateerd ook wat betreft 

bereikbaarheid. 

 Ringleiding: wanneer een student daar behoefte aan 

heeft, komt dat niet altijd goed door. Welke ruimtes 

hebben dit eigenlijk? (handboek: ruimte >75 dlnrs?) 

Casus van een te lang traject van een student met een visuele 

beperking <4% door terughoudendheid pas afgelopen vrijdag een 

gesprek had met de studentendecaan. 

 Rol Examencommissie: is het wel hun taak om bij 

de afweging ook de faciliteiten qua huisvesting mee 

te nemen? Strikt genomen hoef je alleen de 

kwaliteit te borgen bij het toekennen van de 

aanpassing. De rest is verantwoordelijkheid van de 

manager. Rolscheiding is een thema. 

Advies: Best practises uitwisselen, zou voor ons een 

heel goed idee zijn! 
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B  x    Sommige studieadviseurs laten studenten gebruik 
maken van kleine ruimtes op de gang met extra 

faciliteiten en voorzieningen: extra licht, laptop met 
voorleessoftware, etc. Surveilleren wordt door de 
studieadviseur zelf geregeld.  Dit is/was niet bekend 
bij de Examencommissie. Casus werktuigbouwkunde die 

voorlessoftware Kurzweil nodig heeft. De versie pro kost 1.000 

euro en kan de student zelf niet betalen.  
 Geopperd voorstel: “alle broodjes speciaal” in een 

ruimte onderbrengen? Kan dat wel vanwege 
tegenstrijdige verzoeken? Mag iedereen weten dat 
je een broodje speciaal bent (AVG)? 

Advies: Mogelijke voorzieningen moeten centraal 

worden geregeld en bekend worden gemaakt.   

C   x  Info is via meerdere communicatiekanalen beschikbaar, 

maar deze zal misschien niet overal precies hetzelfde 

zijn. Voorbeelden zijn onder andere: website, 

studieadviseur, studiegids.  

D    x Het wordt gevraagd om via studielink te melden en via 

inschrijving wordt het nogmaals gevraagd. Het aantal 

meldingen wordt wel bijgehouden en er wordt over 

gerapporteerd.  input voor beleidsplan. Is er ook 

sprake van analyse? Rol AVG werkt hierin 

belemmerend. 

E x    Je krijgt pas info als je er als student zelf actief naar 

vraagt. Casus student die wist dat ze met dyslexie extra faciliteiten 

kon aanvragen, maar dat bewust niet wil. Dat is dan een zelfbewuste 

keus; het gaat erom dat het wel bekend is. Sommige studenten zijn 

bang dat deze info anders tegen hen gebruikt kan worden. 

2. Fysieke toegankelijkheid 

 M B O R  

A   x   AMS (arbo milieu en veiligheid) werkt hierin samen 
met dienst onderwijs. 

 Er is een ‘bouwstenen’ handboek met info over 
bouwfysica en technische voorzieningen. Men 
probeert zoveel mogelijk wensen te inventariseren 

en daaraan tegemoet te komen. CvB maakt beleid 
en stelt budget beschikbaar. 

 CPG commissie: wat het ITS-keurmerk oplevert of 
vraagt is soms te duur en niet te realiseren: 
ringleidingen, trappen, invalide toilet etc. Oude 
gebouwen kun je niet helemaal renoveren. 

Advies: Organiseer jaarlijks/eens per x jaar een schouw 

samen met studenten als het gaat om Internationale 

toegankelijkheid (ITS symbool/vignet). 

B      Dit is niet bekend. Bijvoorbeeld: voorleessoftware goed 

werkt, inhoudsopgave goed, visueel helder. Alleen maar 
toegankelijke pdf’s plaatsen in ELO. BCAG(?) proof. 

 Vraag: hoe gaan werkgevers om met deze 
vraagstukken?  Ook bedrijven zijn hier mee bezig. 

Voorbeeld Philips. 

Advies: De vernieuwde Tu/e website laten checken. ELO 

idem zodat je het meteen aan de ‘voorkant’ goed hebt 

geregeld en niet aan de ‘achterkant’ hoeft te doen. 
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C      

D      

3. Begeleiding 

 M B O R  

A   x   Melden is belangrijk en ook dat dat in vertrouwen 
kan. In eerste kennismakingsgesprek wordt het 
genoemd (nadat het via Studielink is gemeld). Vaak 
merk je toch ook gaandeweg het jaar. 

