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1.

Inleiding

Studeren met een handicap is vaak lastiger en kost meer tijd en energie
dan studeren zonder die beperking, maar het hoeft geen belemmering te
zijn om een universitair diploma te halen. De Universiteit Utrecht zet zich
ervoor in het studeren gemakkelijker te maken voor studenten met een
handicap en heeft voor hen verschillende regelingen en voorzieningen
ontwikkeld. De studieadviseur van jouw opleiding kan je precies vertellen
welke mogelijkheden er voor jou zijn voor aanpassingen, begeleiding of
financiële steun tijdens je studie.
Houd er rekening mee dat de voorzieningen bij de universiteit anders
kunnen zijn dan je op school gewend was.
Heb jij een handicap? En heb je extra voorzieningen nodig om goed te
kunnen studeren? Deze brochure laat je kennismaken met de voorzieningen
die de Universiteit Utrecht biedt voor studenten met een handicap, wanneer
je daarvoor in aanmerking komt en bij wie je terecht kunt. Ook is er een
stappenplan en een overzicht met handige adressen opgenomen. Deze
informatie vind je ook op www.uu.nl/handicap.

Inleiding
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2.

Wanneer kom je in aanmerking?

Het kan moeilijk zijn om voor je handicap uit te komen. Toch is het
verstandig die schroom te overwinnen en contact te zoeken met de
studieadviseur van je opleiding. Studenten met een handicap kunnen
namelijk aanspraak maken op extra voorzieningen die het studeren
gemakkelijker maken.
Onder handicap vallen alle lichamelijke, zintuiglijke en psychische
aandoeningen die blijvend van aard zijn en tot studievertraging kunnen
leiden1. Denk bijvoorbeeld aan:
- een visuele, auditieve of motorische handicap;
- dyslexie;
- een chronische (psychische) aandoening, zoals (manische)
depressiviteit, een stoornis in het autistische spectrum, AD(H)D, de
ziekte van Crohn, diabetes, astma, reuma of ME/CVS.
Binnen de universiteit zijn speciale voorzieningen ontwikkeld voor studenten
met dyslexie, chronische vermoeidheid, AD(H)D, autisme, een psychische
aandoening en een motorische, visuele of auditieve handicap (zie paragraaf
3.1). Mocht er sprake zijn van een andere handicap, bespreek dan met de
studieadviseur welke mogelijkheden er zijn.
Om te kunnen bepalen of jij in aanmerking komt voor de voorzieningen
maak je een afspraak met de studieadviseur van je opleiding. Doe dat in
een zo vroeg mogelijk stadium, liefst al ruim voordat je met je opleiding
begint. Dan is er voldoende tijd om voorbereidingen te treffen en kun je
vanaf het begin gebruikmaken van de extra ondersteuning.

Een handicap moet je zo nodig kunnen aantonen met een schriftelijke verklaring,
bijvoorbeeld van een (huis)arts of specialist, een behandelend therapeut,
psycholoog of psychiater.
Wanneer kom je in aanmerking?
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3.

Voorzieningen

Een handicap hoeft geen belemmering te zijn om te studeren en een
universitaire opleiding af te ronden. Om studenten daarbij te ondersteunen
biedt de Universiteit Utrecht verschillende voorzieningen aan.

3.1

Contract onderwijsvoorzieningen
Centraal staat daarbij het ‘contract onderwijsvoorzieningen’, waarmee je als
student met een zogenaamde erkende handicap een contract met de
opleiding afsluit over de onderwijsvoorzieningen waarop jij aanspraak kunt
maken. Deze voorzieningen zijn gericht op de praktische zaken van het
studeren zelf, zoals:
- extra tentamentijd of extra tijd voor het inleveren van papers en
opdrachten;
- aangepaste opdrachten of tentamens (groter lettertype, A3-formaat,
gebruik van laptop etc.);
- (audiovisuele) hulpmiddelen die het volgen van een college makkelijker
maken.
Na een intakegesprek bij de studieadviseur wordt bepaald welke
voorzieningen er in jouw situatie wenselijk en mogelijk zijn. De afspraken
worden vastgelegd in het contract. Voor zover mogelijk heb je als student
binnen de hele universiteit recht op dezelfde voorzieningen, dus ook buiten
je eigen opleiding.
Binnen de universiteit zijn speciale voorzieningen ontwikkeld voor studenten
met dyslexie, chronische vermoeidheid, AD(H)D, autisme, een psychische
aandoening en een motorische, visuele of auditieve handicap. In de
volgende paragrafen kun je lezen om welke voorzieningen het gaat.
Mocht er sprake zijn van een andere handicap, bespreek dan met de
studieadviseur welke mogelijkheden er zijn.

