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INLEIDING
Wat is de stand van zaken van de informatievoorziening en voorlichting aan studenten met een ondersteuningsvraag?
Aan de hand van deze checklist kun je zien waar je staat. En welke onderdelen je kunt verbeteren.
Verbetering van voorlichting en informatievoorziening blijft voor het Ministerie van OCW een speerpunt. “In de jaarlijkse
Gebruikstoets die in opdracht van Handicap + Studie wordt opgesteld, wordt gepresenteerd hoe tevreden studenten met
een functiebeperking zijn met de begeleiding door docenten, de voorzieningen die er voor hen zijn en met de voorlichting
daarover. De voorlichting is het belangrijkste aandachtspunt; studenten zijn daar het minst tevreden over. Zowel van
instellingen als vanuit de overheid moet beter bekend worden gemaakt welke mogelijkheden er zijn. Juist ook vanwege het
grote aantal regelingen met verschillende voorwaarden, tegemoetkomingen en instanties. (…) De inventarisatie maakt
duidelijk dat de voorlichting nog flink te wensen over laat; veel studenten zijn niet op de hoogte van bestaande regelingen
en mogelijkheden. Ik zet daarom fors in op de verbetering van de voorlichting en informatievoorziening (…)”. Minister
Bussemaker, Kamerbrief Studeren met een functiebeperking, 28 oktober 2016 1.
Ook in 2019 is er in de politiek veel aandacht voor de informatievoorziening aan studenten met een ondersteuningsvraag
(inmiddels kijkt men met een bredere scope dan alleen studeren met een functiebeperking): “Diverse professionals in het
hoger onderwijs, zoals studentendecanen, studieadviseurs en docentmentoren spelen een belangrijke rol als eerste
aanspreekpunt, maar dat betekent nog niet dat het voor alle studenten altijd direct duidelijk is waar zij met hun specifieke
zorgbehoeften terecht kunnen. Er is dus zeker nog verbetering mogelijk. Dat blijkt ook uit de Monitor beleidsmaatregelen
hoger onderwijs 2018-2019 waarin onder meer naar voren komt dat studenten met een functiebeperking aangeven veel
zelf te moeten uitzoeken, met weinig hulp of ondersteuning. Daarom zal ik dit onderwerp in het hoger onderwijs aan de
orde blijven stellen.” Minister van Engelshoven, Kamerbrief Passend onderwijs in het mbo en studeren met een
ondersteuningsbehoefte in mbo en hoger onderwijs, 30 augustus 2019 2.

Studentenoordeel
De reden voor deze verbeterslag is het feit dat de voorlichting aan studenten al jaren laag gewaardeerd wordt door
studenten met een functiebeperking. Dat is hieronder te zien in afbeeldingen uit het Jaarrapport 2018 Studeren met een
functiebeperking 3.

1

Kamerbrief over studeren met een functiebeperking, Minister Bussemaker van OCW, Den Haag, 2016
Kamerbrief Passend onderwijs in het mbo en studeren met een ondersteuningsbehoefte in mbo en hoger onderwijs, Minister van Engelshoven van OCW,
Den Haag, 2019
3
Jaarrapport 2018 Studeren met een functiebeperking,
Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I.), in opdracht van Expertisecentrum handicap +
studie, ’s-Hertogenbosch, 2018
2
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Afbeelding 1. Studentenoordelen hbo bachelors voltijd, uit Nationale Studenten Enquête (NSE) 2013-2018

Afbeelding 2. Studentenoordelen wo-bachelors voltijd, uit Nationale Studenten Enquête (NSE) 2013-2018

