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Samenvatting
ECIO, Expertisecentrum inclusief onderwijs, (voorheen expertisecentrum handicap +
studie) stimuleert dat jongeren met een ondersteuningsvraag succesvol kunnen studeren
in een opleiding van hun keuze in het hoger onderwijs. ECIO ondersteunt universiteiten,
hogescholen en steeds vaker het mbo bij het toegankelijk maken van onderwijs voor
studenten met een extra ondersteuningsvraag. Het gaat bijvoorbeeld om studenten met
dyslexie, dyscalculie, autismespectrumstoornis, psychische klachten, chronische ziekten,
rolstoelgebruikers, dove of slechthorende studenten en blinde of slechtziende studenten.
Behalve studenten met een functiebeperking hebben ook studenten met mantelzorgtaken,
jonge ouders en studenten in gendertransitie vaak behoefte aan flexibiliteit of specifieke
voorzieningen. ECIO streeft naar inclusief hoger onderwijs, waaraan zoveel mogelijk
verschillende studenten kunnen meedoen en waarin het steeds gewoner wordt om het
onderwijs af te stemmen op de behoefte. ECIO is onderdeel van CINOP.
Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten die ECIO in 2019 heeft uitgevoerd
op basis van instellingsubsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(OCW) om hogeronderwijsinstellingen te ondersteunen op het gebied van studeren met
een functiebeperking en ondersteuningsvraag op het gebied van studentenwelzijn. We
onderscheiden hierbij zes soorten activiteiten:
1

Informatiefunctie
In het kader van haar informatiefunctie verzamelt en ontsluit ECIO informatie over
activiteiten en (beleids)ontwikkelingen. Deze informatie wordt ter beschikking gesteld
via de website, de maandelijkse digitale Nieuwsbrief, handreikingen en brochures,
updates via de sociale mediakanalen LinkedIn, Facebook en Twitter. Daarnaast
informeert ECIO ook het veld via externe nieuwsbrieven zoals onder andere van
CINOP en LOSHBO. Via de infolijn informeert en ondersteunt ECIO
onderwijsprofessionals over studeren met een functiebeperking of
ondersteuningsvraag.

2

Prioritaire thema’s
ECIO gaf in 2019 in projectverband uitvoering aan tien thema’s, rondom studeren met
een functiebeperking, ondersteuningsvraag en studentenwelzijn.
1. inclusief studieklimaat
2. informatievoorziening inclusief digitale toegankelijkheid
3. aandacht voor bekwaamheid en professionalisering
4. instellingsspecifieke organisatie
5. intensivering financiële ondersteuning
6. implementatie VN-verdrag inzake personen met een handicap
7. instroom-doorstroom-uitstroom
8. toegankelijke toetsing en examinering
9. beeldvorming
10. internationale samenwerking en LINK
De keuze voor deze thema’s is tot stand gekomen op basis van peilingen onder de
contactpersonen van ECIO, studenten binnen het hoger onderwijs en in overleg met
OCW en de landelijke werkgroep studentenwelzijn.
I
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Inventarisatie aanbod laagdrempelige psychische hulpverlening binnen mbo,
hbo en wo en Informatiepunt voor studenten met een ondersteuningsvraag
in het mbo
ECIO ontving extra subsidie naar aanleiding van de in juni aangenomen moties in de
Tweede kamer met betrekking tot de beschikbaarheid van laagdrempelige psychische
hulpverlening voor studenten en de behoefte aan een informatiepunt in mbo en ho.

4

Bijhouden ontwikkelingen en netwerken
Gesignaleerde (beleids)ontwikkelingen, die impact hebben op het studeren met een
functiebeperking en ondersteuningsvraag en studentenwelzijn zijn gedeeld binnen de
netwerkcontacten met relevante actoren in het onderwijs, op het snijvlak van
onderwijs en zorg en onderwijs en werk. De adviseurs houden hun expertise up-todate door het lezen van literatuur, het bijhouden van recente beleidsontwikkelingen,
het bijwonen van (inter)nationale conferenties.
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Regiobijeenkomsten, studiedagen en open huis
Regiobijeenkomsten, studiedagen en het open huis zijn gebruikt voor de disseminatie
van de opbrengsten (producten, good practices) van de activiteiten. Ook resultaten
en producten van andere door ECIO uitgevoerde projecten zijn via deze
bijeenkomsten onder de aandacht gebracht.
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Management en Adviesraad
Aan de medewerkers van ECIO wordt leiding gegeven door een van de directeuren
van CINOP. Het vormgeven van visie, beleid, activiteiten en teamontwikkeling van
ECIO valt onder de taak van de programmadirecteur van ECIO, in samenwerking met
senior-adviseurs van ECIO. Ook vormen zij het strategisch adviesteam dat zich
bezighoudt met strategische vraagstukken rondom zowel studeren met een
functiebeperking, met een ondersteuningsvraag als studentenwelzijn. De
administrateur zorgt voor een transparante financiële administratie en stelt samen
met de programmadirecteur de begroting, jaarrekening en tussenrapportages op.
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Inleiding
ECIO biedt ondersteuning aan hogeronderwijsinstellingen om het onderwijs toegankelijker
te maken voor studenten met een functiebeperking en ondersteuningsvraag (verder in dit
verslag ook wel aangeduid als studenten+).
ECIO heeft de taak om belemmeringen - samen met de onderwijsinstellingen en
studenten - te identificeren, te agenderen en te zoeken naar manieren om deze waar
mogelijk weg te nemen. Naast kennis- en informatieverspreiding over de verschillende
aspecten van studeren met een functiebeperking is beleidsmatige borging van belang.
Door in projecten samen te werken met hogeronderwijsinstellingen en studenten raakt
het thema studeren met een functiebeperking steeds meer verankerd in het beleid en in
de praktijk van het hoger onderwijs.
Naamswijziging
In 2018 breidde Expertisecentrum handicap + studie haar werkgebied en rol uit onder de
noemer studentenwelzijn. Het gaat daarbij om studenten met een extra
ondersteuningsvraag door belemmeringen als gevolg van een functiebeperking,
chronische ziekte of psychische klachten, zwangerschap en jong ouderschap, behandeling
i.v.m. gendertransitie en bijzondere familieomstandigheden, zoals mantelzorg. Zie ook
onderstaande afbeelding met de verschillende doelgroepen.

Deze uitbreiding van activiteiten was aanleiding voor de naamswijziging:
Expertisecentrum handicap + studie werd met ingang van 1 november 2019 gewijzigd in
Expertisecentrum inclusief onderwijs. De verschillende communicatiemiddelen zijn hierop
aangepast, qua naamgeving en huisstijl.

1.1

Met en voor hogeronderwijsinstellingen

In 2019 zijn tal van projecten uitgevoerd samen met en voor de
hogeronderwijsinstellingen. Er was aandacht voor beeldvorming, informatievoorziening en
voorlichting, instroom, studeren met psychische klachten, toetsing en examinering,
professionalisering docenten, het VN-verdrag inzake rechten van personen met een
handicap en internationale samenwerking. De activiteiten en projecten zijn beschreven in
de betreffende paragrafen van dit jaarverslag.
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2 Missie en visie
2.1

Missie

Wij vinden dat alle studenten, van universiteiten, hogescholen en het mbo, de kans
moeten krijgen om hun talenten te benutten en zich door onderwijs te ontwikkelen tot
wie ze willen zijn. Dat is de universele waarde die voor iedere student bereikbaar moet
zijn. Studenten kunnen echter blijvende of tijdelijke belemmeringen ervaren tijdens hun
studie. ECIO, adviseert en ondersteunt onderwijsinstellingen zodat iedere student ongeacht de belemmering - optimaal kan studeren en kan doorstromen naar een
gewenste positie op de arbeidsmarkt. Daartoe werken we samen met regionale partners,
bedrijven en instellingen.

2.2

Visie

Iedereen heeft de mogelijkheid te leren zonder belemmeringen: een inclusief
studieklimaat, waarin verschil en diversiteit normaal is. Met het realiseren van optimale
condities in de hele onderwijsorganisatie, ontstaan oplossingen die niet alleen de
individuele student met een ondersteuningsvraag helpen, maar tegelijkertijd voor alle
studenten belemmeringen wegnemen. Zodat alle studenten de mogelijkheid hebben om
hun talenten te ontplooien. Onderwijs dat ontworpen is op basis van de behoefte van de
student met eerlijke kansen en meer studiesucces voor studenten met een
ondersteuningsvraag.
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Ontwikkelingen in het onderwijsveld
In het hoger onderwijs is aandacht voor studeren met een functiebeperking,
ondersteuningsvraag en studentenwelzijn. Onderwijsinstellingen bieden (financiële)
ondersteuning en voorzieningen, studenten+ kunnen in aanmerking komen voor
studietoeslag van de gemeente. En soms kunnen zij in aanmerking komen voor een extra
jaar prestatiebeurs, verlenging van de diplomatermijn en kwijtschelding van (een deel
van) de studieschuld. Uit de rapportages van de NSE 1, het jaarrapport studeren met
beperking 2 en de monitor beleidsmaatregelen 3 blijkt dat er ruimte en noodzaak is voor
verbeteringen.
•

Wereldwijde aandacht op het World Economic Forum in Davos (januari) voor
inclusiviteit met nieuwe campagne ‘Valuable 500#Diversish. Bewustwording van het
feit dat inclusie van mensen met een functiebeperking in sociaal en economisch
opzicht waardevol is.

•

Een groot aandeel van de lenende studenten ervaart prestatiedruk en psychische
klachten door het leenstelsel. Dit blijkt uit het landelijk onderzoek naar de relatie
tussen het sociaal leenstelsel en het welzijn van studenten.