3.1.1

Studeren met dyslexie
Onder dyslexie wordt een stoornis verstaan die gekenmerkt wordt door
hardnekkige problemen met lezen en/of spellen. Dyslexie wordt aangetoond
met een dyslexieverklaring, die wordt afgegeven door een geregistreerde
GZ-psycholoog of orthopedagoog. Hieruit moet blijken dat is voldaan aan de
eisen van de Stichting Dyslexie Nederland. Een dyslexieverklaring is
gebaseerd op een dyslexieonderzoek. Ook het onderzoeksverslag moet
worden ingeleverd. (www.stichtingdyslexienederland.nl).
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Welke voorzieningen zijn er?
Bij voorzieningen voor dyslectische studenten kun je denken aan:
- verlenging van de toets- of tentamentijd;
- extra tijd voor inleveren papers, werkstukken en opdrachten;
- aanbieden van overzichtelijke opdrachten en tentamens (voldoende
contrast, vergroot lettertype, A3 formaat etc.);
- tentamens maken in een aparte ruimte.
Tijdens het intakegesprek met je studieadviseur bespreek je welke
voorzieningen in jouw geval nuttig en mogelijk zijn. Om daar aanspraak op
te kunnen maken heb je wel een dyslexieverklaring nodig. Daarnaast zijn er
financiële voorzieningen (zie § 3.2).
Wat zou je aan docenten kunnen vragen?
- een puntsgewijze samenvatting (hand-out) van het hoorcollege op
papier;
- een kopie van de gebruikte sheets en aantekeningen;
- toestemming om het college op te nemen met geluidsapparatuur;
- toestemming om bij colleges en werkgroepen een laptop te gebruiken;
- aan het begin van het college een globaal overzicht van wat aan de orde
komt;
- dat de docent nieuwe namen of begrippen op het bord (of op papier)
schrijft;
- duidelijkheid over wat er belangrijk is in de leerstof en over wat er aan
studieactiviteiten wordt verwacht.

3.1.2

Studeren met chronische vermoeidheid
Chronische vermoeidheid is een op zichzelf staande stoornis (ME/CVS) of
kan het gevolg zijn van chronische aandoeningen, zoals diabetes, astma of
reuma. Het zorgt voor perioden van zware geestelijke en lichamelijke
uitputting. Een huisarts of specialist stelt vast of er sprake is van
vermoeidheidsklachten als gevolg van een chronische aandoening.
Welke voorzieningen zijn er?
Bij voorzieningen voor studenten met chronische vermoeidheidsklachten
kun je denken aan:
- extra tijd voor inleveren papers, werkstukken en opdrachten;
- versoepeling aanwezigheidsplicht;
- aparte tentamenruimte om afleiding te voorkomen (indien er ook sprake
is van concentratiestoornissen).
Tijdens het intakegesprek met je studieadviseur bespreek je welke
voorzieningen in jouw geval nuttig en mogelijk zijn. De exacte toewijzing
hangt ook af van de verklaring van de arts. Daarnaast zijn er financiële
voorzieningen (zie § 3.2).
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Wat zou je de docent kunnen vragen?
- leestips / kern van de stof;
- extra uitleg;
- extra (schrijf)pauzes.

3.1.3

Studeren met AD(H)D
AD(H)D is een stoornis die gekenmerkt wordt door aandachtsproblemen,
impulsiviteit en hyperactiviteit. Deze verschijnselen hoeven niet allemaal
voor te komen. Er zijn verschillende typen AD(H)D. De diagnose wordt
gesteld door een GZ-psycholoog, psychotherapeut of psychiater.
Welke voorzieningen zijn er?
Bij voorzieningen voor studenten met AD(H)D kun je denken aan:
- extra tijd voor opdrachten en tentamens (om korte perioden
geconcentreerd te kunnen werken);
- een aparte tentamenruimte (met een beperkte groep studenten) om
afleiding te voorkomen.
Tijdens het intakegesprek met je studieadviseur bespreek je welke
voorzieningen in jouw geval nuttig en mogelijk zijn. De exacte toewijzing
hangt ook af van de verklaring van de arts. Daarnaast zijn er financiële
voorzieningen (zie § 3.2). Ook is het mogelijk om zelf begeleiding in te
kopen van een persoonlijke coach, die je helpt bij het organiseren van je
dagelijks leven en je huishouding (www.studenticoach.nl).
Tevens bieden de studentpsychologen van de Universiteit Utrecht een
studieondersteuningsgroep voor studenten met AD(H)D aan. Kijk voor meer
informatie op www.uu.nl/studenten/trainingen.
Wat zou je de docent kunnen vragen?
- vaste, duidelijke structuur in de colleges;
- ondersteuning bij het maken van een planning;
- werken in kleine groepen;
- samenwerken met een vaste partner;
- tentamens maken in een aparte ruimte;
- bespreken van eventuele knelpunten bij opdrachten.