Afbeelding 3. Studentenoordelen wo masters voltijd, uit Nationale Studenten Enquête (NSE) 2013-2018
In deze afbeeldingen staan naast elkaar de oordelen van hbo bachelors, wo bachelors en wo masters op de onderdelen:
voorlichting, intake, begeleiding, kennis docenten, begrip docenten, begrip studenten, aanpassingen in het onderwijs,
aanpassing tentamens en digitale toegankelijkheid. Voorlichting scoort hierin overwegend laag en gemiddeld lager dan de
rest.
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Checklist
Met deze checklist kun je in maximaal 30 minuten zien waar je staat met de informatievoorziening aan studenten met een
ondersteuningsvraag aan de hand van de volgende 8 categorieën: communicatiemiddelen, website, terminologie,
persoonlijk contact, aanpassingen en voorzieningen, haalbaarheid, co-creatie en organisatie. Ben je er dan? Nee, dat niet,
maar de checklist geeft je inzicht in de stand van zaken op dit moment én je krijgt gerichte tips hoe je de
informatievoorziening kunt verbeteren.
Je kunt deze checklist individueel of in groepsverband invullen en je kunt kiezen voor het invullen van de gehele checklist of
één of meerdere categorieën. Je kunt de checklist zowel voor de gehele onderwijsinstelling (centraal niveau) als per
opleiding (decentraal) gebruiken.
De belangrijkste tip geven we meteen cadeau; betrek je studenten. Zíj weten wat ze willen weten, waar ze die informatie
zoeken en zijn bereid om zelf ook bij te dragen aan goede voorlichting. Wees je ervan bewust dat wat voor jou logisch is,
niet altijd even logisch is voor studenten.

Student+, student met een functiebeperking of student met een ondersteuningsvraag?
In deze checklist worden de termen ‘studenten met een ondersteuningsvraag’ en ‘studenten+’ naast elkaar gebruikt.
Daarnaast kom je de term ‘studenten met een functiebeperking’ tegen. ECIO was tot 2019 Expertisecentrum handicap +
studie. Inmiddels richten we ons niet meer alleen op studeren met een functiebeperking zoals fysieke beperkingen,
psychische klachten, chronische ziekte. Studenten kunnen ook extra ondersteuning nodig hebben door jong ouderschap,
behandeling rondom gendertransitie en bijzondere familieomstandigheden, zoals mantelzorg. En heel actueel: ook
prestatiedruk, financiële zorgen en het sociale klimaat kunnen het welzijn van studenten beïnvloeden. Wanneer we in
deze publicatie specifiek ‘studeren met een functiebeperking’ benoemen, is dat omdat er wordt verwezen naar
verschillende documentatie waarin deze term wordt gehanteerd. Met studenten+ bedoelen we hier studenten met een
functiebeperking.
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1 COMMUNICATIEMIDDELEN
Bij communiceren gaat het over het bereiken van mensen. Wie wil je bereiken en wat wil je bereiken? Welk doel beoog
je en van welk communicatiemiddel maak je hiervoor gebruik?

1.1

Verschillende middelen

Door verschillende communicatiemiddelen te gebruiken en op elkaar af te stemmen, wordt de boodschap sterker. Denk
hierbij aan een folder, poster, flyer of berichten via e-mail, facebook of op de website. Welke communicatiemiddelen
gebruik je? En maken studenten gebruik van deze middelen?
Checken
We maken gebruik van meerdere communicatiemiddelen om studenten te informeren.
We delen nieuws snel en gemakkelijk via sociale media.
We weten welke communicatiemiddelen studenten graag gebruiken.
We beheren de communicatiemiddelen vanuit één centraal punt, bijvoorbeeld de afdeling Communicatie.
Tips
Tip 1: Gebruik bij het kiezen van elk communicatiemiddel het antwoord op deze 4 vragen: Wat wil je bereiken? Wie wil je
bereiken? Wat wil je overbrengen? Hoe pak je dat aan?
Tip 2: Twijfel je over hoe je je communicatie aan studenten met een beperking precies moet aanpakken? Betrek je
studenten erbij. Vraag ze persoonlijk welke informatie ze willen krijgen en of ze daaraan mee willen werken.
Tip 3: Inventariseer welke middelen al in gebruik zijn en bespreek of aanvullende middelen nuttig en wenselijk zijn.