•

Kamerbrief over kansengelijkheid in het onderwijs (maart)

•

Tweede Kamer neemt motie aan voor één aanspreekpunt waar leerlingen en
studenten binnen onderwijsinstellingen terecht kunnen met zorggerelateerde vragen.
(april)

•

Knelpunten rond studeren met een functiebeperking: ECIO brieft leden van de
Tweede Kamer over de overgang van het hoger onderwijs naar de arbeidsmarkt voor
studenten met een beperking. (april)

•

Een onafhankelijk expertisepunt voor studeren met een ondersteuningsbehoefte op de

•

agenda van AO Onderwijs (april).
Tweede Kamer stemt in met acht moties die de toegankelijkheid moeten verhogen:
toegankelijk, studeerbaar en inclusief onderwijs (juni)

•

Kamerbrief Passend onderwijs in het mbo en studeren met een
ondersteuningsbehoefte in mbo en hoger onderwijs (betreft tevens aangenomen
moties: augustus)

•

Uit de rapportage van de NSE 2019, van de cijfers van studenten met
functiebeperking of ondersteuningsvraag in het wo blijkt dat ruimte voor verbetering
van voorzieningen en ondersteuning blijft. Instellingen beseffen het belang hiervan en
zijn actief op deze punten. (december)

•

Op 2 december werd de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek
(‘Houdbaar voor de toekomst’) gepresenteerd. Ook hierin aandacht voor Inclusief
hoger onderwijs met aandacht voor studentenwelzijn.

https://www.studiekeuze123.nl/nse/dashboard
https://www.handicapstudie.nl/downloads/Jaarrapport%202018%20Studeren%20met%20een%20functiebeperking.pdf
3
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/08/31/monitorbeleidsmaatregelen-hoger-onderwijs-2018-2019/monitor-beleidsmaatregelen-hoger-onderwijs-2018-2019.pdf
1
2
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4 Informatievoorziening
ECIO ontsluit informatie en kennis over studeren met een functiebeperking en studenten
met een ondersteuningsvraag in het hoger onderwijs. De kennis wordt verzameld op basis
van (internationaal) onderzoek, good practices en praktijkkennis uit de instellingen. Op
basis van deze informatie wordt een positief en realistisch beeld van studeren met een
functiebeperking, mantelzorgtaken, als jonge ouder en in gendertransitie gegeven en
verspreid. ECIO richt zich op (onderwijs)professionals, stakeholders (inter)nationaal,
beleidsmakers, overheden, (aankomend) studenten). Voor studenten betreft dit puur een
informerende functie (geen individuele casuïstiek). De informatie wordt gedeeld via de
onderstaande communicatiemiddelen.
Website
De website wordt wekelijks geüpdatet met nieuwsberichten, publicaties en of
onderzoeken en activiteiten. De updates zijn gericht op het maken van toegankelijk
onderwijs voor zowel studenten met een functiebeperking als andere
ondersteuningsvragen. De website had in 2019 151.756 bezoekers.
•

De ‘oude’ website ECIO (toen nog handicap + studie) voldeed aan de WR2-AArichtlijnen van Waarmerk Drempelvrij.

•

Per 1 november is vanwege de naamswijziging een nieuwe website gelanceerd. De
informatie is naast een algemeen menu (nieuws, agenda, publicaties, blogs) ook
toegankelijk via de categorieën:
–

Ik wil beleid ontwikkelen

–

Ik wil netwerken & ontmoeten

–

Ik wil expertise vergroten

–

Ik studeer / ga studeren

En de volgende vijf thema’s:
–

Studentenwelzijn

–

Informatievoorziening

–

Toegankelijkheid

–

Onderwijs & arbeidsmarkt

–

studentenparticipatie

De nieuwe website is in december 2019 getoetst op toegankelijkheid door stichting
Accessibility. Qua succescriteria taal van de pagina, koppelen en labels en consistente
navigatie en identificatie is voldaan. Er zijn nog enkele puntjes van aandacht die begin
2020 worden opgepakt. We streven er naar om het accessibility-keurmerk ook voor deze
website te verkrijgen.
Onderzoeken
Om instellingen aan te zetten tot actie zijn ook actuele onderzoekscijfers nodig. Daarom
heeft ECIO ook in 2019 de uitkomsten van de Nationale Studenten Enquête met
betrekking tot studeren met een functiebeperking/ondersteuningsbehoeften nader
geanalyseerd. Jaarlijks wordt onderzoek gedaan naar hoe tevreden studenten met een
functiebeperking zijn over hun opleiding. In de Nationale Studenten Enquête, van
Studiekeuze123, worden studenten ondervraagd over de intake, hulpmiddelen,
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aanpassingen in het onderwijs, informatieverstrekking en begeleiding en begrip van
docenten. De analyse hiervan wordt begin 2020 afgerond en online geplaatst met
interactieve graphics.
ECIO heeft input geleverd aan de Onderwijsinspectie voor het schrijven van de Staat van
het onderwijs en voor de schaduwrapportage van het VN-verdrag.
Nieuwsbrief
Met de maandelijkse nieuwsbrief worden de abonnees geattendeerd op activiteiten en
ontwikkelingen, nationaal en internationaal, op het gebied van studeren met een
functiebeperking en het begeleiden van studenten met een ondersteuningsvraag. Er zijn
12 nieuwsbrieven verstuurd met een gemiddelde van 2.590 nieuwsbriefabonnees.
Publicaties
In 2019 heeft ECIO een aantal publicaties opgeleverd. Deze publicaties zijn te
downloaden via de website www.ecio.nl. Diverse brochures, artikelen en factsheets zijn
daarnaast ook uitgedeeld tijdens studiedagen en bijeenkomsten.
In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van alle nieuwe publicaties van ECIO met een
link naar de webpagina, waar deze gedownload kunnen worden. Er zijn drie bestaande
publicaties over studeren met een functiebeperking uitgebreid naar studeren met een
ondersteuningsvraag: de docentenhandleiding en twee visitatiekaarten.
Realisatie
•

Informatiekaart | Checklist informatievoorziening Studeren met een
ondersteuningsvraag

•

Brochure | Eerlijke kansen voor studenten met een ondersteuningsvraag

•

Informatiekaart voor begeleiding bij dyslexie (update)

•

Informatiekaart ASS (update)

•

Informatiekaart ADD (update)

•

Informatiekaart dyslexie (update)

•

Informatiekaart dyscalculie (update)

•

Brochure | Verbeteren digitale toegankelijkheid in het hoger onderwijs. Voordelen en
richtlijnen’

•

Hoe werk je naar toegankelijk toetsen

•

Brochure | Hoe werk je naar toegankelijke toetsen in het hoger onderwijs

•

Contactenlijst | Contactpersonen onderwijsinstellingen bij studeren met een
functiebeperking (kwartaal-updates)

•

Folder | ECIO algemeen

•

Video | Succesvolle inclusie-initiatieven in het hoger onderwijs

•

Handreiking kwaliteitsborging voor visitatiecommissies

•

Handreiking kwaliteitsborging voor medewerkers kwaliteitszorg en medezeggenschap

Publicaties in andere media:
•

Opiniestuk gepubliceerd in Trouw voor aandacht thema studentenwelzijn

•

Artikel over leeruitkomsten gepubliceerd in HO management | management over
flexibel onderwijs op basis van leeruitkomsten

•

Artikel in het magazine Bij de Les van de NVS-NVL (jaargang 15, nummer 6, maart
2019). Hierbij is samengewerkt met een studente+.
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•

Artikel in magazine ‘Examens’ | Toegankelijk toetsen voor studenten mét en zonder
een beperking

•

Artikel over de Frank Award-verkiezing op Science guide

•

Artikel in DTVnieuws.nl (regionaal nieuws Den Bosch)
https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/ecio-frank-award-uitgereikt-voor-studenten-metbeperking

•

Artikel Scienceguide | Psychische problematiek onder studenten groot thema bij
verkiezing lector van het jaar

•

Position paper ‘De toekomst van jongeren bouwen we samen! T.b.v. het
Rondetafelgesprek over Kansen en belemmeringen voor jongeren op 2 december
2019 Commissie SZW van de Tweede Kamer.

•

Brochure SZW | Voortgangsrapportage 2019 Onbeperkt meedoen
Zie ook het totale overzicht in bijlage 1 (overzicht producten 2019).