Advies: standaard, structureel en actief navragen of de 

student nog steeds dezelfde faciliteiten nodig heeft of in 

1x regelen voor de duur van de hele opleiding? 

B  x    Deels informeel en deels via de Excie. Tentamen 
voorzieningen worden schriftelijk vastgesteld.  

C x     Wisselende begeleiders. Deels is het vast 

bijvoorbeeld docentcoach of trainer. Per faculteit 
kan dit verschillen. Soms wisselt het per bachelor 
en master.  

Advies: voor studenten is een vast persoon belangrijk 

en veilig. Of bij vertrek een tijdige melding van wie deze 

taak heeft overgenomen. 

D x  x   Dit verschilt per student: soms regelmatig 
afspraken in bepaalde periodes. Eerstejaars hebben 
soms meer nodig dan tweede of derdejaars. Dus 
Incidenteel en naar behoefte. 

 

 

4. Deskundigheid 

 M B O R  

A x  x   Vanuit ESA centraal worden er cursussen 
georganiseerd (voorbeeld: draad van Ariadne; 1.1.3 
trainingen, vijf gesprekken). Er ligt een soort basis 
maar niet bekend is of de leidinggevende hierop 

‘stuurt’ in het jaargesprek. Het aanbod is niet 
verplicht. 

B   x   In de ontwikkelplannen is per functiegroep een 
overzicht van trainingen beschikbaar, maar dit is 
niet algemeen bekend. Ook is er sprake van een 

h+s netwerk waar ervaringen worden uitgewisseld.  
 Professionalisering Examencommissies: daar is wel 

behoefte aan want zij worden veel geconfronteerd 
met vraagstukken.  

 Hetzelfde geldt voor de facilitaire ondersteuning: dit 
soort overleggen zijn dus zeer ook voor ons zeer 
waardevol en informatief! 

Advies: Organiseer kalibreersessies waarin diverse Excie 

onderling casuïstiek uitwisselen. 

Advies: Richt een werkgroep in studeren met een 

beperking werkgroep voor mensen die te maken hebben 

met gebouwen, facilitair, marketing etc.   Betrek hierbij 

het bouwstenenboek. 

Tip voor Excie: neem deel aan het netwerk Toegankelijk 

Examineren 2019. 
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C   x   

D    x  Kleine bijdrage BKO van studentendecanaat. Werkt 
met stellingen. De vraag is wel: beklijft het? Casus: 

docenten willen ook echt graag weten zodat de studenten goed 

kunnen benaderen: Had ik dit maar geweten! De student moet het 

wel goed vinden dat de info wordt gedeeld. AVG. 

5. Alternatieve leerroutes 

 M B O R  

A      Je stelt iets op en als het echt afwijkt legt de 
studieadviseur het voor aan de Excie. Studenten 
met een ‘sportstatus’ krijgen ook aanpassingen, 
maar echt aanpassingen aan de leerroute worden 
niet gemaakt.  In de praktijk is er in NL weinig 

ervaring met alternatieve leerroutes. 

Tip: Flexscan voor bespreken mogelijkheden 

B      

C      

D      

6. Toetsing en examinering 

 M B O R  

A   x   De vastgestelde termijn is ~zes weken zie OER per 

opleiding. De praktijk is dat er last minute vaak nog 
wel wat wordt geregeld.  

 Evalueren wordt niet jaarlijks gedaan. Casus: gesprek 

met CvB omdat er veel zaken bij CvE kwamen. 

B  x    Zie OER. Reglement is een praktische uitwerking 
daarvan 

 

C  x x   De wet zegt dat je iets moet doen voor studenten+, 

maar het is je eigen afweging hoever je hierin wilt 
gaan. 

D  x   De Excie legt afspraken vast in relatie tot de OER. Er 

wordt niet gemonitord of het ook zo wordt uitgevoerd. 

In jaarverslag wordt wel weergegeven hoeveel soorten 

beslissingen worden gemaakt.  Geen analyse in de zin 

van: het valt ons op dat….x 

Advies: Voeg als Excie een analyse toe aan het 

jaarverslag. Relateer hierbij ook aan het beleidsplan. 