1.2

Studielink

Het opnemen van informatie over het studeren met een functiebeperking in Studielink, kan handig zijn voor studenten.
Bevragen of de student een functiebeperking heeft is niet toegestaan volgens de AVG. Dit mag wel als er een specifieke
uitzondering van toepassing is, of als de student uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking. Als
studenten via Studielink kunnen aangeven dat ze behoefte hebben aan extra ondersteuning, kun je hen gemakkelijk
hierover benaderen. Het voordeel hiervan is dat studenten zich gezien voelen en dat voorzieningen kunnen worden
geregeld voordat de studie begint.
Checken
Via Studielink geven we aan waarom we het belangrijk vinden dat studenten hun belemmeringen of
ondersteuningsvraag gaan melden.
Via Studielink vragen we studenten of zij meer informatie willen ontvangen over het studeren met een extra
ondersteuningsvraag en of ze uitgenodigd willen worden voor een intakegesprek met de studentendecaan.
Via Studielink verwijzen we de student door naar de informatie op onze website hierover en naar de contactpersoon.
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Tips
Tip 4: Maak het aantrekkelijk voor studenten om open te zijn over hun belemmeringen en ondersteuningsbehoefte. Ga
hierover met studenten in gesprek.
Tip 5: Bekijk de tips van universiteiten over de vragen die je kunt stellen via studielink in de brochure Studielink. Vragen
naar een beperking 4.
Tip 6: Via een onlineprogramma als Casehandler of OSIRIS Zaak is het mogelijk om de organisatie van het intakeproces en
de studieloopbaanbegeleiding digitaal te ondersteunen en te vergemakkelijken.

1.3

Brochures

Een brochure is een handzaam middel om (aanstaande) studenten te informeren over de mogelijkheden van het studeren
met een ondersteuningsvraag. Een papieren versie is gemakkelijk om uit te delen; een digitale versie via de website is altijd
beschikbaar. De informatie in een brochure kan ook via een ander middel zoals een infographic of factsheet worden
overgebracht.
Checken
We geven in onze brochure korte, heldere informatie over de mogelijkheden en de personen met wie studenten
eenvoudig contact op kunnen nemen.
We zorgen ervoor dat de stijl, de opmaak en het taalgebruik van de brochure niet afwijkt van die van de algemene,
corporate brochures van onze onderwijsinstelling.
We verspreiden de brochures breed, op alle locaties.
We actualiseren de brochure jaarlijks.
Tips
Tip 7: Maak voor aspirant-studenten (en hun ouders) een aparte informatiebrochure. Zij hebben behoefte aan andere
informatie dan studenten die al in huis zijn.
Tip 8: Vraag studentenverenigingen om de informatie te verspreiden.
Tip 9: Lees het artikel Studenten+ informeren. Wat willen zij zelf? 5

1.4

Voorlichtingsbijeenkomsten

Door het organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst speciaal voor studenten met een ondersteuningsvraag bereik je
deze groep gemakkelijk in één keer. Dat is de ervaring van het Powerplatform van Hogeschool Rotterdam die deze
bijeenkomst al meer dan vijf jaar jaarlijks organiseert.
Checken
We organiseren een informatiebijeenkomst voor aankomende studenten die bij inschrijving melden dat ze een
ondersteuningsvraag hebben.
We organiseren deze bijeenkomst jaarlijks zodat er routine in ontstaat.
We organiseren deze bijeenkomst samen met studenten.

4
5

Studielink vragen naar een beperking, Expertisecentrum handicap + studie, 2014.
Studenten+ informeren. Wat willen zij zelf? Expertisecentrum handicap + studie, 2016
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Tips
Tip 10: Organiseer een voorlichtingsbijeenkomst voor aanstaande studenten met een ondersteuningsvraag in de week
voorafgaand aan de introductieweek. Zij zijn dan vaak al beschikbaar.
Tip 11: Geef studenten tijdens de bijeenkomst een rondleiding langs hun eigen opleiding of faculteit zodat ze zien bij
wie ze terecht kunnen voor vragen en waar deze medewerkers te vinden zijn.
Tip 12: Laat de uitnodiging door studenten schrijven. Zij kunnen nog beter overtuigen waarom het belangrijk is om naar
de bijeenkomst te komen.
Tip 13: Verstrek als studentendecaan informatie, laat studenten presenteren over hun eigen ervaring.
Tip 14: Denk bij het organiseren van de bijeenkomst aan de bereikbaarheid van de locatie waar de bijeenkomst wordt
gehouden, zoals voor studenten die minder mobiel zijn.