4.1.1 Infolijn
Via de infolijn kunnen onderwijsprofessionals terecht voor vragen over studeren met een
functiebeperking of extra ondersteuningsbehoefte. Studenten en hun ouders worden waar
mogelijk doorverwezen naar de onderwijsinstelling. Zie ook bijlage 2 ‘Informatie over de
infolijn 2019’. Om studenten, ouders en professionals nog beter van dienst te zijn, is er in
2019 gewerkt aan een infographic. Deze infographic wordt begin 2020 op de website van
ECIO geplaatst en heeft als doel om vragenstellers vooraf beter te informeren bij welke
instantie zij het beste terecht kunnen met hun vraag. Hierdoor trachten wij hen sneller en
directer van dienst te zijn.
Vragen aan de infolijn worden in een database vastgelegd conform de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). De infolijn is vijf dagen per week bereikbaar
voor vragen van onderwijsprofessionals, de infolijn is voor hen een kosteloze dienst. De
vragen worden binnen drie werkdagen beantwoord. De gestelde vragen zijn ontvangen
per e-mail en telefonisch.
In 2019 zijn in totaal 215 vragen geregistreerd (2018: 235) en beantwoord. De vragen
voor de infolijn komen binnen via e-mail en telefoon. Zie voor een totaaloverzicht de
tabellen in bijlage 2.
Wie maakten er gebruik van de infolijn?
Als we kijken naar professionals vanuit onderwijsinstellingen (beleidsmedewerkers,
docenten, leden van examencommissies, studentdecanen en studieadviseurs) dan zien we
38 vragen vanuit het hoger onderwijs en ook nog 6 vanuit mbo, 4 vanuit vo en 14 vragen
vallen in de categorie overig / onbekend. De meeste vragen komen echter nog steeds van
ouders (39) en studenten (65) zelf.
Welke onderwijssoorten zoeken contact?
De meeste vragen hebben betrekking op het hbo (82), gevolgd door vragen uit de
categorie overig/onbekend (57), hier vallen ook vragen van bijvoorbeeld gemeenten
onder. Uit het wo registreerden we 33 vragen, uit het mbo 29 vragen en uit het vo zijn 14
vragen geregistreerd.
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Over welke functiebeperkingen gaat het?
De meeste vragen gingen over dyslexie/dyscalculie (35), chronische ziektes (35) en
autisme (21). Verder waren er ook vragen over ADHD, concentratieproblemen, auditieve
en visuele functiebeperkingen, bewegingsbeperkingen, psychische klachten. Een relatief
grote groep klachten viel in de categorie anders/onbekend (53). Daarnaast ontvingen we
dertig vragen die niet direct gerelateerd waren aan klachten, maar over, in het algemeen,
de inrichting van inclusief onderwijs, de mogelijkheden daartoe en beleidsgerelateerde
vragen.
Over welke thema’s gaat het?
Veruit de meeste vragen betroffen informatievoorziening en voorlichting (155),
bijvoorbeeld over hulpmiddelen/voorzieningen, studiekeuze en financiering. Andere
thema’s waren toetsing en examinering (21), toegankelijkheid (10), begeleiding (15),
deskundigheid (7) en stage- en werk gerelateerde vragen (10).
Verwerking
•

Veelgestelde vragen zijn met antwoord, in categorieën, op de website opgenomen.
https://www.ecio.nl/veelgestelde-vragen/ met de volgende categorieën:

•

–

Rechten en financiën

–

Doeltreffende aanpassingen

–

Digitale toegankelijkheid van het onderwijs

–

Begeleiding van studenten

–

Stage en werk

–

Functiebeperkingen

Voor meer informatie verwijst ECIO hen door naar de onderwijsinstellingen en soms
ook naar de eigen site. De website heeft een overzicht van contactpersonen van
hogeronderwijsinstellingen waar men voor vragen over studeren met een
functiebeperking/ondersteuningsvraag terecht kan.

Sociale media
ECIO maakt gebruik van social media. Twitter wordt het meest ingezet. Eind december
2019 had het twitteraccount van ECIO 2.921 volgers. De medewerkers van ECIO
twitteren ook onder hun eigen naam. Deze worden geretweet door ECIO.
Ook LinkedIn wordt gebruikt voor informatievoorziening: 515 volgers op 31 december.
ECIO is voor kennisdeling lid van een aantal groepen.
Met het een Facebookaccount (620 volgers) deelt ECIO informatie over studeren met een
functiebeperking en ondersteuningsvragen.
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5

Prioritaire thema’s
ECIO gaf in 2019 in projectverband uitvoering aan tien thema’s, rondom studeren met
een beperking, ondersteuningsvraag en studentenwelzijn. De activiteiten worden
hieronder uiteengezet.

5.1

Inclusief studieklimaat / studentenwelzijn

Met verschillende initiatieven streeft ECIO ernaar om studeren met een extra
ondersteuningsvraag meer vanzelfsprekend te laten zijn. ECIO stimuleert dat er
voldoende rekening gehouden wordt met de effecten van onderwijsbeleid op het welzijn
van studenten en de toegankelijkheid van het onderwijs.
‘Verbeter de zorg voor studenten met een ondersteuningsvraag’
Met deze opdracht heeft ECIO in 2019 aanvullende subsidie ontvangen voor activiteiten,
gericht op studentenwelzijn. Deze activiteiten zijn in het reguliere activiteitenplan
opgenomen. In deze jaarrapportage zijn dan ook de resultaten verweven met de andere
activiteiten voor een inclusief studieklimaat.
Focusgroepen

Kleur

Verklaring

Oranje:

De activiteiten zijn gericht op het
bevorderen van de toegankelijkheid
van het onderwijs voor studenten met
een functiebeperking, chronisch ziekte
of psychische klachten.

Groen:

Activiteiten voor studenten met een
ondersteuningsvraag; een uitbreiding
van de doelgroep. De activiteiten van
groen en oranje zijn nauw met elkaar
verweven.

Blauw:

ECIO heeft een aanjaagfunctie op het
thema Studentenwelzijn. De
activiteiten die hiervoor uitgevoerd
worden, verschillen wezenlijk van de
andere activiteiten.

De blauwe verwijzingen verwijzen naar de genoemde activiteiten voor
studentenwelzijn, opgenomen in het projectplan Studentenwelzijn van maart 2019.
Gerealiseerd
•

Studentenwelzijn is als aparte categorie op de website opgenomen. Andere webitems,
gerelateerd aan studentenwelzijn, worden binnen deze categorie gekoppeld. Denk
daarbij aan bijeenkomst, publicaties, verslagen enzovoort.

•

ECIO maakt deel uit van de landelijke werkgroep Studentenwelzijn, bestaande uit de
OCW, VSNU, Vereniging Hogescholen, Universiteit voor Humanistiek, LSVb, ISO en
ECIO. Binnen deze landelijke werkgroep wordt aangestuurd op de implementatie van
de gezamenlijke ambitie binnen het hoger onderwijs. De werkgroep kwam zes keer
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bijeen om het studentwelzijn binnen het hoger onderwijs aan te jagen en te
monitoren. ECIO is tevens voorzitter dan deze werkgroep.
•

ECIO organiseert en faciliteert het landelijk netwerk studentenwelzijn, samen met
vertegenwoordigers uit het veld en studenten. Met landelijke netwerkbijeenkomsten
kwamen vertegenwoordigers van de hogeronderwijsinstellingen in het netwerk bijeen.
Tijdens de netwerkbijeenkomsten zijn ervaringen uitgewisseld en goede voorbeelden
en knelpunten gedeeld.

•

Het Netwerk Studentenwelzijn is driemaal bijeen geweest. De opkomst was groot,
met een gemiddelde van 110 deelnemers. Op basis van de input is een plan van
Aanpak opgesteld.

•

–

Bijeenkomst landelijk netwerk studentenwelzijn – 20 juni 2019

–

Bijeenkomst landelijk netwerk studentenwelzijn – 26 maart 2019

–

Bijeenkomst landelijk netwerk studenten welzijn – 10 januari 2019

In gesprek met hogescholen en universiteiten. Met de lancering van het door ECIO
voorgestelde Plan van aanpak Studentenwelzijn, is er een stuurgroep samengesteld
van professionals uit het hoger onderwijs die het landelijk netwerk mee vormgeven.

•

ECIO heeft i.s.m. LSVb, ISO, Ieder(in), Jongerenpanel Zorg en Perspectief twee
landelijke netwerkbijeenkomsten voor studenten+ georganiseerd. Deze hebben
plaatsgevonden op 18 maart en 11 juni 2019. De bijeenkomst van 18 maart had circa
30 bezoekers en die van 11 juni circa 7 bezoekers (door de zomer minder druk
bezocht).

•

Een regelmatige afstemming met LSVb en ISO en studentenplatforms van
verschillende onderwijsinstellingen heeft plaatsgevonden over actuele zaken studeren
met een functiebeperking en afstemming van activiteiten onder het motto ‘Nothing
about us, without us’.

•

Samen met LSVb en ISO is afgestemd met medezeggenschapsraden over hun rol in
het bevorderen van de impact van onderwijsbeleid op een inclusief onderwijsklimaat
en studentenwelzijn.

•

Maandelijks vond overleg plaats met ISO, LSVb. Afhankelijk van de agenda sloot ook
Jongerenpanel Zorg en perspectief & Ieder(in) aan.

•

Aandacht voor het begrip studentenwelzijn via een presentatie bij het Trimbos
instituut, toelichting op de specifiek daarvoor ingerichte webpagina studentenwelzijn,
webpagina over het landelijk netwerk studentenwelzijn, met verschillende sociale
mediaberichten van zowel ECIO als via de persoonlijke sociale mediakanalen van de
medewerkers van ECIO.

•

Informatie over studentenwelzijn is tevens gedeeld via nieuwsberichten.

•

ECIO heeft netwerkgesprekken gevoerd met verschillende organisaties om hen te
informeren en aansluiting te laten vinden met het landelijk netwerk Studentenwelzijn:
STIP Studentenplatform, NJR, LKvV, Mantelzorgorganisaties, Transgender Netwerk
Nederland en Stichting Steunpunt Studerende Moeders.

•

ECIO is betrokken bij het Expertiselab jonge mantelzorgers. Het netwerk
vertegenwoordigt hogeronderwijsinstellingen, koepelorganisaties, overheid en
kenniscentra. Op de bijeenkomst van 15 december zijn initiatieven en activiteiten van
de netwerkleden gedeeld.

•

Verschillende bijeenkomsten van netwerkorganisaties op het gebied van
studentenwelzijn zijn bijgewoond, zoals:
–

Activiteit ISO discussieavond studentenwelzijn in de Balie

–

Oprichting Dutch Healthy University Network
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–

Workshop gegeven op congres Trimbos Instituut

–

Congres studentenwelzijn NOA Vrije Universiteit Amsterdam

–

Klankbordgroep 113 online onderzoek naar zelfmoordpreventie

–

Nationale hoger onderwijs bijeenkomst studentenwelzijn georganiseerd door STIP
studentenplatform, ISO, LSVb

De bevindingen van deze bijeenkomsten zijn gedeeld via de nieuwsbrief en of sociale
media. Deelname aan deze bijeenkomsten bood ECIO de mogelijkheid voor netwerken,
het ophalen van kennis voor verdere professionalisering en het delen van kennis vanuit
de expertise van ECIO.
Artikelen
•

Plan van aanpak studentenwelzijn

•

Opiniestuk gepubliceerd in Trouw voor aandacht thema studentenwelzijn. Deze is
positief door het veld ontvangen.