3.1.4

Studeren met autisme
Er zijn diverse vormen van autisme (Autisme Spectrum Stoornis; ASS),
waaronder Asperger en PDD-NOS. De stoornissen worden gekenmerkt door
problemen met het verwerken van prikkels en het interpreteren/aanvoelen
van taal en sociale interacties. Ook kan het moeilijk zijn om hoofd- en
bijzaken te onderscheiden en kunnen nieuwe, afwijkende situaties stress
veroorzaken. De diagnose wordt gesteld door een GZ-psycholoog,
psychotherapeut of psychiater.
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Welke voorzieningen zijn er?
De Universiteit Utrecht biedt begeleiding en advies aan studenten met een
stoornis in het autistisch spectrum. Hierbij kun je denken aan:
- praktische begeleiding en informatie door de tutor;
- advies over het studieprogramma en onderwijszaken in het algemeen
door de studieadviseur;
- deelname aan de wekelijkse bijeenkomsten van de
studieondersteuningsgroep van de studentenpsychologen van de
Universiteit Utrecht. Kijk voor meer informatie op
www.uu.nl/studenten/trainingen;
Tijdens het intakegesprek met je studieadviseur bespreek je welke
voorzieningen in jouw geval nuttig en mogelijk zijn. De exacte toewijzing
hangt ook af van de verklaring van de arts. Daarnaast zijn er financiële
voorzieningen (zie § 3.2). Ook is het mogelijk om zelf begeleiding in te
kopen van een persoonlijke coach, die je helpt bij het organiseren van je
dagelijks leven en je huishouding (www.studenticoach.nl).
Wat zou je de docent kunnen vragen?
- extra uitleg;
- aan de planning houden;
- structureren van aantekeningen en kernpunten aangeven;
- helder verwoorden van opdrachten en verwachtingen;
- duidelijke informatie verschaffen over vorm, inhoud en beoordeling
tentamen;
- tentamenvragen helder en logisch formuleren.
Huisvesting
In Casa Confetti, een studentenflat in De Uithof, zijn momenteel twee
vierpersoonseenheden speciaal voor studenten met ASS. Bewoners van
deze eenheden worden begeleid door Lister (www.lister.nl). Doel van de
eenheid is je voorbereiden op het wonen in ‘gewone’ studentenhuisvesting.
Je kunt maximaal twee jaar in de eenheid wonen.
Als je wel op kamers woont, maar niet in Casa Confetti, is het overigens ook
mogelijk om begeleiding te krijgen bij het wonen.
Meer informatie: mw. M. Merton, Studentendecaan: m.a.merton@uu.nl.

3.1.5

Studeren met een psychische aandoening
Er zijn veel verschillende psychische aandoeningen, met elk hun eigen
kenmerken en gevolgen. Voorbeelden zijn (manische) depressiviteit,
schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen en eetstoornissen. Deze
aandoeningen kunnen leiden tot depressieve klachten, contactproblemen,
vermoeidheid, problemen met samenwerken, met plannen en organiseren
of ernstige vormen van stress of angsten veroorzaken.
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Een psychische aandoening wordt vastgesteld door een GZ-psycholoog,
psychotherapeut of psychiater.
Welke voorzieningen zijn er?
De behoefte van studenten met een psychische aandoening verschilt per
geval. Tijdens het intakegesprek met je studieadviseur bespreek je welke
voorzieningen in jouw geval nuttig en mogelijk zijn. De exacte toewijzing
hangt ook af van de verklaring van de arts. Daarnaast zijn er financiële
voorzieningen (zie § 3.2).
Wat zou je de docent kunnen vragen?
- vaste en duidelijke structuur tijdens de colleges;
- aanbieden van programma-inhoud en modulebeschrijvingen;
- structureren van aantekeningen en lesstof;
- leestips.

3.1.6

Studeren met een motorische handicap
Voorbeelden van een motorische handicap zijn reuma, spierdystrofie,
dwarslaesie, spasticiteit en RSI / CANS. Deze motorische aandoeningen
beperken je in het (voort)bewegen, (gaan) zitten, lopen, veranderen van
houding, balans en de arm/ handfunctie.
Welke voorzieningen zijn er?
De Universiteit Utrecht biedt de volgende voorzieningen voor studenten met
een motorische handicap:
- extra tijd voor het inleveren van opdrachten en het maken van
tentamens;
- een aangepaste roostering (clustering van vakken, alleen in
toegankelijke ruimtes);
- versoepeling van de aanwezigheidsplicht.
Bijna alle faculteiten van de Universiteit Utrecht zijn gevestigd op de Uithof.
Daar zijn de meeste gebouwen toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De
onderwijsgebouwen van de faculteiten in de binnenstad zijn soms slechts
voor een deel toegankelijk. Als er een voorziening nodig is, wordt samen
met de studieadviseur naar een oplossing gezocht.
Tijdens het intakegesprek met je studieadviseur bespreek je welke
voorzieningen in jouw geval nuttig en mogelijk zijn. Daarnaast zijn er
financiële voorzieningen (zie § 3.2).
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Wat zou je de docent kunnen vragen?
- extra (schrijf)pauzen;
- vooraf hand-outs geven (eventueel vergroot of digitaal);
- mogelijkheid bieden om telefonisch of per mail vragen te stellen;
- er rekening mee houden dat het moeilijk voor je is om het lokaal te
bereiken;
- zorgen voor een goede zitplek.
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3.1.7