1.5

Website, intranet en portal

De website is een belangrijk eerste informatiemiddel voor (aanstaande) studenten, ouders en medewerkers. De
informatie hierop moet dan ook actueel, gemakkelijk te vinden en duidelijk zijn.
Checken
De informatie op onze website is actueel.
Jaarlijks wordt onze informatie bijgewerkt en met studenten afgestemd of de informatie voldoet.
We zorgen ervoor dat de gegevens van de contactpersonen actueel blijven.
Tips
Tip 15: Tijdens een (zomerse) werksessie van studentendecanen, communicatiemedewerkers en studenten kan de website
direct en gezamenlijk geactualiseerd worden.
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2 WEBSITE, INTRANET EN PORTAL
Een website, intranet en portal zijn communicatiemiddelen die niet meer zijn weg te denken in deze tijd als het gaat over
informeren. Een website is ook vaak het eerste contact met potentiële studenten. Intranet en of een portal zijn voor de
huidige studenten en medewerkers een bron van informatie en ook hebben zij behoefte aan andere informatie dan
potentiële studenten.

2.1

Vindbaarheid

Informatie over studeren met een ondersteuningsvraag moet gemakkelijk te vinden zijn.
Is de informatie al op de homepage te zien? Of eenvoudig te vinden door gebruik te maken van de zoekfunctie? Correcte
informatie snel kunnen vinden zorgt voor tevreden studenten en medewerkers.
Checken
Op onze website is de informatie over studeren met een ondersteuningsvraag via de homepage te bereiken.
We hebben de zoekfunctie ingesteld op de zoekmethoden van de student.
We laten studenten testen of ze de informatie op onze website eenvoudig en snel kunnen vinden.
Tips
Tip 16: Veel studenten zoeken informatie via de zoekfunctie van Google en nìet via de structuur van de website.
Het gebruik van de juiste woorden in websiteteksten zorgt ervoor dat die pagina goed te vinden is. Google zoekt
namelijk naar de herkenbaarheid van woorden.
Tip 17: Het is voor studenten met een ondersteuningsvraag overzichtelijk als alle informatie op één plek/landingspagina
staat, bijvoorbeeld …/studerenmeteenondersteuningsvraag.nl.

2.2

Hoeveelheid informatie

Steeds minder mensen lezen graag lange stukken. Informatie op websites is steeds vaker kort, bondig en concreet. Vaak
ondersteunen korte animaties of infographics de tekst en de boodschap. De informatie puur in een animatie of infographic
verstrekken is voor studenten met een visuele beperking niet handig. Voor verschillende beperkingen zijn verschillende
communicatiemiddelen handig.
Checken
We formuleren de informatie kort en bondig.
We geven direct aan met wie de student contact kan opnemen voor meer informatie, inclusief contactgegevens.
We gebruiken naast tekst ook beeld om onze informatie over te brengen.
Tips
Tip 18: De student wil snel weten waarvoor hij waar en bij wie moet zijn. Maak dit goed zichtbaar.
Tip 19: Voorbeelden van infographics over studeren met een ondersteuningsvraag vind je hier.
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2.3

Aanpassingen en voorzieningen

Informatie over aanpassingen en voorzieningen maakt zichtbaar wat de mogelijkheden zijn. Hoe concreter, hoe beter het
beeld dat de student hiervan krijgt.

Checken
We geven studenten via de website een idee van welke voorzieningen concreet mogelijk zijn.
We geven direct aan met wie de student contact kan opnemen om deze voorzieningen aan te vragen.
Tips
Tip 20: Som niet alle voorzieningen op maar geef voorbeelden van die voorzieningen waar studenten bijvoorbeeld het
meest tevreden over zijn.