•

Position paper, getiteld De toekomst van jongeren bouwen we samen! t.b.v. het
Rondetafelgesprek over Kansen en belemmeringen voor jongeren op 2 december
2019 Commissie SZW van de Tweede Kamer.

5.2

Informatievoorziening inclusief digitale toegankelijkheid

Studenten met een functiebeperking zijn niet tevreden over de informatievoorziening en
voorlichting over studeren met een functiebeperking. Dit thema scoort al jaren laag in de
NSE. Veel studenten met een functiebeperking en met een andere extra
ondersteuningsvraag zijn niet op de hoogte van bestaande mogelijkheden van en
regelingen voor (financiële)ondersteuning.
Binnen dit project draagt ECIO bij aan het verbeteren van de laagdrempelige
informatievoorziening aan studenten met een beperking door de onderwijsinstellingen.
Ook digitale toegankelijkheid wordt nadrukkelijk meegenomen als aandachtspunt voor de
verbetering van de communicatiemiddelen van onderwijsinstellingen.
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Gerealiseerd
•

Voor digitale toegankelijkheid zijn op de website specifieke pagina’s hiervoor
ingericht:

•

https://www.ecio.nl/digitale-toegankelijkheid/
–

https://www.ecio.nl/digitale-toegankelijkheid-quick-wins-voor-docenten/

–

https://www.ecio.nl/veelgestelde-vragen/wie-kan-ondersteuning-bieden-bij-hettoegankelijk-maken-van-digitale-informatie-en-diensten/

–
•

https://www.ecio.nl/veelgestelde-vragen/wat-is-digitale-toegankelijkheid/

In gesprekken met Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Utrecht en
Universiteit van Maastricht is het netwerk rondom de organisatie van de
informatievoorziening binnen de instellingen in kaart gebracht en geanalyseerd. Dit
leverde ook input voor de regiobijeenkomsten.

•

Drie regiobijeenkomsten zijn georganiseerd. Deze hebben plaatsgevonden in april bij
Hogeschool van Amsterdam (4 april), Maastricht University (11 april) en Hogeschool
Saxion (18 april). Thema’s waren: sleutelmomenten in informatievoorziening en
digitale toegankelijkheid. Sprekers van de betreffende instellingen hebben een
bijdrage geleverd, alsmede het UWV.

•

In verband met uitbreiding van nieuwe doelgroepen zijn de volgende producten
aangepast: studieproces in kaart, checklist informatievoorziening professionals,
handreiking doorstroom, handreiking instroom en studietips. Zie ook:
https://www.ecio.nl/informatievoorziening/

•

Er zijn voorbereidingen getroffen voor een factsheet met informatie over digitale
toegankelijkheid in het hoger onderwijs.

•

Met Studielink heeft regulier overleg plaatsgevonden over het nog beter ontsluiten
van informatie rondom studeren met een functiebeperking en verdere samenwerking
rondom informatievoorziening en het in kaart brengen van de sleutelmomenten.

5.3

Bekwaamheid en docentprofessionalisering

Docenten zijn belangrijk voor studenten met een functiebeperking en een
ondersteuningsvraag. Studenten beoordelen in de NSE het begrip van docenten weliswaar
positief, maar ze vinden wel dat docenten vaak relevante kennis van zaken missen.
Docenten geven aan dat ze behoefte hebben aan informatie over studeren met
functiebeperking en ondersteuningsvraag. Bij voorkeur kunnen ze deze informatie online
raadplegen, via een nieuwsbrief en/of ervaringsverhalen of via een vraagbaak.
Binnen dit project maakt ECIO docenten meer bewust van het verschil dat zij kunnen
maken voor studenten met een functiebeperking, studenten met mantelzorgtaken, als
jonge ouder en in gendertransitie in het succesvol doorlopen van hun studie. ECIO
ondersteunt docenten met concrete handreikingen en tips waarmee ze meer en beter
toegerust zijn om inclusief en toegankelijk onderwijs te geven. Om ervoor te zorgen dat
de producten en diensten van ECIO nog beter aansluiten bij de behoefte van docenten,
zowel qua inhoud als ook qua vorm is in 2019 in kaart gebracht wat we per doelgroep
aangaande bekwaamheid willen bereiken. Er is een strategisch bekwaamheidsplan
opgesteld. Op basis hiervan is per doelgroep bepaald wat prioriteit heeft waarna de focus
lag op het uitvoeren van de prioriteiten.
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Mede door de opzet van de nieuwe website, waar bekwaamheid (‘ik wil expertise
vergroten’) een nadrukkelijk thema is, constateren we dat we de doelgroep nog beter
kunnen bereiken. Voor professionals is duidelijk wie welke rol heeft m.b.t. studeren met
een ondersteuningsvraag en studentenwelzijn (project instellingsspecifieke organisatie).
Professionals voelen zich voldoende toegerust voor deze rol en kunnen bij ECIO terecht
voor ondersteuning en hands-on-oplossingen.
Bij de doorontwikkelde producten is nadrukkelijk de uitgebreidere doelgroep
meegenomen alsook het thema studentenwelzijn, bijvoorbeeld een handreiking voor
docenten.

Uitingen
•

strategisch bekwaamheidsplan met aandacht voor de uitgebreidere doelgroep |
uitvoering prioriteiten uit dit plan: updates tools bekwaamheid:
–

visitatiekaarten: kwaliteitszorg/medezeggenschap en een versie voor
visitatiepanels

–

4 kaarten beperkingen: dyslexie, autismespectrumstoornis, ad(h)d en dyscalculie

–

Handreiking: hoe kun je als docent bijdragen aan inclusief en toegankelijk
onderwijs?

–

5.4

artikel over leeruitkomsten gepubliceerd in HO management.

Instellingsspecifieke organisatie

Het is voor een student niet altijd duidelijk hoe de verantwoordelijkheden tussen de zorg,
de onderwijsinstelling en de student zelf zijn geregeld binnen een instelling. Studenten
kunnen hierdoor ervaren dat zij van het kastje naar de muur worden gestuurd, waardoor
de ondersteuning niet als laagdrempelig wordt ervaren. Met een inventarisatie is
inzichtelijk gemaakt op welke wijze instellingen aandacht hebben voor preventie,
ondersteuning en begeleiding van studenten met een ondersteuningsvraag. (Zie
hoofdstuk 9) Ook onderzocht ECIO of en hoe studentenwelzijn onderdeel kan worden van
de kwaliteitsafspraken in het hoger onderwijs.
Gerealiseerd
•

In de eerste helft van 2019 heeft ECIO (toen nog Expertisecentrum handicap+studie)
een inventarisatie gedaan van het aanbod aan laagdrempelige psychische
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hulpverlening binnen mbo, hbo en wo. Aanleiding voor deze inventarisatie waren twee
moties van Kamerlid Bruins c.s. Zij stelden dat er steeds meer signalen zijn van
toegenomen stress, prestatiedruk en psychische klachten onder ho-studenten en
verzoeken tot het in kaart brengen van de mate waarin laagdrempelige psychische
hulpverlening aanwezig is in mbo-, hbo- en wo-instellingen. In reactie op deze moties
heeft het ministerie van OCW ECIO verzocht het aanbod aan laagdrempelige
psychische hulpverlening binnen mbo, hbo en wo te inventariseren. Deze
inventarisatie is uitgevoerd met extra financiering. Aan de inventarisatie lagen een
literatuurverkenning, gesprekken met experts en studenten en twee enquêtes ten
grondslag: één onder direct betrokken medewerkers binnen mbo, hbo en wo en één
onder studenten uit het hbo en wo. In deze inventarisatie zijn psychische klachten
afgebakend tot studiedruk, stress en financiële zorgen.
•

Een onderzoeksrapport is opgeleverd over de behoeften in eenduidigheid van één
aanspreekpunt: wat gaat goed, wat kan worden verbeterd?

•

Een Flowchart: één aanspreekpunt is in concept gereed. Dient als blauwdruk voor
onderwijsinstellingen. Deze wordt in 2020 gepubliceerd.

•

Met NVAO en de Onderwijsinspectie is regulier contact onderhouden. Nader wordt
met NVAO en stakeholders besproken over studeren met een ondersteuningsvraag
en studentenwelzijn in relatie tot de kwaliteitszorg.

5.5

Intensivering financiële ondersteuning

Studenten met een functiebeperking maken te weinig gebruik van de financiële
ondersteuningsmiddelen die zij tot hun beschikking hebben via de onderwijsinstelling,
DUO en de gemeentes. Uit onderzoek blijkt inmiddels ook dat de angst voor studieschuld
leidt tot meer studiestress.
Binnen dit project vroeg ECIO aandacht voor de (nadelige) financiële situatie van
studenten met een ondersteuningsvraag en stimuleert ECIO instellingen om in
jaarverslagen te vermelden in hoeverre het profileringsfonds aangewend is voor de
groepen studenten met een extra ondersteuningsvraag. ECIO stimuleert dat
onderwijsinstellingen die gemeentes benaderen de studietoeslag beter onder de aandacht
brengen.
Gerealiseerd
•

Studentenwelzijn: ECIO heeft op de website informatie opgenomen over rechten en
financiën, waaronder de individuele studietoeslag, profileringsfonds enzovoort, als
onderdeel van ‘Veelgestelde vragen’.

•

Een nieuwsbericht over studietoeslag voor een student met een medische
functiebeperking is geplaatst.

