Regiobijeenkomst Expertisecentrum handicap + studie bij Hogeschool Utrecht
Op donderdag 3 oktober jl. faciliteerde de Hogeschool Utrecht de regiobijeenkomst van
Expertisecentrum Handicap + Studie. Het thema van de bijeenkomst was het borgen van kwaliteit
door het agenderen en implementeren van het beleid op studeren met een functiebeperking en
studentenwelzijn.

Verandermodel
Omschakelen naar een inclusieve onderwijsinstelling is een verandering. Aan de hand van het
verandermodel van Knoster presenteerde handicap + studie de benodigdheden voor verandering.
Wat is de visie van de instelling, is er urgentie voor verandering? Ligt er een plan, zijn er voldoende
middelen en de juiste competenties voorhanden? In kleine groepjes werd over deze vragen
gediscussieerd. Uit de discussie kwam naar voren dat er goede initiatieven zijn en de wil er is.
Voldoende middelen en ruimte voor het ontwikkelen van competenties zijn in de meeste instellingen
belangrijke aandachtspunten, evenals aandacht voor breed draagvlak en zorgen voor borging in de
staande organisatie. Ook onderzoek en cijfers zijn onontbeerlijk om de urgentie te benadrukken.

Good practices
Studeren met een functiebeperking en studentenwelzijn staan op de beleidsagenda’s binnen
onderwijsinstellingen en bij studentenbonden en in Den Haag. De heersende vraag is hoe je het
beleid vormgeeft en borgt. Binnen de Hogeschool Utrecht zijn daarin de afgelopen twee en half jaar
grote stappen gezet. De beleidsscan zorgde voor het goed in kaart brengen van gewenste
verbeterpunten die omgezet zijn in een plan van aanpak. Dit wordt voortvarend uitgevoerd. Mede
door de inzet van studenten in het Powerplatform, de Hogeschoolraad en Vidius (overkoepelende
studentenorganisatie) wordt de hogeschool scherp gehouden.

Universiteit Utrecht heeft de intentieverklaring VN-verdrag ondertekend en studenten van het
Platform onbelemmerd studeren hebben een enquête onder studenten gehouden. Dit heeft geleid
tot de speerpunten voorlichting & warm welkom, intake & voorzieningen en begeleiding &
deskundigheidsbevordering. Het studentenplatform organiseert onder andere buddies voor
studenten+ en heeft afgelopen jaar prijzen gekregen voor hun bijzondere inzet.

Afsluitend sprak Tineke Zweed, lid College van Bestuur van de Hogeschool Utrecht, de deelnemers
toe en gaf aan hoe de HU in het nieuwe strategische ambities heeft geformuleerd rond
gemeenschapsvorming en studentsucces. Met name de nadruk op studentsucces maakte indruk,
omdat de hogeschool hiermee het rendement niet zozeer voorop stelt, maar veel meer het klaar
maken van de toekomst en de arbeidsmarkt.