2.4

Toegankelijkheid

Per 1 juli 2018 is het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht. Dit is een wettelijke verplichting. In het
besluit is bepaald dat websites en mobiele apps van Nederlandse overheidsinstanties moeten voldoen aan de
toegankelijkheidseisen. Ook de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (2017) verplicht
bedrijven en overheden om hun diensten toegankelijk aan te bieden. Wat is daarvoor nodig?
Checken
We plaatsen de informatie zoveel mogelijk in het Content Management System in plaats van in een PDF.
We zorgen voor ondertiteling van filmmateriaal of voor een alternatief document met dezelfde informatie.
We zorgen ervoor dat de website ook te bedienen is zonder muis, door alleen een toetsenbord te gebruiken.
We maken teksten zo eenvoudig, eenduidig en helder mogelijk en leggen afkortingen uit.
We plaatsen binnen teksten ieder onderwerp in een aparte alinea en gebruiken de koppenstructuur.
We zorgen ervoor dat de website in alle browsers werkt.
We geven links een naam waardoor je kunt zien waar de link naar verwijst.
We geven een websitepagina een unieke titel.
Tips
Tip 21: Maak bij plaatjes, grafieken, animaties en andere afbeeldingen gebruik van alternatieve tekst (beschrijving van wat
er te zien is), zodat studenten met een visuele belemmering door hun spraaksoftware verteld wordt wat er te zien is.
Tip 22: Om toegankelijk te zijn is het goed om te weten hoe spraaksoftware leest, namelijk van links naar rechts en van
boven naar beneden. Een goede heldere structuur op de website is daarvoor essentieel.
Tip 23: Test of de website ook voor screenreaders bruikbaar is.
Tip 24: Gebruik niet alleen ‘lees verder’ of ‘klik hier’ bij links. Voor spraaksoftware is het dan niet duidelijk waarnaar
verwezen wordt.
Tip 25: Meer informatie over digitale toegankelijkheid staat op www.digitoegankelijk.nl.
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3 TERMINOLOGIE
Terminologie is het geheel van woorden en begrippen die worden gebruikt. Voor welke woorden en begrippen kies je?
Goede woorden kiezen voor je informatie over studeren met een ondersteuningsvraag zet de toon. Voor studenten met
een ondersteuningsvraag kan het veel verschil maken hoe zij worden aangesproken. Studenten willen vaak niet direct
worden aangesproken op hun ‘anders’ zijn. Bovendien zijn ze zich er niet altijd van bewust dat zij geholpen kunnen worden
bij de belemmeringen die zij tijdens hun studie ervaren als gevolg van hun functiebeperking of andere
(familie)omstandigheden. Een student zal zich dan ook niet altijd aangesproken voelen door de termen ‘functiebeperking’
of ‘ondersteuningsvraag’. Belangrijk is dan ook om steeds voorbeelden te benoemen, zodat een student zich hierin kan
herkennen.
Door de juiste terminologie en concrete verhalen en voorbeelden te gebruiken, bereik je de meeste studenten.
Checken
We spreken de student aan op zijn ‘student zijn’.
We weten welke terminologie (aanstaande) studenten en medewerkers gebruiken.
We gebruiken in onze communicatie de taal en terminologie die daarop aansluit.
We gebruiken consequent dezelfde terminologie.
Tips
Tip 26: Kies voor terminologie waarbij het ‘student zijn’ voorop staat. Benoem in tweede instantie de belemmering en pas
in derde instantie - als nodig - de functiebeperking of bijzondere omstandigheid.
Tip 27: Wees je ervan bewust dat veel studenten zich in eerste instantie niet herkennen in de term ‘functiebeperking’ of
‘ondersteuningsvraag’.
Tip 28: Ben consequent: niets is zo verwarrend als steeds hetzelfde bedoelen maar er telkens een andere term voor
gebruiken.
Tip 29: Studenten ergeren zich aan onbegrip en advies op basis van vooroordelen. Wees daar alert op.
Tip 30: Wil je werken aan de beeldvorming van studenten met een ondersteuningsvraag, bijvoorbeeld in een campagne,
dan kun je soms juist wel gebruik maken van bepaalde stereotypen en termen. Op de website www.ecio.nl vind je
voorbeelden van cartoons om te gebruiken.
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4 PERSOONLIJK CONTACT
Met de intrede van de smartphone, en daarbij alle andere ontwikkelingen omtrent mobile devices, is de behoefte aan
informatie gaan veranderen.
Er is één manier van communiceren die nadrukkelijk de voorkeur geniet bij studenten: het persoonlijke contact. Dat lezen
we in het artikel Studenten+ informeren. Wat willen zij zelf? 6 Ruim 80% van de bevraagde studenten met een
functiebeperking geeft aan hier het meeste behoefte aan te hebben. De informatie op de website van de opleiding volgt op
afstand met 65%.
Checken
De contactgegevens van de aanspreekpunten Studeren met een ondersteuningsvraag zijn betrouwbaar en goed
vindbaar.
De informatie maakt duidelijk wat de student van wie kan verwachten en wat niet.
De informatie maakt voor de student voldoende duidelijk wat er van hem of haar wordt verwacht.
Intern is duidelijk wie wat doet.
Intern is duidelijk wie de student voor wat kan benaderen.
Deze punten worden geëvalueerd met studenten zelf.
Tips
Tip 31: Studenten hebben behoefte aan persoonlijk contact. Liever minder informatie, als er maar wel persoonlijk contact
is.
Tip 32: Studenten geven er de voorkeur aan om één (of tenminste zo min mogelijk verschillende) aanspreekpunt(en) te
hebben binnen de opleiding/ instelling.
Tip 33: Studenten geven aan het belangrijk te vinden dat informatie ruimte laat voor persoonlijke invulling en dat de
student eigen inbreng kan hebben in het vinden van de beste oplossingen.