•

ECIO adviseerde het ministerie van VWS over hoe de financiële positie van een

•

ECIO leverde een bijdrage aan het Medilexcongres ‘Wet- en regelgeving in het hoger

student met een beperking verbeterd kan worden.
onderwijs’, waar wij ingingen op de financiële zorgen van studenten, gekoppeld aan
studentenwelzijn.
•

ECIO bereidde eind 2019 de studiedag ‘financiële ondersteuning’ voor decanen en
studieloopbaanbegeleiders voor. In maart 2020 werd deze dag georganiseerd.
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Vertegenwoordigers van het lectoraat schulden (HU) en het ministerie van VWS gaven
inzicht in de verschillende regelingen en bijbehorende mogelijkheden.
•

In gesprekken met onderwijsinstellingen en studentenvertegenwoordigers is gewezen
op de diverse financiële regelingen en consequenties voor studenten+.

5.6

VN-verdrag

Het VN-verdrag inzake Personen met een Handicap 4 is in 2016 geratificeerd. Sinds 2017
stimuleert ECIO dat onderwijsinstellingen een intentieverklaring ondertekenen met
doelstellingen die leiden tot een concreet actieplan per instelling. Deze instellingen komen
regelmatig als werkgroep VN-verdrag bij elkaar. Hieruit blijkt dat het VN-verdrag zich niet
even gemakkelijk laat vertalen naar de praktijk. Instellingen zetten goede stappen vooruit
maar verdere implementatie en actie binnen het gehele hoger onderwijs is van belang om
te voldoen aan de verplichting die het verdrag met zich meebrengt en
toegankelijk/inclusief onderwijs te garanderen.

Binnen dit project verbindt en faciliteert ECIO de deelnemende onderwijsinstellingen om
de acties die zij zich in 2017 en 2018 voornamen, om inclusiever te worden voor
studenten met een functiebeperking, uit te voeren.
Nieuwe onderwijsinstellingen hebben zich ook in 2019 aangesloten bij het initiatief, de
intentieverklaring ondertekend en activiteiten uitgevoerd die bijdragen aan een
inclusievere onderwijsinstelling.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2016/12/23/vn-verdrag-inzake-de-rechten-van-personenmet-een-handicap

4
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Gerealiseerd
•

De werkgroep VN-verdrag is in 2019 drie keer bijeengekomen. De thema’s van de
werksessies waren: Naar Gedeeld Eigenaarschap, In-en uitstroom, Digitale en fysieke
toegankelijkheid. ECIO was facilitator/organisator en bracht expertise in.

•

De onderwijsinstellingen zelf hebben acties op de onderwijsinstelling uitgevoerd.
Ervaringen zijn in de werkgroep gedeeld. Van alle werksessies zijn verslagen
beschikbaar.

•

Op de website is een aparte webpagina over het VN-verdrag met voorbeelden, actuele
informatie en de aangesloten onderwijsinstellingen. Eveneens zijn er twee
testimonials geplaatst.

•

In 2019 zijn de volgende onderwijsinstellingen aangesloten: Fontys, Universiteit van
Tilburg, de Erasmus Universiteit Rotterdam, Windesheim. NHL-Stenden, VU,
Universiteit van Leiden, UvA, Hanzehogeschool Groningen, Universiteit van Utrecht,
Hogeschool Utrecht, Technische universiteit Delft zijn in 2018 al aangesloten.

•

Informatie over het VN-verdrag en de deelnemende onderwijsinstellingen is gedeeld
via de verschillende communicatiekanalen.

Bovenstaande resultaten hebben bijgedragen aan een actievere rol van het hoger
onderwijs bij de implementatie van het IVRPH. Ook het CvB van de
hogeronderwijsinstellingen ondersteunen het initiatief. De samenwerking met de
vertegenwoordiger van VWS beschouwt ECIO als zeer effectief. Daarnaast is het College
van de Rechten van de Mens aangehaakt. Er zijn diverse programma’s en actieplannen
gestart. Zo heeft de Universiteit van Utrecht een Actieplan en Platform Onbeperkt
Studeren en wordt er nu gewerkt aan een integrale aanpak. Op de Vrije Universiteit van
Amsterdam zijn voor vijf jaar middelen beschikbaar. Inmiddels is een programma gestart
om meer inclusiviteit te realiseren. Bij Hogeschool Utrecht wordt al een aantal jaren
gewerkt aan hun actieplan. Ook Fontys heeft een uitgebreid actieplan studentenwelzijn
met aandacht voor inclusie. Er komt echt een beweging op gang in den lande. Ook de
betrokkenheid vanuit de onderwijsinstellingen blijkt uit de quotes die we op de website
hebben opgenomen. In de voortgangsrapportage 2019 Onbeperkt meedoen, van SZW,
zijn de activiteiten van ECIO vermeld. Voor 2020 staat op de planning om als werkgroep
de impact gezamenlijk zichtbaar te maken tijdens een congres of middels een publicatie.

5.7

Instroom-doorstroom-uitstroom

Gezien de vragen die we van studenten ontvangen, het aantal bezoeken aan de
webpagina met contactpersonen van onderwijsinstellingen, voor studenten met een
ondersteuningsvraag, concluderen we dat er nog vele studenten met een
ondersteuningsvraag zijn die onvoldoende de juiste voorzieningen weten te vinden.
Hierdoor hebben zij geen goed zicht op de mogelijkheden. Binnen dit project heeft ECIO
activiteiten ondernomen om de doorgaande lijn voor studenten met een functiebeperking
vanuit het vo en mbo naar ho verder te bevorderen. Zoals het vergroten van de
bewustwording over instroom en uitstroom door dit onderwerp te agenderen bij
onderwijsinstellingen, werkgevers en gemeenten , bij voorkeur via een regionale aanpak.
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Gerealiseerd
•

ECIO heeft nauw samengewerkt met Steunpunt Passend Onderwijs PO/ VO, NJi, NVSNVL en VvSL rondom afstemming en agenda-ontwikkeling.

•

ECIO heeft ervoor gezorgd dat studenten+ is opgenomen in het
schoolverlatersonderzoek mbo. Voor het ho is dit (nog) niet gelukt. Er is wel erkend
dat dit een belangrijk thema is. ECIO blijft zich hiervoor inzetten.

•

Verkenningen voor opname thema in bestaande ho-trajecten (BKS/SLB/BDB) zijn

•

ECIO heeft zich aangesloten bij verschillende decanenkringen waarbij presentaties

uitgevoerd.
zijn gegeven.
•

ECIO verzorgde workshops op de congressen voor decanen van de NVS-NVL (eenmaal

•

ECIO was vertegenwoordigd in het LICA-overleg. Hier heeft ECIO bijgedragen aan een

met een studente+).
product voor de overgang vo-mbo voor studenten+. Een samenwerking met NJi,
steunpunt Passend Onderwijs PO/VO, steunpunt Passend Onderwijs mbo, het
Expertisepunt LOB en de NVS-NVL.
•

ECIO heeft een bijdrage geleverd op het v(s)o-hbo-netwerk regio Zwolle van 26
september en een bijdrage geleverd op de Conferentie Gelijke Kansen van 21
november in Nijmegen.

•

Een bijeenkomst met kennisintensieve organisaties en hogeronderwijsinstellingen is
georganiseerd op 31 oktober 2019.

•

Realisatie van een video rondom succesvolle initiatieven inclusie in het ho.

•

Realisatie van de publicatie: succesvolle inclusie-initiatieven in het ho.

•

Publicatie van een artikel in het magazine Bij de Les van de NVS-NVL (jaargang 15,
nummer 6, maart 2019). Hierbij is samengewerkt met een studente+.

•

De materialen rondom professionalisering van docenten in het ho zijn met
verschillende onderwijsinstellingen geëvalueerd. Dit heeft passende producten
opgeleverd om het onderwerp (verder) onder de aandacht te brengen bij de
verschillende doelgroepen. Door opname van vragen rondom belemmeringen in de
uitstroommonitoren, wordt de uitstroom van studenten+ (en de belemmeringen die
ze hierbij ondervinden) beter inzichtelijk voor onderwijsinstellingen en
beleidsmedewerkers.

5.8

Toegankelijke toetsing en examinering

Studenten met een functiebeperking en ondersteuningsvraag ervaren belemmeringen bij
toetsing en examinering vanwege de toetsvorm en/of omstandigheden.
Examencommissies en docenten hebben een essentiële rol te vervullen, maar zij zijn nog
niet altijd voldoende toegerust. Ook angst, stereotypering e.d. spelen een rol. Eveneens
kost het behandelen van individuele aanvragen veel tijd. Binnen instellingen wordt nog
niet/ weinig planmatig gewerkt aan de toegankelijkheid van toetsen.
Binnen dit project heeft ECIO docenten, examencommissies en beleidsmedewerkers
bekend gemaakt met de urgentie en mogelijkheden van toegankelijk toetsen. Ze zijn
geïnspireerd, geactiveerd om toegankelijk toetsen mogelijk te maken en het te kunnen
borgen binnen de onderwijsinstelling. Met name richting examencommissies is, in het
kader van studentenwelzijn, ook het belang van toegankelijk toetsen voor alle groepen
studenten met een extra ondersteuningsvraag onder de aandacht gebracht.
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Gerealiseerd
ECIO faciliteert het landelijk Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren | ho en mbo.
Hiervoor zijn drie bijeenkomsten georganiseerd. Tien instellingen zijn in het netwerk
vertegenwoordigd. Vanuit het wo: Erasmus Universiteit Rotterdam, Rijksuniversiteit
Groningen, Universiteit van Utrecht; vanuit het hbo: Fontys hogeschool, Hogeschool
Arnhem-Nijmegen, HAS Hogeschool ‘s-Hertogenbosch, Hogeschool van Amsterdam,
Haagse Hogeschool; vanuit het mbo: Koning Willem 1 College en Drenthe College.
Vanuit enkele instellingen zijn meerdere deelnemers, waaronder HAN en HHS. Ook
Stichting Accessibility nam als toehoorder deel. Het gemiddelde aantal deelnemers per
bijeenkomst is ongeveer 15.
•

Het netwerk draagt bij aan professionalisering en bewustwording van betrokkenen en
het uitwisselen en (samen) ontwikkelen van concrete handreikingen rondom
toegankelijk Toetsen. Netwerkleden leren van elkaar, van onze experts en van gasten
zoals onderzoekers, beleidsmakers en toezichthouders.