Studeren met een visuele handicap
Studenten met een visuele handicap hebben beperkt of geen zicht, wat
veroorzaakt kan worden door bijvoorbeeld glaucoom of retinitis pigmentosa.
Welke voorzieningen zijn er?
De Universiteit Utrecht biedt de volgende voorzieningen voor studenten met
een visuele handicap:
- tijdig bekendmaken van studiemateriaal;
- studiemateriaal zoveel mogelijk digitaal aanleveren;
- gebruik van laptop tijdens colleges en tentamens;
- extra tijd voor het inleveren van opdrachten en het maken van
tentamens;
- een aangepaste roostering (clustering van vakken, alleen in
toegankelijke ruimtes).
In de Universiteitsbibliotheek op de Uithof kun je met behulp van een eigen
laptop gebruikmaken van alle digitale voorzieningen van de bibliotheek. In
de Juridische bibliotheek vind je een werkplek voor visueel gehandicapte
studenten, uitgerust met groot beeldscherm, brailleleesregel en
spraaksynthesizer. In de computerleerzaal in het Willem C. van
Unnikgebouw (eerste verdieping, zaal 101) vind je ook een speciale
computer met braillefaciliteiten.
Tijdens het intakegesprek met je studieadviseur bespreek je welke
voorzieningen in jouw geval nuttig en mogelijk zijn. Daarnaast zijn er
financiële voorzieningen (zie § 3.2).
Wat zou je de docent kunnen vragen?
- groter lettertype bij tentamens en opdrachten of gebruikmaken van A3formaat;
- presentaties en opdrachten (vooraf) digitaal beschikbaar stellen;
- toestemming om het college op te nemen met geluidsapparatuur;
- persoonlijke instructie bij practica en toetsen.

3.1.8

Studeren met een auditieve handicap
Studenten met een auditieve handicap hebben een beperkt tot geen
gehoor, die aangeboren of later door een ziekte ontstaan kan zijn. Onder de
beperking vallen ook problemen als oorsuizen en overgevoeligheid voor
geluid.
Welke voorzieningen zijn er?
De Universiteit Utrecht biedt de volgende voorzieningen voor studenten met
een auditieve handicap:
- alternatieve toets voor mondelinge presentaties;
- toestaan van speciale opnameapparatuur bij colleges en werkgroepen;
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-

een aangepaste roostering (in ruimtes die voorzien zijn van een
ringleiding en/of toegankelijk zijn voor een tolk).

Op de Uithof zijn ringleidingen aanwezig in de volgende collegezalen:
- Groen (van Unnikgebouw)
- Rood, Wit en Blauw (Ruppertgebouw)
- Theatron en Megaron (Educatorium).
Ontvangers kun je lenen via de AV-balie bij de receptie van het
Educatorium. In de andere onderwijsruimtes van deze drie gebouwen kun je
gebruikmaken van een mobiele set, eveneens te verkrijgen bij de receptie
van het Educatorium. Ook in het Academiegebouw zijn ringleidingen
aangebracht. Wil je van deze voorzieningen gebruikmaken? Neem dan eerst
even contact op met Studentenservice.
Tijdens het intakegesprek met je studieadviseur bespreek je welke
voorzieningen in jouw geval nuttig en mogelijk zijn. Daarnaast zijn er
financiële voorzieningen (zie § 3.2).
Wat zou je de docent kunnen vragen?
- gebruikmaken van een microfoon (voor gebruik ringleidingen /
soloapparatuur);
- langzaam spreken en duidelijk articuleren;
- zichtbaar zijn voor de studenten (lichaamstaal en non-verbale
communicatie);
- uitdelen aantekeningen en hand-outs;
- vooraf verschaffen van digitale informatie;
- toestemming om het college op te nemen met geluidsapparatuur;
- ruimte geven aan een tolk.

3.2

Financiële voorzieningen
Voor studenten met een handicap zijn er speciale voorzieningen op het
gebied van studiefinanciering en om extra financiële steun te krijgen tijdens
je studie, waarvan de belangrijkste hier toegelicht worden. In alle gevallen
geldt: bespreek in een vroeg stadium met een studentendecaan van
Studentenservice wanneer je voor financiële ondersteuning in aanmerking
kunt komen.
Je kunt eventueel voor een voorziening in aanmerking komen als je:
 door je handicap studievertraging hebt opgelopen in je beursperiode;
 door je handicap er niet in slaagt binnen tien jaar je einddiploma te
halen;
 binnen de diplomatermijnperiode van tien jaar voor meer dan 80%
arbeidsongeschikt bent volgens de Wajong;
 door je handicap genoodzaakt bent je studie te beëindigen.
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3.2.1

Extra beursjaar en afstudeersteun
Ben je voltijdstudent en heb je in studievertraging opgelopen door je
handicap of chronische ziekte? In dat geval is het vaak mogelijk om bij DUO
financiële ondersteuning aan te vragen in de vorm van een jaar extra
prestatiebeurs. Binnen de Universiteit Utrecht geldt een verplichte volgorde
voor het aanvragen van financiële ondersteuning:
1. eerst wordt verlenging van de studiefinancieringsduur van DUO
bekeken;
2. vervolgens komt afstudeersteun van de universiteit aan bod.