6

Studenten+ informeren. Wat willen zij zelf?, Expertisecentrum handicap + studie, 2016
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5 AANPASSINGEN EN VOORZIENINGEN
Aanpassingen en voorzieningen kunnen noodzakelijk zijn om belemmeringen in de studie als gevolg van een
ondersteuningsvraag weg te nemen. Voorbeelden hiervan zijn toetsvoorzieningen, aangepaste deadlines, aangepaste
stages, leessoftware of specifieke begeleiding.
Er is één manier van communiceren die nadrukkelijk de voorkeur geniet bij studenten: het persoonlijke contact. Dat lezen
we in het artikel Studenten+ informeren. Wat willen zij zelf?⁶ Ruim 80% van de bevraagde studenten met een
functiebeperking geeft aan hier het meeste behoefte aan te hebben. De informatie op de website van de opleiding volgt op
afstand met 65%.

5.1

Maatwerk

Voor studenten met een ondersteuningsvraag zijn aanpassingen en voorzieningen mogelijk. Goede informatie hierover
maakt de mogelijkheden zichtbaar en geeft duidelijk aan hoe dat te regelen is. Dit zorgt voor tevredenheid onder de
studenten. Hoe informeer je hen goed?
Checken
We laten aan de hand van voorbeelden zien dat maatwerk mogelijk is binnen onze instelling.
We geven concrete voorbeelden van maatwerk binnen onze opleiding(en).
We geven duidelijk aan hoe en met wie voorzieningen te regelen zijn.
We geven zorgvuldig en op tijd aan wat de aanmeldingsprocedure is voor voorzieningen.
We laten zien dat studenten ook eigen inbreng hebben in de keuze voor voorzieningen en aanpassingen.
Tips
Tip 34: De volgende vragen helpen om te informeren over de mogelijkheden van maatwerk: Met wie regel je dit?
(naam en gegevens) Wat houdt maatwerk precies in? (korte uitleg) Hoe werkt het? Wat biedt de opleiding? Wat
vraagt het van de student? Wie betaalt dit? Hoe wordt dit vastgelegd?
Tip 35: De kracht van de informatie zit vaak ook in de herhaling. Communiceer belangrijke informatie zoals de
aanmeldingsprocedure voor aanpassingen meerdere keren per jaar.
Tip 36: Som niet alles op maar maak een selectie. Selecteer bijvoorbeeld op: ‘De vijf meest gebruikte voorzieningen’, ‘De
voorzieningen waar studenten het meest tevreden over zijn’ of noem tien standaardvoorzieningen die mogelijk zijn.
Illustreer deze selectie met een concreet voorbeeld van een student.

