leren
zonder belemmering

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.

Inclusief onderwijs en
studentenwelzijn

Van beleid tot
praktische oplossingen

Studenten kunnen belemmeringen ervaren tijdens

Inclusief onderwijs, toegankelijkheid en recht doen aan

hun studie. Door bijvoorbeeld fysieke beperkingen,

diversiteit zijn geen keuzes meer. Het VN-verdrag inzake

psychische klachten, chronische ziekte, jong ouderschap,

de rechten van personen met een handicap is sinds 14 juli

mantelzorg of gendertransitie. We helpen bij vragen

2016 van kracht in Nederland. Alle onderwijsinstellingen in

rondom bijvoorbeeld toegankelijkheid van het onderwijs,

Nederland hebben de opdracht om inclusie van studenten

informatievoorziening en het sociale klimaat. Allemaal

met een beperking actief te bevorderen. ECIO adviseert

factoren die van invloed zijn op het welzijn van studenten.

en ondersteunt onderwijsorganisaties hierbij.

Voor wie?

Advies en hulp op maat

ECIO adviseert en ondersteunt universiteiten,

ECIO adviseert en helpt onderwijsorganisaties bij:

hogescholen en het mbo. We richten ons op diverse

• beleid ontwikkelen voor inclusief onderwijs,

onderwijsprofessionals die zich inzetten voor inclusief

• expertise vergroten rondom ondersteuningsvragen,

onderwijs en studentenwelzijn:

• kennis vergaren en delen via netwerken en

• studentendecanen en studieadviseurs,

ontmoetingen.

• docenten en studieloopbaanbegeleiders,
• leden examencommissies en medezeggenschapsraden,

Met onze beleidsscan kunnen we je bijvoorbeeld adviseren

• beleidsmedewerkers en leden van college van bestuur.

en ondersteunen bij de voorbereiding op de instellings
accreditatie. We helpen je bij het verbeteren van de

Ben je student en heb je een ondersteuningsvraag?

informatievoorziening aan studenten. We adviseren over

Kijk op www.ecio.nl voor meer informatie.

toegankelijk toetsen en examineren, en bieden advies en
hulpmiddelen voor flexibilisering en maatwerk. Je kunt
ook bij ons terecht voor advies en ondersteuning bij de
professionalisering van docenten en andere medewerkers,
of voor tips voor betere aansluiting op stage of werk.

Gelijke kansen
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, voor gelijke kansen en
voor het doorbreken van taboes.

Voorheen: Expertisecentrum
handicap + studie
ECIO was tot 2019 Expertisecentrum handicap + studie.
Inmiddels richten we ons niet meer alleen op studeren
met een functiebeperking. Studenten kunnen ook extra
ondersteuning nodig hebben door jong ouderschap,
behandeling rondom gendertransitie en bijzondere
familieomstandigheden, zoals mantelzorg. Ook prestatie
druk, financiële zorgen en het sociale klimaat kunnen het
welzijn van studenten beïnvloeden.

Everybody is a
genius. But if you
judge a fish by its
ability to climb a
tree, it will live its
whole life believing
that it is stupid.
Albert Einstein

Waar kunnen we je mee helpen?
Benieuwd wat we voor je organisatie kunnen betekenen?
Neem contact op en ontdek de mogelijkheden.
Bekijk onze website en laat je inspireren door onze
voorbeeldverhalen, projecten en publicaties.
www.ecio.nl
ECIO is onderdeel van CINOP

inclusief
onderwijs en
studentenwelzijn

Expertisecentrum inclusief onderwijs
Stationsplein 14
5211 AP ’s-Hertogenbosch
T. 073 - 680 07 83
algemeen@ecio.nl
www.ecio.nl