Studiefinanciering
Door de wijziging van de Wet Studiefinanciering 2000 per 1 september
2015 – invoering van het leenstelsel, ook wel studievoorschot genoemd komen studenten die per 1 september 2015 voor de eerste maal
studiefinanciering ontvangen voor een opleiding in het Hoger Onderwijs niet
meer in aanmerking voor een basisbeurs. Wel nog voor een aanvullende
beurs en het reisrecht.
Studenten die vóór 1 september 2015 studiefinanciering hebben ontvangen
en nog in de bachelorfase zitten houden hun recht op basisbeurs gedurende
een periode van 36 maanden.
Studenten die per 1 september 2015 of later met een masteropleiding
beginnen en die nog beursrechten over hadden, hebben geen recht meer op
een basisbeurs.
Studenten die vóór 1 september 2015 met een masteropleiding zijn
begonnen en daar studiefinanciering voor hebben ontvangen houden hun
recht op basisbeurs.
Vanaf 1 september 2015 zijn er dus verschillende groepen studenten:
 Studenten die onder het leenstelsel vallen
 Studenten die nog recht op een basisbeurs hebben
In de loop van een studiejaar kan een student van het ene regime overgaan
naar het andere.
De Wsf 2000 kent ook na 1 september 2015 nog steeds de mogelijkheid om
een jaar extra prestatiebeurs toe te kennen en ook de wettelijke regels met
betrekking tot het verlenen van financiële ondersteuning door de instelling
zijn niet veranderd. Alleen is de werking van die regels nu afhankelijk van
het regime waaronder je valt.
Hieronder wordt eerst in gegaan op de regels voor studenten die nog in
aanmerking komen voor een basisbeurs, daarna op die voor studenten die
onder het leenstel vallen
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3.2.1.A. Studenten met een basisbeurs
Extra beursjaar
Wanneer je door je handicap vertraging hebt opgelopen in de periode
waarin je een basisbeurs ontving (voor en/of na 1 september 2015), dan
kun je (eenmalig) in aanmerking komen voor een jaar extra prestatiebeurs
in de vorm van een basisbeurs (en eventueel de aanvullende beurs als je
daarvoor in aanmerking komt). Dit extra beursjaar wordt een gift als je de
prestatienorm hebt behaald.
Als een jaar extra is toegekend, dan is daaraan gekoppeld een jaar extra
reisrecht.
Stappenplan
1. Maak een afspraak met een studentendecaan via Studentenservice
om te bespreken of je in aanmerking komt voor een jaar extra
studiefinanciering. Zo ja, dan ontvang je van de decaan de benodigde
formulieren. De decaan legt je dan ook de verdere procedure uit.
2. Gewoonlijk gaat het extra jaar in na afloop van de laatste maand
waarin je een bassibeurs ontvangt/ontving. Op jouw verzoek kun je
het extra beursjaar ook later in laten gaan.
Afstudeersteun
Een door DUO toegekend extra jaar wordt verrekend met de opgelopen
vertraging. Dit houdt in dat je, als je 12 maanden verlenging van de
beursperiode hebt gekregen, pas over de 13e en volgende maanden
vertraging afstudeersteun van de universiteit kunt krijgen.
Alleen bij een negatieve beslissing van DUO kun je achteraf met
terugwerkende kracht een verzoek om afstudeersteun op grond van je
handicap indienen.
Algemene regels afstudeersteun voor studenten met een basisbeurs
Voorwaarden
Dit zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor afstudeersteun:
 de studievertraging is ontstaan door overmacht;
 je hebt tijdig (binnen vijf maanden na het ontstaan van de
overmachtsituatie) overlegd met een studieadviseur,
studentendecaan of studentenpsycholoog over het beperken van de
vertraging of over het tijdelijk stopzetten van je studie en
studiefinanciering als de vertraging meer dan vijf maanden is;
 je studievertraging is opgelopen tijdens de periode waarin je een
basisbeurs ontving;
 je bent nog niet afgestudeerd voor de opleiding waarvoor je
afstudeersteun vraagt;
 je hebt een basisbeurs gehad voor de opleiding waarvoor je steun
aanvraagt;
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je stond tijdens de periode van overmacht ingeschreven als
voltijdstudent aan de Universiteit Utrecht en hebt daar ook het
collegegeld aan betaald.