5.2

Persoonlijk contact

Voor maatwerk is persoonlijk contact onontbeerlijk. Studenten waarderen het als medewerkers met respect en begrip
meedenken aan oplossingen, weten dat uitzonderingen mogelijk zijn en studenten eigen inbreng laten hebben in de keuze
voor voorzieningen.

Checklist Informatievoorziening
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Checken
We maken in het persoonlijk contact met de student duidelijk welke voorzieningen beschikbaar zijn.
We geven voorbeelden van waar de student nog meer baat bij zou kunnen hebben, zoals contact met medestudenten,
studentenraad, studiemaatjes of docenten.
Tijdens het contact wordt gecheckt of de informatie en afspraken voor alle gesprekspartners duidelijk zijn.
Tips
Tip 37: Geef concrete ervaringen van voorzieningen waar je niet zomaar aan denkt. Zoals bijvoorbeeld het belang van het
ondersteunen van een slechtziende student in het sociale aspect.
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6 HAALBAARHEID
Haalbaarheid gaat over verwachtingsmanagement. Welk beeld heeft de student van de opleiding en de mogelijkheden
en in hoeverre is dit uitvoerbaar?

6.1

Realistisch beeld

Het neerzetten van een realistisch beeld over hoe het studeren met een ondersteuningsvraag verloopt op de
hogeschool, universiteit of een specifieke opleiding geeft een goed kijkje in de keuken voor studenten en
medewerkers. Bovendien speelt het in op verwachtingen van aankomend studenten en hun ouders.
Checken
We zetten een realistisch beeld neer van de mogelijkheden binnen de verschillende opleidingen.
We geven de uitgangspunten van ons beleid weer.
In onze studiebijsluiter staat ook informatie over studeren met een functiebeperking en andere bijzondere
omstandigheden.
We geven aan waarover onze studenten tevreden zijn en waarover niet.
We geven de student inzicht in de grenzen aan de mogelijkheden.
Tips
Tip 38: Geef aan met wie de student over de haalbaarheid van de opleiding in gesprek kan gaan, inclusief
contactgegevens.
Tip 39: Illustreer de haalbaarheid met persoonlijke ervaringen van studenten.
Tip 40: Geef de student concrete voorbeelden van haalbaarheid van een opleiding op basis van specifieke
studiebelemmeringen en/of functiebeperkingen.

