Juli 2021

Studeren met handicap, dyslexie of
chronische ziekte?

Beste student(e),
Heb je een handicap, dyslexie of een chronische ziekte?
En zou dit je in je studie eventueel kunnen belemmeren?
Laat het ons dan weten.
Dit kan vanaf 1 juli via Osiris (Zaak)*. Geef aan welke voorzieningen je nodig denkt te
hebben (b.v. op basis van de voorzieningen waar je in je vooropleiding gebruik van
gemaakt hebt, denk aan extra tijd voor een tentamen).
Wanneer je je gegevens hebt doorgegeven en deze zijn compleet bevonden krijg je een
bericht met de mogelijkheid tot het maken van een afspraak met een studieadviseur
(vanwege coronamaatregelen mogelijk via Microsoft Teams).
De voorzieningen worden in eerste instantie voorlopig toegekend. De studieadviseur
bespreekt vervolgens samen met jou, onder andere op grond van een (medische)
verklaring, welke voorzieningen er definitief zullen worden toegekend.
Wanneer je uiterlijk zondag 12 september** je gegevens doorgeeft in Osiris
(Zaak) kunnen we garanderen dat eventuele voorzieningen voor de eerste
tentamenperiode aangevraagd zijn
Mocht het voor jou noodzakelijk zijn om al eerder een gesprek te hebben of heb je
vragen, dan kun je contact opnemen via telefoonnummer 030 2534949, of via e-mail:
studieadviseurs.fsw@uu.nl.

Met vriendelijke groet,
Studieadviseurs Faculteit Sociale Wetenschappen
Onderwijs- en studentenzaken
*Osiris zaak is een apart tabblad binnen Osiris, het digitale registratiesysteem van de
UU. Gebruik je solis-account of, wanneer je deze nog niet hebt, het account dat je
gebruikt hebt voor de matching.
** Dit betreft enkel het indienen van je verzoek via Osiris Zaak, dan hoef je nog geen
afspraak gepland te hebben
NB: Wanneer je bezwaar hebt tegen het invullen van je gegevens neem dan contact op
via bovengenoemd emailadres.
NB2: Als je aan de slag gaat met Osiris Zaak is het noodzakelijk om je pop-up
blokkering (tijdelijk) uit te schakelen
Kijk voor algemene info rondom studeren met een handicap of chronische ziekte op de
website.