Omvang, hoogte en uitbetaling van afstudeersteun
De omvang van de afstudeersteun is in principe gelijk aan het aantal
maanden studievertraging in je beursperiode. Bij het vaststellen van de
omvang wordt geen rekening gehouden met het tijdstip waarop een
onderdeel in een nieuw studiejaar afgelegd kan worden.
De hoogte van de steun is gelijk aan het beursbedrag dat je ontving in de
laatste maand van het studiejaar waarin de omstandigheden speelden. Voor
de meesten is dit augustus. Als je eerder je studie en studiefinanciering
hebt stopgezet, dan is de hoogte van de steun gelijk aan het beursbedrag
dat je dat studiejaar voor het laatst hebt ontvangen.
Uitbetaling volgt nadat je de beslissing hebt ontvangen en vindt plaats in
maandelijkse termijnen. De ondersteuning gaat in met ingang van de
maand, volgend op de maand waarin je verzoek is ontvangen. Je kunt ook
vragen de uitbetaling later te laten starten.
Aanvraagprocedure afstudeersteun
Afstudeersteun vraag je na afloop van het studiejaar aan met het digitale
aanvraagformulier afstudeersteun. Dit kan tot uiterlijk 31 december van het
studiejaar volgend op het studiejaar waarin je vertraging hebt opgelopen.
Na deze datum wordt je verzoek niet meer in behandeling genomen, tenzij
je kunt aantonen dat je geen aanvraag hebt kunnen doen wegens
overmacht. Stuur in dat geval een brief naar Studentenservice waarin je je
situatie uitlegt.

3.2.1. B. Studenten onder het leenstel (studievoorschot)
Extra beursjaar
Als het je niet lukt om binnen het aantal jaren van de nominale studieduur
van je bachelor- plus masteropleiding je afsluitend diploma te behalen als
gevolg van je handicap of chronische ziekte, dan kun je in aanmerking
komen voor een jaar extra prestatiebeurs. Omdat je niet in aanmerking
komt voor een basisbeurs, betekent een jaar extra prestatiebeurs in jouw
geval:
 Een jaar extra reisrecht, of
 Een jaar extra reisrecht en aanvullende beurs als je daarvoor in
aanmerking komt
Dit extra beursjaar wordt een gift als je de prestatienorm hebt behaald.
Haal je binnen de diplomatermijn een afsluitend examen, dan kom je
automatisch ook in aanmerking voor de volgende voorziening:
Kwijtschelding van maximaal 1200 euro van de lening hoger onderwijs.
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(n.b.: 1200 euro is de maatstaf van 1 januari 2014. Het bedrag is echter
geïndexeerd: op 1 januari 2016 bedroeg de maatstaf 1242,18 euro).
Stappenplan
1. Maak een afspraak met een studentendecaan via Studentenservice
om te bespreken of je in aanmerking komt voor een jaar extra
studiefinanciering. Zo ja, dan ontvang je van de decaan de benodigde
formulieren. De decaan legt je dan ook de verdere procedure uit.
2. Gewoonlijk gaat het extra jaar in na het verstrijken van de nominale
studieduur voor je bachelor en master. Op jouw verzoek kun je het
extra beursjaar ook later in laten gaan.
Afstudeersteun
Een student die onder het leenstelsel valt komt gelijk vanaf zijn eerste
vertragingsmaand ook al in aanmerking voor afstudeersteun.
Maar: Bij het toekennen van afstudeersteun op grond van een handicap of
chronische ziekte wordt rekening gehouden met een eventuele compensatie
die je reeds krijgt voor de studievertraging in de vorm van kwijtschelding
studieschuld.
Dit wordt als volgt gedaan: met betrekking tot de eerste 12 maanden
vertraging wordt 100 euro minder toegekend dan het standaardbedrag.
Vanaf de 13e vertragingsmaand kom je in aanmerking voor het volle
bedrag.
Algemene regels afstudeersteun voor studenten die onder het
leenstelsel vallen
Voorwaarden


studievertraging is ontstaan door overmacht



Je hebt tijdig (binnen 5 maanden na het ontstaan van de overmachtsituatie)
overlegd met een studieadviseur, studentendecaan of studentenpsycholoog
over het beperken van je vertraging of over het tijdelijk stopzetten van je
studie en studiefinanciering als je vertraging meer dan 5 maanden is



Je studievertraging is opgelopen in de periode van de nominale studieduur
voor je bachelor en master. Eerdere inschrijfmaanden in het Hoger
Onderwijs worden hier van af getrokken.



Tijdens deze periode heb je studiefinanciering genoten, als student
ingeschreven gestaan aan de Universiteit Utrecht en daar collegegeld
betaald



Je bent nog niet afgestudeerd voor de bachelor- of masteropleiding
waarvoor je compensatie vraagt
Omvang, hoogte en uitbetaling van afstudeersteun
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De omvang van de afstudeersteun is in principe gelijk aan het aantal
maanden studievertraging in je beursperiode. Bij het vaststellen van de
omvang wordt geen rekening gehouden met het tijdstip waarop een
onderdeel in een nieuw studiejaar afgelegd kan worden.
De hoogte van de steun bedraagt 425 euro per maand.
Uitbetaling volgt nadat je de beslissing hebt ontvangen en vindt plaats in
maandelijkse termijnen. De ondersteuning gaat in met ingang van de
maand, volgend op de maand waarin je verzoek is ontvangen. Je kunt ook
vragen de uitbetaling later te laten starten.
Aanvraagprocedure afstudeersteun.
Afstudeersteun vraag je na afloop van het studiejaar aan met het digitale
aanvraagformulier afstudeersteun. Dit kan tot uiterlijk 31 december van het
studiejaar volgend op het studiejaar waarin je vertraging hebt opgelopen.
Na deze datum wordt je verzoek niet meer in behandeling genomen, tenzij
je kunt aantonen dat je geen aanvraag hebt kunnen doen wegens
overmacht. Stuur in dat geval een brief naar Studentenservice waarin je je
situatie uitlegt.

