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Uit onderzoek  (ministerie van OC&W 2009, nr. 134, Studeren met een 

functiebeperking) blijkt dat 16,5 % van de eerstejaars studenten een 

functiebeperking heeft.   

 

De TU/e streeft ernaar studenten met een functiebeperking of chronische ziekte 

een gelijke kans te bieden op studiesucces als studenten zonder 

functiebeperking. 

Voor studenten met een functiebeperking zijn dan ook diensten en voorzieningen 

beschikbaar om de kans op studiesucces te vergroten. 

 

De TU/e streeft ernaar dat studenten met een functiebeperking dit zo vroeg 

mogelijk kenbaar kunnen maken zodat adequate voorzieningen kunnen worden 

getroffen.  

Bij diverse voorlichtingsactiviteiten zijn studentendecanen aanwezig. 

Studenten kunnen via studielink kenbaar maken dat er sprake is van een 

functiebeperking. Deze vraag komt terug op het inschrijfformulier, waarbij tevens 

de mogelijkheid bestaat aan te geven dat de student een informatief gesprek 

wenst met een studentendecaan. 

De studentendecaan draagt zorg voor de intakegesprekken. In dat gesprek 

worden ook afspraken gemaakt omtrent de te  treffen voorzieningen. 

 

Voorlichting 

De TU/e streeft ernaar dat de student weet dat hij een voorziening kan aanvragen 

en wat de procedure hiervoor is. 

Op ruime schaal wordt bekend gemaakt dat voorzieningen kunnen worden 

aangevraagd bij het Onderwijs en Studenten Service Centrum. Ook de 

studieadviseurs van de faculteiten zijn hiervan op de hoogte. Bij open dagen en 

soortgelijke bijeenkomsten zijn studentendecanen aanwezig. 

In het kader van BKO worden toekomstige docenten geïnformeerd omtrent het 

thema: studeren met een functiebeperking 

 

Procedure  

In overleg tussen de student en de  studentendecaan  wordt bepaald welke 

voorzieningen wenselijk zijn. De studentendecaan legt dit verzoek dan voor aan 

de examencommissie. De examencommissie beslist over voorzieningen bij 

tentamens en examens. Voor enkele veel voorkomende voorzieningen zijn de 

studentendecanen gemandateerd deze namens de examencommissie toe te 

kennen. De studieadviseurs hebben een verwijzende taak hierbij.  
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De TU/e streeft ernaar studenten met een functiebeperking een adequate 

begeleiding te bieden zodat zij kunnen voldoen aan de eisen die de studie stelt. 

De studieadviseurs van de faculteiten zijn op de hoogte van de 

begeleidingsmogelijkheden voor studenten met een functiebeperking 

De studentenadviseurs van het Onderwijs en Studenten Service Centrum bieden 

individuele begeleiding alsook groepsgewijze begeleiding. Deze begeleiding richt 

zich altijd op het zo goed mogelijk voldoen aan de eisen die de studie stelt, zowel 

wat studievaardigheden betreft alsook wat het functioneren als student betreft. 

 

Financieel 

In het Profileringsfonds zijn  middelen beschikbaar waar studenten een beroep op 

kunnen doen als zij ten gevolge van hun functiebeperking studievertraging 

oplopen. De studentendecanen beslissen over toekenningen uit het 

Profileringsfonds. De studentendecanen bemiddelen bij DUO bij aanvragen voor 

voorzieningen op het terrein van studiefinanciering. 

 

 

Interne informatievoorziening 

De faculteiten worden regelmatig door het Onderwijs en Studenten Service 

Centrum geïnformeerd welke studenten van hun faculteit een functiebeperking 

hebben gemeld. Daarbij wordt met toestemming van de student ook de aard van 

de functiebeperking gemeld alsmede de geboden voorziening. 

 

Toegankelijkheid 

De TU/e kent een Bestuurscommissie Voorzieningen Gehandicapten. Deze 

commissie houdt zich bezig met de toegankelijkheid van gebouwen en 

voorzieningen binnen de TU/e voor studenten en medewerkers met een 

functiebeperking. Het verkrijgen van het Internationaal ToegankelijkheidsSymbool 

(ITS) om zodoende de toegankelijkheid van de gebouwen voor mensen met een 

functiebeperking te waarborgen, is hierbij een belangrijke doelstelling. 

 