•

Publicatie van een artikel in het magazine Examens.

•

ECIO heeft een workshop gegeven op het Congres Toetsen en Examineren in het ho.

•

Informatie over toegankelijk toetsen is gedeeld via de website, het landelijk netwerk
en alle hogeronderwijsinstellingen.

•

Voor het ophalen van good practices is een werksessie met de HAN en Hogeschool
Rotterdam belegd. Met het delen van ‘good practices’ willen we onderwijsinstellingen
inspireren over HOE ze aan toegankelijk toetsen kunnen werken. De good practices
zijn uitgewerkt en gebundeld in een publicatie. Het netwerk TTE heeft mee gelezen en
zij waren enthousiast. Er is een duidelijke behoefte aan good practices op het gebied
van toegankelijk toetsen en alternatieve vormen. De publicatie is in lijn met de Motie
Westerveld, waarin de minister wordt verzocht om met onderwijsinstellingen te
spreken over het garanderen dat er altijd alternatieve toetsvormen beschikbaar
worden gesteld en dit breed onder de aandacht wordt gebracht. De publicatie is een
groeidocument, we hopen dan ook meer good practices toe te voegen in 2020. Deze
voorbeelden kunnen andere instellingen helpen richting meer toegankelijk toetsen en
het bieden van alternatieve vormen.
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5.9

Beeldvorming

Positieve beeldvorming over studeren met een beperking is belangrijk, zowel voor
professionals als studenten+. Studenten met een beperking hebben behoefte aan
voorbeelden, aan ervaringsverhalen van studenten, die oplossingen hebben gevonden
voor de belemmeringen die zij ervaren in hun studie. ECIO brengt studenten+ bij elkaar
en maakt hun blogs en vlogs over inclusief onderwijs zichtbaar en beschikbaar.
De verkiezing van de ECIO Frank Award heeft veel publiciteit en aandacht voor studeren
met een extra ondersteuningsbehoefte in de (sociale) media opgeleverd. Mede door de
wekelijkse publiciteit, samenwerking met verschillende partners in het hoger onderwijs,
studentenbelangenbehartigers, vertegenwoordigers vanuit de overheid en de doelgroep
zelf. De verkiezing heeft bijgedragen aan een positieve beeldvorming van studeren met
een beperking. De twee winnaars (hogeschool en universiteit) besteden het prijzengeld
aan het verbeteren van de inclusiviteit van hun onderwijsinstelling.
Gerealiseerd
•

In 2019 zijn zeven blogs gepubliceerd:
1

Werk productiever door minder energie goed te benutten

2

Parttime stage lopen met een functiebeperking

3

Re-integratie: hoe verder? Na een revalidatietraject weer het studentenleven op
te pakken

4

Flexibel én inclusief onderwijs – kansen voor onderwijsinstellingen

5

Stilstaan om verder te komen: hoe om te gaan met plotselinge onverwachte
studievertraging

6

Solliciteren met ASS

7

Studievertraging: zo erg is het helemaal niet

Deze zijn gedeeld op sociale media, nieuwsbrieven en meegenomen in presentaties
en workshops.
•

Student+ Frank Award verkiezing
De verkiezing is uitgevoerd tijdens het open huis van ECIO op 2 december 2019. Van
de inzendingen heeft de jury vier genomineerden uitgekozen. Van deze studenten zijn
vier video’s gemaakt:
–

https://youtu.be/VZuGpyiCs4M

–

https://youtu.be/CPjW9JVAYZg

–

https://youtu.be/vnVW3RaleJk

–

https://youtu.be/85qCD2DeFgo

Andere activiteiten rondom de verkiezing en uitreiking zijn:
–

een nieuwsbericht op de website met meer informatie over de genomineerden:
https://www.ecio.nl/nieuws/ecio-frank-award-de-genomineerden-stellen-zichvoor/

–

een nieuwsbericht met het verslag op de website geplaatst:

–

een video van het open huis en de uitreiking van de verkiezing

–

artikel gepubliceerd op Science guide

–

artikel op DTVnieuws.nl, regionaal nieuws Den Bosch:

https://www.ecio.nl/nieuws/winnaars-ecio-frank-awards/

https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/ecio-frank-award-uitgereikt-voor-studentenmet-beperking
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-

De hogescholen en universiteiten van de genomineerden hebben ook artikelen
geplaatst in hun (sociale) media:
o

Universiteit Utrecht

o

Hogeschool Utrecht

o

HU Trajectum

o

Saxion Hogeschool

o

Genomineerde Jiska

5.10 LINK-netwerk/internationalisering
ECIO is partner van het internationale netwerk LINK, waarin ook België (SIHO), Ierland
(AHEAD), Slovenië (DSIS), Zweden (Stockholm University & Lund University), Verenigd
Koninkrijk (NADP) en Noorwegen (Universell) participeren. De aangesloten
hogeronderwijsinstellingen, professionals en studenten werken samen om expertise over
inclusief onderwijs uit te wisselen en waar mogelijk beschikbaar te maken voor het
Nederlandse hoger onderwijs. De relatie met de LINK-partners is goed. Het is een
meerwaarde om van en met elkaar te leren en te werken.
Actuele thema’s binnen dit netwerk en in het Nederlandse hoger onderwijs zijn:
•

Professionalisering onderwijsprofessionals.

•

Studeren met psychische problematiek.

•

Studeren in het buitenland.

•

Universal Design for Learning en flexibel onderwijs

•

Studentenwelzijn.

Gerealiseerd
•

ECIO heeft actief bijgedragen aan de LINK-meetings, zowel online (diverse keren) als
f2f (maart: Dublin en november: Londen) en er is ook van elkaar geleerd. In maart is
gesproken over de structuur, doelstellingen van LINK en hoe deze te bereiken. In dit
verband zijn learning groups samengesteld waarvoor thema’s zijn verzameld.

•

ECIO pakt een actievere rol binnen het netwerk door hulp bij inventarisatie van de
thema’s en deelname aan learning groups.

•

ECIO heeft met een presentatie/workshop bijgedragen aan de AHEAD-conferentie
‘Journey to Oz – Travelling Together Towards Inclusive Education’ in maart 2019.
Daarbij zijn onze ervaringen en aanpak VN-verdrag gedeeld. De presentatie werd
goed ontvangen. De partners zijn zeer geïnteresseerd in de Nederlandse
ontwikkelingen waarin Nederland op een aantal punten verder is. Bij de AHEADconferentie was ook de HvA aanwezig.

•

SIHO-dag: deelname en bijdrage geleverd aan het panel.

•

De opgedane kennis en informatie is via de (interne) communicatiekanalen van ECIO
gedeeld. (september)
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6 Extra activiteiten: inventarisatie laagdrempelige
psychische hulpverlening en informatiepunt mbo
Inventarisatie laagdrempelige psychische hulpverlening binnen mbo, hbo en wo
In de eerste helft van 2019 ontving ECIO (toen nog Expertisecentrum handicap+studie) in
het kader van Studentenwelzijn extra subsidie om het aanbod aan laagdrempelige
psychische hulpverlening binnen mbo, hbo en wo te inventariseren. Aanleiding voor deze
inventarisatie waren twee moties van Kamerlid Bruins c.s. Zij stelden dat er steeds meer
signalen zijn van toegenomen stress, prestatiedruk en psychische klachten onder hostudenten en verzoeken tot het in kaart brengen van de mate waarin laagdrempelige
psychische hulpverlening aanwezig is in mbo-, hbo- en wo-instellingen. In reactie op deze
moties heeft het ministerie van OCW ECIO verzocht het aanbod aan laagdrempelige
psychische hulpverlening binnen mbo, hbo en wo te inventariseren. Deze inventarisatie is
uitgevoerd met extra financiering. Aan de inventarisatie lagen een literatuurverkenning,
gesprekken met experts en studenten en twee enquêtes ten grondslag: één onder direct
betrokken medewerkers binnen mbo, hbo en wo en één onder studenten uit het hbo en
wo. In deze inventarisatie zijn psychische klachten afgebakend tot studiedruk, stress en
financiële zorgen.
Informatiepunt voor studenten met een ondersteuningsvraag in het mbo
In de tweede helft van 2019 ontving ECIO extra subsidie voor het inrichten van een
informatiepunt voor studenten met een ondersteuningsvraag in het mbo. Aanleiding
hiervoor waren de moties van Tweede Kamerlid van Meenen waarin hij beschreef dat er
behoefte is “aan betere informatievoorziening bij studenten met een beperking en bij
onderwijsinstellingen over de voorzieningen en rechten van studenten”. Ook Tweede
Kamerlid Van den Hul verzocht de regering in een motie “om een landelijke website op te
(laten) zetten (…), met alle informatie over waar deze studenten allemaal recht op
hebben en welke voorzieningen er allemaal voor hen beschikbaar zijn”.
Om uitvoering te geven aan bovenstaande moties ontving ECIO extra subsidie om te
komen tot een informatiewebsite voor studenten uit het mbo. Vanaf oktober 2019 is ECIO
samen met mbo studenten met een ondersteuningsvraag, onderwijsprofessionals en
studentvertegenwoordigers aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een dergelijke
website. De website mbotoegankelijk.nl wordt in april 2020 gelanceerd. Betrokkenen bij
de totstandkoming van de website zijn OCW, MBO Raad, JOB, LAKS, FNO Jongerenpanel
Zorg én Perspectief. Hiermee wordt de eerste stap in de verbetering van de
informatievoorziening aan studenten met een ondersteuningsvraag in het mbo gezet.
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7