3.2.2

Niet tijdig halen einddiploma
Slaag je er niet in om binnen tien jaar een einddiploma in het hoger
onderwijs te halen als direct gevolg van je handicap of chronische ziekte
(‘bijzondere omstandigheden van structurele aard’)? Er zijn dan twee
voorzieningen waarop je bij DUO een beroep kunt doen:
1. Verlenging van de diplomatermijn met 5 jaar
2. Omzetting van de prestatiebeurs in een gift
Bij verlenging van de diplomatermijn krijg je meer tijd om aan de eis van
de prestatiebeurs te voldoen (het behalen van het afsluitend diploma
binnen de diplomatermijn). Die termijn is voor jou dan geen 10 jaar, maar
15 jaar.
Een verzoek om omzetting van de prestatiebeurs is alleen mogelijk als
duidelijk is dat je niet meer in staat bent om ooit nog een diploma in het
Hoger Onderwijs te halen als gevolg van je handicap of chronische ziekte.
Deze voorzieningen zijn zowel voor studenten met een basisbeurs als voor
studenten die onder het leenstelsel vallen.
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Maak een afspraak
Maak een afspraak met een studentendecaan via Studentenservice om te
bespreken of je in aanmerking komt voor één van deze voorzieningen.
Als je naar de mening van de studentendecaan in aanmerking komt voor
verlenging of omzetting, dan ontvang je van hem/haar de benodigde
formulieren. De decaan legt je dan ook de verdere procedure uit.

3.2.3

Arbeidsongeschiktheid
Wanneer je recht op een Wajong hebt kan in bepaalde gevallen je
prestatiebeurs worden omgezet in een gift:
1) Je hebt een Wajong aangevraagd vóór 1 januari 2010 en je bent
volledig (d.w.z. 80-100%) arbeidsongeschikt verklaard.
2) Je hebt een Wajong aangevraagd na 1 januari 2010 en vóór 1 januari
2015 en in de beschikking staat dat je (nu) niet kunt werken.
3) Je hebt een uitkering aangevraagd na 1 januari 2015 en je uitkering
is toegekend
Val je in categorie 2) maar staat in de beschikking dat je wel kunt werken?
Mogelijk blijkt dan uit het participatieplan dat je toch niet kunt participeren.

Belangrijk is dat de beschikking is afgegeven binnen de diplomatermijn. In
dat geval kun je DUO namelijk verzoeken je hele prestatiebeurs direct om
te zetten in een gift. Dit geldt ook voor de maanden prestatiebeurs die je
eventueel nog gaat ontvangen. Tussenkomst van de studentendecaan is bij
dit verzoek niet nodig, maar het is wel verstandig om een afspraak met een
studentendecaan te maken voordat je het verzoek indient.
Deze voorziening is zowel voor studenten met een basisbeurs als voor
studenten die onder het leenstelsel vallen.
Maak een afspraak
Maak een afspraak bij een studentendecaan via Studentenservice. Neem
naar de afspraak de eerste beschikking van de uitkerende instantie mee (en
eventueel het participatieplan). De studentendecaan kijkt met je of je in
aanmerking kunt komen en bespreekt de verdere procedure met je.

3.2.4

Gedwongen stoppen met je opleiding
Ben je genoodzaakt je studie te beëindigen door:
 een tijdens je studie verworven handicap?
 een tijdens je studie verergerende handicap?
 een zich tijdens je studie zich manifesterende chronische ziekte?
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Dan kun je mogelijk aanspraak maken op studiefinanciering voor een
nieuwe, passender opleiding. Je kunt dus een nieuwe start maken met een
opleiding die wel verenigbaar is met je handicap, met weer volledige
studiefinanciering.
De eerder toegekende prestatiebeurs wordt omgezet in een gift, ongeacht
de studieresultaten. Je studiefinancieringsverleden wordt volledig
geschrapt.
Een nieuwe diplomatermijn gaat van start vanaf de eerste maand
prestatiebeurs voor je nieuwe opleiding. Om de nieuwe beursjaren om te
zetten in een gift, moet je binnen tien jaar je einddiploma halen, gerekend
vanaf de start van de eerste maand prestatiebeurs voor de nieuwe
opleiding.
Deze voorziening is zowel voor studenten met een basisbeurs als voor
studenten die onder het leenstelsel vallen.
Maak een afspraak
Maak een afspraak met een studentendecaan via Studentenservice om te
bespreken of je in aanmerking komt voor deze voorziening. De decaan legt
je dan ook de verdere procedure uit.
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4.