7. Waarborgen voor kwaliteit en continuïteit 

 M B O R  

A  x    We hebben een visie en een beleid al is het 

verouderd.  

B x  x   Standaardevaluaties en standaard curriculum 
enquêtes, maar staat daar iets in over beperkingen? 
We denken van niet het is meer kwalitatief. 

C x     Er staat wel iets in het studentenstatuut maar dat is 

slecht te vinden. 

D   x   We krijgen wel geanonimiseerd gegevens 
aangeleverd. 

8. Stage en werk 

 M B O R  
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A x     Careercoach? Verschilt per faculteit. We hebben 
weleens sollicitatietrainingen speciaal voor 

studenten met autistisme. Feit is dat de 
arbeidsmarkt voor studenten+ ook met een 
technische opleiding lastiger is. De vraag voor hen 
is: vertel je het en zo ja hoe dan, en wanneer? 

Advies: Organiseer een of meer momenten waarop je 

studenten+ expliciet voorbereidt op stage en werk en 

hen hiervan bewustmaakt. 

TIP: Lees het artikel “Mind the gap” waaruit blijkt dat de 

arbeidsmarkt in NL voor deze studenten minder goed 

functioneert, dan in ons omringende landen. 

B x     Stage coördinatoren doen hun best maar het is toch 
net wie je treft… Ook (Amerikaanse) bedrijven staan 

hiervoor open. Voorbeeld Philips 
werkgelegenheidsplan 

C x     Het gaat niet alleen om lichamelijke beperkingen, 

ook psychische beperkingen spelen een rol.  Je kunt 
immers niet alles zien… 

D      

 

Extra 

- Marloes Hartman heeft het ook nog ingevuld. 

- Het was nuttig om informatie te ontvangen vanuit verschillende invalshoeken.  

- Er is soms te weinig tijd om dingen uit te zoeken, het is fijn om te horen dat ook 

anderen hiermee weleens worstelen vanwege te weinig tijd. 

- De bedoeling is dat wat uit de beleidsscan komt, afgenomen door een externe 

partij ons gaat helpen op alle niveaus. Het goede ervan is dat het nu echt is 

geagendeerd.  

- Belangrijk en fijn is ook dat we de uitkomsten gaan borgen mede via het 

beleidsplan dat wordt geschreven door Anneke.  

- Dit komt echt van ‘onderaf’ en het mooie is dat alle niveaus van de organisatie 

zijn betrokken. 

- Vraag: Horen we wel alle studenten of alleen de succesvolle studenten?  Wij zijn 

als het ware hun stem. 

- Tip voor verder verbreden van kennis en begrip: CvB leden adopteren een 

student+  
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6.4 Bijlage 4 Aangeleverde documenten TU/e 

 

TU/e-Beleidsnotitie Studeren met een functiebeperking (2006) 

Kritische Reflectie Instellingstoets 2013 TU/e 

 

Info voor aankomende studenten 

https://www.tue.nl/studeren/bachelor-

college/onderwijsstructuur/student-en-studiebegeleiding/ 

 

 

 
 

 

 

Document: Studentenstatuut NED 2018-2019: 

https://assets.studiegids.tue.nl/fileadmin/content/centrale_co

ntent/Organisatie/Tabellen_Studentenstatuut/Studentenstatuu

t_NED_2018-2019.pdf 

 

 

Info over studentendecaan 

https://studiegids.tue.nl/organisatie/studentbegeleiding/stud

entendecaan/ 

 

 

 

 

Info over bijzondere omstandigheden: 

https://studiegids.tue.nl/studeren/bijzondere-

omstandigheden/ 

 

Info over het Profileringsfonds: 

https://studiegids.tue.nl/studeren/beurzen-en-

fondsen/profileringsfonds/: 
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Diverse trainingen: 

https://studiegids.tue.nl/verbreding/trainingen/?L= 

 

 

 

 

 

 

6.5 Bijlage 5 Overige geraadpleegde documenten  

 TU/e Jaarverslag 2017 

 TU/e Strategisch plan 2020 

 Jaarrapport 2018 Studeren met een functiebeperking CHOI  
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