Bijhouden ontwikkelingen en netwerken
Als expertisecentrum moet ECIO ervoor zorgen dat de aanwezige expertise up-to-date
blijft. Dat betekent niet alleen dat de adviseurs zichzelf blijven ontwikkelen, maar ook dat
zij beleidsontwikkelingen signaleren en deze delen met de partners in het netwerk. Iedere
adviseur van ECIO onderhoudt en vernieuwt zijn of haar kennis op een aantal
onderwerpen door het lezen van literatuur, het bijhouden van recente
beleidsontwikkelingen, kennisdeling via de verschillende (inter)nationale netwerken en
door het bijwonen van conferenties.
ECIO is geabonneerd op diverse nieuwsbrieven (o.a. Per Saldo Zorg en Perspectief, SIHO,
Ctalents, Binnenlands Bestuur, Surf Nieuws, nieuwsbrieven van hogescholen, Vereniging
Hogescholen, Vereniging van Universiteiten, LOS HBO) en onderhoudt contacten met
verschillende partijen om up-to-date informatie te kunnen verspreiden over het thema
studeren met een functiebeperking, ondersteuningsvraag en studentenwelzijn.
Bijvoorbeeld: verschillende hogescholen, ISO, LSVb, FNO Jongerenpanel, Ieder(in),
SWOM, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Vereniging van Universiteiten, Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG), individuele gemeenten, Expertiselab Jonge
Mantelzorgers, Ahead, Universell, Movisie, College voor de rechten van de mens en
diverse ministeries waaronder OCW, VWS en SZW.
Activiteiten studeren met een functiebeperking/ondersteuningsvraag
Om het onderwerp goed te kunnen agenderen en om de kennis en informatie te delen,
verwerft en onderhoudt ECIO netwerkcontacten met stakeholders in het onderwijs, op het
snijvlak van onderwijs en zorg en onderwijs en werk. Waar nodig lobbyen zij hiervoor. Zo
zorgen medewerkers van ECIO dat ze goed geïnformeerd zijn over relevante
ontwikkelingen, de opgedane kennis en informatie kunnen verspreiden en een
gewaardeerd gesprekspartner zijn in verschillende netwerken en voor intermediaire
organisaties.
Concreet blijft ECIO het contact onderhouden met: onderwijsinstellingen,
studentendecanen, OCW, LSVb en ISO, LVSA (studieadviseurs), LICA
(aansluitingsnetwerken), VSNU en Vereniging Hogescholen, NVAO (accreditatie), ECHO,
Ieder(in), College Rechten van de Mens, UWV, DSiN (Disability Studies in Nederland),
relevante lectoraten, LINK Network, MBO-Raad en Platform Passend Onderwijs MBO, VOraad, in1school, Ouders en Onderwijs, Stichting Accessibility, SURF, werkgevers en
gespecialiseerde bemiddelingsbureaus.
Activiteiten studentenwelzijn
Met de toevoeging van studentenwelzijn heeft ECIO haar expertisescope verbreed. Er
ontstaat een groeiend netwerk van professionals in het hoger onderwijs en non-profit
organisaties die zich inzetten voor het welzijn van studenten. Relevante thema’s zoals
extra aandacht voor het welzijn van internationale studenten en peer-coaching worden
gedeeld en geagendeerd. ECIO werkt samen, stemt af en deelt kennis op dit thema.
De adviseurs hebben hun expertise in studentenwelzijn en topics zoals studenten met een
functiebeperking en ondersteuningsvraag, mantelzorgtaken, jonge ouder en in
gendertransitie al doende vergroot. Zij houden hun kennis up-to-date van de specifieke
belemmeringen waar studenten uit deze doelgroepen tegenaan lopen en hoe het hoger
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onderwijs daarop kan inspelen. ECIO blijft in nauw contact met belangenorganisaties van
deze doelgroepen, praat met ervaringsdeskundigen en experts. De opgedane kennis
wordt vervolgens weer ontsloten via de verschillende communicatiemiddelen en tijdens
bijeenkomsten en netwerken. Ook worden onderzoeken hierover gedeeld met het veld.
ECIO vervult een netwerkfunctie voor externe partijen die zich bezighouden met het
welzijn van de diverse groepen studenten met een extra ondersteuningsvraag: Een
centraal expertisepunt waar partijen input kunnen leveren en kennisdeling kunnen
bevorderen.
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Regiobijeenkomsten, studiedagen en open huis
ECIO dissemineert de opbrengst van haar activiteiten en projecten tijdens verschillende
regionale bijeenkomsten en studiedagen. Voor de regiobijeenkomsten zijn de thema’s
afgestemd met studentendecanen van universiteiten (verenigd in LBS-CSW) en
hogescholen (verenigd in LOS-HBO). In april was het thema Informatievoorziening en
digitale toegankelijkheid en in oktober was het thema Borgen kwaliteit door agenderen en
implementeren van beleid studeren met een beperking en studentenwelzijn. Tijdens de
twee landelijke studiedagen stonden actuele thema’s centraal. Tijdens het Open huis is,
met een gerenommeerde spreker en studenten met een ondersteuningsvraag,
studentenwelzijn voor het voetlicht gebracht.
Gerealiseerd
•

Regiobijeenkomsten voorjaar:

Hogeschool van Amsterdam (Amsterdam): donderdag 4 april 2019 (11 deelnemers)
Universiteit Maastricht (Maastricht): donderdag 11 april 2019 (18 deelnemers)
Saxion Hogeschool (Deventer): donderdag 18 april 2019 (11 deelnemers)
Programma
Voor Informatievoorziening kwamen de volgende items aan bod.
Informatievoorziening, een analyse van netwerken, tools en instrumenten.
Tijdens de studie komt de student diverse ‘sleutelmomenten’ tegen (studiekeuze,
aanmelden, intake, financiën, leren, stage, etc). Rondom deze sleutelmomenten vindt
veel communicatie plaats, waarbinnen het heel belangrijk is dat de informatievoorziening
vanuit de instelling op orde is. ECIO heeft een analyse uitgevoerd binnen twee
instellingen waarbij in kaart is gebracht welke communicatieuitingen en –middelen
worden ingezet bij welk sleutelmoment, wie daarbij de sleutelfiguren binnen de instelling
zijn en welke good practices we daar zien en welke behoeften er nog liggen.
Een arbeidsdeskundige van het UWV vertelde over de voorzieningen van UWV. UWV
adviseert in opdracht van het ministerie van OCW alle voorzieningenaanvragen voor
studenten binnen het regulier po, vo, mbo, hbo & wo.
Voor Digitale toegankelijkheid is gesproken welke problemen studenten ervaren. Steeds
meer instellingen willen hun beleid voor digitale toegankelijkheid verbeteren. Niet alleen
om te voldoen aan de steeds strenger wordende eisen, maar vooral zodat zoveel mogelijk
studenten met succes kunnen studeren en geen enkele student onnodig uitvalt.
Een aandachtsfunctionaris van Saxion vertelt over de implementatie digitale
toegankelijkheid bij de opleiding Toegepaste psychologie.
•

Regiobijeenkomsten najaar:

Hanze Hogeschool (Groningen): dinsdag 1 oktober 2019 (24 deelnemers)
Hogeschool Utrecht (Utrecht): donderdag 3 oktober 2019 (23 deelnemers)
Vrije Universiteit Amsterdam (Amsterdam) dinsdag 8 oktober 2019 (10 deelnemers)
Programma
Centraal stond het uitwisselen van kennis en ervaringen. Verschillende sprekers zijn
ingegaan op het benutten van wetgeving, accreditatie en de Nederlandse ratificatie van
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het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, voor de agendasetting
van het beleid. Ook kwamen goede voorbeelden van implementatie van dit beleid aan de
orde, met aandacht voor de rol van studenten.
Met topics, zoals:
•

het VN-verdrag inzake personen met een handicap als ‘stip op de horizon’ voor beleid.

•

de impact van de beleidsscan studeren+, die ze hebben ingezet.

•

de vertaling naar actieplan en commitment

•

Inzet van de beleidsscan studeren+

•

Landelijke werkgroep VN-verdrag

•

Netwerk studentenwelzijn

•

Tool ‘Slim beleggen’

De belangrijkste ingrediënten van deze bijeenkomsten waren: beleid, diversiteit,
flexibilisering, rollen, taken en competenties, creativiteit en inspiratie.
De deelnemers kregen concrete handvatten hoe je (beleid) studeren met een beperking
en studentenwelzijn beter op de agenda kunt krijgen en kunt implementeren.
•

Landelijke studiedagen

Op 18 maart en 11 juni heeft ECIO twee landelijke studiedagen verzorgd. De
bijeenkomsten vonden plaats in Utrecht en duurden drie uur per bijeenkomst.
Er namen respectievelijk 29 en 13 mensen deel.
In november 2018 vond het landelijke congres van handicap + studie plaats. Hier
ontmoette het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) een aantal studenten met een extra
ondersteuningsbehoefte. Gezamenlijk werd er geconstateerd dat studenten met een
functiebeperking nog steeds tegen problemen aanlopen binnen het hoger onderwijs. Ter
illustratie is het bijvoorbeeld nog niet overal mogelijk om de colleges op een alternatieve
manier te volgen of vormt frequente afwezigheid door ziekte nog vaak een probleem. Met
deze constatering ontstond het idee om op meer landelijke schaal samen te komen. Want
samen sta je sterker!
De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)
vertegenwoordigen de belangen van alle studenten in het hoger onderwijs. Het is voor
hen niet altijd bekend wat de precieze knelpunten zijn voor studenten met een extra
ondersteuningsbehoefte en/of beperking (studenten+) en waar zij behoefte aan hebben
om hier verandering in te brengen. Dit geldt in zekere mate ook voor handicap + studie
en Ieder(in).
Daarom hebben we als LSVb, ISO, Ieder(in) en ECIO het initiatief genomen om landelijke
bijeenkomsten voor studenten+ participatie te organiseren. Wij wilden dolgraag de stem
van studenten met een extra ondersteuningsbehoefte en/of beperking nog beter (laten)
horen!
We boden de studenten het volgende aan:
•