Bij wie kun je terecht met vragen?

Heb jij een handicap? En heb je extra voorzieningen nodig om goed te
kunnen studeren of wil je graag advies? Hieronder lees je bij wie je terecht
kunt.
Studieadviseur
Wil je meer weten over de universitaire voorzieningen voor studenten met
een handicap? Neem dan via het Studiepunt van jouw faculteit contact op
met de studieadviseur van jouw opleiding (zie hoofdstuk 6). Die kan je
vertellen welke mogelijkheden er zijn voor aanpassingen, begeleiding of
financiële steun tijdens je studie. Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk
contact te leggen, liefst al ruim voordat je aan de opleiding begint. De
studieadviseur verwijst je zo nodig door naar andere begeleiders, zoals de
studentendecaan of de studentenpsycholoog.
Studentendecaan en studentenpsycholoog (Studentenservice)
Studentendecanen begeleiden en adviseren studenten met een handicap bij
financiële vragen en problemen. Ook kun je bij hen terecht wanneer je
gebruik wilt maken van universitaire regelingen voor financiële
ondersteuning of wanneer je je wilt uitschrijven als gevolg van je handicap.
Studentenpsychologen helpen je bij het oplossen van studeerproblemen en
persoonlijke problemen.
Voor het maken van een afspraak met een studentendecaan of –
psycholoog kun je terecht bij Studentenservice (zie hoofdstuk 6).
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5.

Stappenplan

Onderneem zelf actie
Wil je in aanmerking komen voor extra onderwijsvoorzieningen, neem dan
tijdig contact op met je studieadviseur. Liefst al ruim voordat je met je
opleiding begint, zodat er voldoende tijd is om de voorzieningen te regelen.
Belangrijk is dat jij zelf de eerste stap zet. Bedenk zelf welke voorzieningen
jij nodig hebt, informeer jezelf over de mogelijkheden en onderneem actie.
De website van Handicap en Studie biedt allerlei aanknopingspunten om je
aan het denken te zetten (www.handicap-studie.nl).
Bewijsstukken
Een handicap of een chronische ziekte (voor zover niet zichtbaar) moet je
zonodig kunnen aantonen met een schriftelijke verklaring, bijvoorbeeld van
een (huis)arts of specialist, een behandelend therapeut, psycholoog of
psychiater. Dyslexie wordt aangetoond met een dyslexieverklaring, die
wordt afgegeven door een geregistreerde GZ-psycholoog of orthopedagoog.
Hieruit moet blijken dat is voldaan aan de eisen van de Stichting Dyslexie
Nederland (www.stichtingdyslexienederland.nl). De dyslexieverklaring is
gebaseerd op een dyslexieonderzoek. Ook het onderzoeksrapport moet
worden ingeleverd.
Zorg dat je de medische verklaring meeneemt naar je afspraak met de
studieadviseur of studentendecaan en dat je zelf altijd een kopie van de
verklaring hebt.
Stappenplan voor het realiseren van onderwijsvoorzieningen
1. Zorg dat je over de juiste bewijsstukken beschikt.
2. Bedenk zelf welke voorzieningen jij nodig hebt.
3. Maak een afspraak voor een intakegesprek bij de studieadviseur.
4. De studieadviseur controleert de verklaring handicap, stelt de benodigde
voorzieningen vast en verwijst eventueel door.
5. Opstellen en ondertekenen contract onderwijsvoorzieningen.
6. Realisatie van voorzieningen.
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6.

Meer informatie

6.1

Contactgegevens Studiepunten faculteiten en
Studentenservice
Voor het plannen van een afspraak met je studieadviseur kun je terecht bij
het studie(informatie)punt van jouw faculteit. Deze gegevens vind je op
www.uu.nl/studiepunten.
De contactgegevens van Studentenservice vind je via:
www.uu.nl/studentenservice

6.2

Informatieve websites


College voor de rechten van de mens: www.mensenrechten.nl



Expertisecentrum Handicap + Studie: www.handicap-studie.nl



Jopla, platform voor jongeren met een handicap: www.jopla.nl



studie coaching: www.maxstudie.nl



Persoonsgebonden budget: www.pgb.nl



Persoonsgebonden budget (VWS):
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheidwelzijn-en-sport



Studeren in het buitenland: www.handicapstudie.nl/1_114_Studeren_in_het_buitenland.aspx



Vergoedingen UWV voor hulpmiddelen en voorzieningen:
www.uwv.nl/particulieren/voorzieningen/voorzieningenonderwijs/index.aspx



Wajong uitkering voor jong gehandicapten: www.uwv.nl/wajong



Informatie en ondersteuning voor mensen met een handicap:
www.mee.nl




Informatie over studeren met een handicap: www.wielendeal.nl
WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning):
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheidwelzijn-en-sport
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