6.2

Zichtbaarheid studiesucces

Het studiesucces van studenten en alumni met een ondersteuningsvraag kan inspireren en motiveren. Hun
persoonlijke kijk op het studieverloop, de aanpassingen en de begeleiding geeft ook een goed beeld over de
haalbaarheid van een opleiding. Daarbij kan feitelijke informatie over bijvoorbeeld het aantal studenten+ persoonlijke
verhalen ondersteunen.
Checken
We verwijzen ook studenten+ naar de studiebijsluiter om te laten zien hoe groot(schalig) dan wel persoonlijk de
opleiding is.
We geven aan hoeveel studenten+ er aan de verschillende opleidingen (af)studeren.
We portretteren studenten en/of alumni over hun persoonlijke studiesucces.
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Tips
Tip 41: Korte video’s over persoonlijke ervaringen brengen studiesucces in beeld. Verwijs studenten hiervoor bijvoorbeeld
naar Youtube. Zie het YouTube-kanaal van ECIO.
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7 CO-CREATIE
Co-creatie is een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit
proces. Kenmerken van co-creatie zijn dialoog, ‘common ground’, enthousiasme, daadkracht en focus op resultaat.
Samen met studenten werken aan voorlichting zorgt voor informatie die goed bij de doelgroep past. Als je goed luistert,
merk je dat zij graag een bijdrage willen leveren. Daarvoor is het belangrijk dat je de goede vragen stelt en ook
ondersteuning kan bieden in de samenwerking. Jongeren zijn niet altijd gewend dat hun mening wordt gevraagd en dat hun
acties ertoe doen. Hoe werk je samen?
Checken
We toetsen regelmatig wat studenten+ willen weten.
We weten hoe studenten informatie willen ontvangen.
We betrekken onze studenten bij onze ideevorming.
We werken samen met onze studenten aan voorlichting en informatievoorziening.
Tips
Tip 42: Studenten kunnen goed aangeven hoe zij informatie willen ontvangen en wat voor informatie dat dan moet zijn. Vul
het niet op voorhand zelf in, maar laat je door hen informeren.
Tip 43: Sta vooraf stil bij wat je gaat doen met de antwoorden of feedback die je krijgt van studenten. Wanneer je ergens
input voor vraagt, is de verwachting dat je er ook daadwerkelijk iets mee doet.
Tip 44: Wees er alert op dat je niet gaat denken voor je doelgroep en daarop acties onderneemt. Daarmee ontneem je
studenten de kans om input te leveren en om mee te werken.
Tip 45: Heb positieve verwachtingen. Ga uit van de gedachte dat jongeren mee willen doen en mee willen denken.
Tip 46: Begin klein. Bedenk van tevoren goed waar je tevreden mee bent en leg de lat niet te hoog.
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8 ORGANISATIE
In het beleid van onderwijsinstellingen over studeren met een ondersteuningsvraag wordt ook ingegaan op hoe de
studenten en de eigen organisatie goed geïnformeerd worden en blijven. Hoe blijft de kennis die in huis is en verspreid
wordt over studeren met een ondersteuningsvraag actueel?
Het organiseren van de voorlichting en informatievoorziening over studeren met een ondersteuningsvraag vraagt om
beleid en heldere afspraken. Hoe wordt beleid breed gedragen? Communicatie vergroot de kennis van medewerkers en
studenten hierover.
Checken
We hebben een breed gedragen beleid voor studeren met een ondersteuningsvraag op onze opleiding(en).
In het beleid is ook aandacht voor informatievoorziening aan studenten+.
In dit beleid zijn verantwoordelijkheden en rollen vastgelegd.
Het is voor iedereen duidelijk wie wat doet m.b.t. informatievoorziening aan studenten+.
Het is voor de uitvoerders duidelijk wie welke informatie aanlevert, hoe dit wordt verwerkt en waar dit wordt
gepubliceerd.
Er vindt regelmatig terugkoppeling plaats binnen de organisatie, maar ook richting de studenten, over wat er met
input wordt gedaan.
Tips
Tip 48: Voer de beleidsscan Studeren met een functiebeperking van handicap + studie uit om na te gaan hoe de
opleiding/instelling er op het gebied van beleidsontwikkeling voor staat.
Tip 49: Maak gebruik van de folder Slim beleggen 7. Deze folder bevat tips om studeren met een functiebeperking op
een slimme manier binnen de onderwijsinstelling te beleggen en een verandering in de organisatie teweeg te
brengen.

7

⁷ Slim beleggen. Studeren met een functiebeperking: van beleid tot implementatie, Expertisecentrum handicap + studie, 2015
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Over ECIO
ECIO, Expertisecentrum inclusief onderwijs, informeert, adviseert en ondersteunt universiteiten, hogescholen en het mbo bij
vraagstukken rondom inclusief onderwijs en studentenwelzijn. Zodat studenten met een extra ondersteuningsvraag met
succes hun opleiding kunnen doorlopen en kunnen doorstromen naar een baan die bij hen past. Onderwijs voor iedereen dus.
Zonder belemmeringen.
Al meer dan 75 jaar zetten we ons, samen met studenten en onderwijsinstellingen, in voor studeren zonder belemmeringen.
Voor het creëren van bewustzijn over het belang van inclusief onderwijs, gelijke kansen en het doorbreken van taboes. ECIO
adviseert en helpt onderwijsorganisaties bij:
●

beleid ontwikkelen voor inclusief onderwijs

●

expertise vergroten rondom ondersteuningsvragen

●

kennis vergaren en delen via netwerken en ontmoetingen.

Kijk voor meer informatie op www.ecio.nl
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