Pizza en eventueel een borrel

•

Delen van ervaringen, bespreken van knelpunten

•

(netwerk)contact met studenten+ van andere hogescholen en universiteiten

•

(netwerk)contact met belangenbehartigers, die zich voor studenten sterk willen
maken voor de knelpunten en actiepunten (Landelijke Studentenvakbond,
Interstedelijk Studentenoverleg, Ieder(in) – koepel van patiëntenorganisaties).
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•

Open Huis 2 december 2019 (’s-Hertogenbosch)

Ook dit jaar mocht het plenaire gedeelte (ochtendprogramma) plaatsvinden in de aula
van Stichting Lilianefonds aangezien ECIO zelf geen grote vergadercapaciteit heeft.
‘s Middags vonden er acht werksessies plaatst in het eigen kantoor van ECIO. Er namen
79 mensen deel.
Programma
Het Open Huis werd geopend met het verhaal van handicap + studie, over inclusief
onderwijs en de missie en visie achter de nieuwe naam ECIO. Aansluitend volgde een
prikkelende en inspirerende keynote door Marian Donner, Schrijfster en Publiciste.
Marjan Hammersma, Directeur Generaal van het ministerie van OCW, reikte de
allereerste ECIO Frank Award uit aan de winnaar van de Frank Award, studenten die een
bijzonder initiatief zijn gestart of medestudenten hebben geïnspireerd. Studenten+
(studenten met een functiebeperking) staan voor inclusief onderwijs en hebben ideeën
over hoe het onderwijs op zijn/haar instelling nóg inclusiever kan.
Centrale topics waren:
•

VN-Verdrag inzake personen met een handicap in het hoger onderwijs

•

Beleidsscan studeren met een functiebeperking

•

Toegankelijk toetsen

•

Professionalisering over studeren met een ondersteuningsvraag

•

Studentenwelzijn, een kompas als leidraad voor gesprek

•

Digitale toegankelijkheid

•

Eén aanspreekpunt voor laagdrempelige psychische problematiek

•

Dwarsverbinden binnen de regio
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9 Organisatie
Subsidies van het ministerie van OCW worden toegekend aan Stichting CINOP – ecbo.
Toegekende subsidies worden aan de subsidieverstrekker verantwoord en de stichting is
verantwoordelijk voor de bewaking van de kwaliteit van de uitvoering en verantwoording.
Huub Dekkers, bestuurder van Stichting CINOP - ecbo, is tevens bestuurder van de
Stichting expertisecentrum handicap en studie (NSS) en van de rechtspersoon CINOP B.V.
De uitvoering van de activiteiten van ECIO is ondergebracht in CINOP B.V.

9.1

Bestuur en staf

In 2019 waren de volgende personen actief voor ECIO:
Bestuurder:
Huub Dekkers
Directeur:
Cris van Osch
Medewerkers:
Judith Jansen (adviseur en programmadirecteur)
Marjolein Büscher (adviseur)
Karien Coppens (adviseur/onderzoeker)
Elke van Doorn (adviseur)
Marian de Groot (adviseur)
Peter Siebrecht (adviseur detachering Hanzehogeschool)
Linda Schlundt Bodien (adviseur)
Danny Verbeek (adviseur)
Bas van der Voort (adviseur)
Joyce van der Wegen (adviseur)
Evelien Westerbeek van Eerten (adviseur)
Koen Vinkx (adviseur/onderzoeker)
Patricia Defesche (communicatieadviseur)
Peter van Rooij (financiële administratie)
Patrick Hultermans (financiële administratie)
Tonnie van Opstal (ondersteuning)
Judith Streekstra (ondersteuning)

9.2

Management

Aan de medewerkers van ECIO werd leiding gegeven door Cris van Osch, directeur van
CINOP. Het vormgeven van visie, beleid, activiteiten en teamontwikkeling van ECIO is de
rol van Judith Jansen, programmadirecteur van ECIO, in samenwerking met senioradviseurs van ECIO.
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Het team werkt projectmatig en zet in haar dienstverlening adviesvaardigheden in. Om de
kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden en waar nodig te versterken zijn in
2019 de volgende middelen ingezet:
•

voortgangsgesprekken, employabilitygesprekken en inzet mentoren.

•

frequent voortgangsoverleg met de projectleiders, projectteams en met individuele
medewerkers over de voortgang van werkzaamheden en de eigen professionele
ontwikkeling.

•

maandelijks in teamverband overleggen over afstemming en planning van
werkzaamheden studeren met een functiebeperking en studentenwelzijn, met ruimte
voor intervisie en verdieping.

•

Voor teambuilding (samenwerking/communicatie/wederzijds begrip) zijn teamdagen
georganiseerd.

De administrateur zorgt voor een transparante financiële administratie en stelt samen
met de programmadirecteur de begroting, jaarrekening en tussenrapportages op.

9.3

Raad van Advies en Beschermvrouwe

Sinds december 2012 heeft ECIO vanuit Stichting expertisecentrum handicap en studie
(NSS) een Raad van Advies. Deze adviseert over strategie en beleid en de leden treden
op als ambassadeur in het hoger onderwijs. In de Raad van Advies zaten in 2019:
•

De heer Otwin van Dijk, burgemeester gemeente Oude IJsselstreek

•

De heer Frank van der Duyn Schouten, oud rector magnificus Vrije Universiteit
Amsterdam en Universiteit Tilburg

•

De heer Jan-Willem Meinsma, lid CvB CVO Rotterdam

•

De heer Paul Zevenbergen, bestuurslid NVAO

•

Mevrouw Kitty Oirbons, lid CvB Rijn IJssel College en voorzitter Platform Passend
Onderwijs mbo. (tot 11 juni 2019)

•

De heer Paul van der Wijk, lid CvB Hanzehogeschool Groningen (tot 11 juni 2019)

Vanuit ECIO namen aan de vergaderingen deel:
•

De heer Huub Dekkers, bestuurder van Stichting CINOP-ecbo

•

Mevrouw Marian de Groot, adviseur van ECIO

•

Mevrouw Judith Jansen, programmadirecteur ECIO

•

De heer Cris van Osch, directeur CINOP

Annejet Lont, bestuurslid van LSVb, nam op uitnodiging deel aan de vergadering van juni.
De Adviesraad van ECIO kwam in 2019 eenmaal bijeen. De agenda is opgesteld in overleg
tussen de programmadirecteur en de bestuurder van CINOP/ECIO. De focus lag daarbij
op:
•

Koers, visie en strategie van ECIO

•

Studentenwelzijn activiteiten en strategie landelijk netwerk

•

Onderwijs en arbeidsmarkt

Beschermvrouwe inclusief onderwijs
H.K.H. Prinses Laurentien is beschermvrouwe van ECIO.
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Bijlage 1 Overzicht producten 2019
Infographics
•

Infographic: Studeren met een extra ondersteuningsvraag in het Hoger Onderwijs

•

Infographic: Bevindingen van het aanbod aan laagdrempelige psychische
hulpverlening binnen mbo, hbo en wo

Artikelen
•

Opiniestuk gepubliceerd in Trouw voor aandacht thema studentenwelzijn

•

Artikel over leeruitkomsten gepubliceerd in HO management | Management over
flexibel onderwijs op basis van leeruitkomsten

•

Artikel in het magazine Bij de Les van de NVS-NVL (jaargang 15, nummer 6, maart
2019). Hierbij is samengewerkt met een studente+.

•

Artikel in magazine ‘Examens’ | Toegankelijk toetsen voor studenten mét en zonder
een beperking

•

Artikel over de Frank Award-verkiezing op Science guide

•

Artikel in DTVnieuws.nl (regionaal nieuws Den Bosch) | ECIO Frank award uitgereikt
voor studenten met beperking

•

Artikel in Scienceguide (landelijk netwerk Studentenwelzijn) | Een stimulans om
eerder aan de bel te trekken

•

Artikel NRC | Weinig plek voor student met beperking

•

Artikel punt.avans.nl | Reactie ECIO op organiseren één aanspreekpunt

•

Artikel ANS online nav persbericht ECIO | Studenten met een functiebeperking
worden onvoldoende ondersteund

•

Artikel in Punt Avans (Reactie ECIO op wajong | Jonggehandicapten met wajong
uitkering niet langer beboet voor studie

Onderzoeken
•

Inventarisatierapport: Aanbod aan laagdrempelige psychische hulpverlening binnen
mbo, hbo en wo

•

LPH onderzoek van ECIO in Advalvas VU:
https://www.advalvas.vu.nl/nieuws/studentenstress-kamer-er-nog-steeds-niet-uit

Blogs
1

Werk productiever door minder energie goed te benutten

2

Parttime stage lopen met een functiebeperking

3

Re-integratie: hoe verder? Na een revalidatietraject weer het studentenleven op te
pakken

4

Flexibel én inclusief onderwijs – kansen voor onderwijsinstellingen

5

Stilstaan om verder te komen: hoe om te gaan met plotselinge onverwachte
studievertraging

6

Solliciteren met ASS

7

Studievertraging: zo erg is het helemaal niet
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Brochures/factsheets
•

Informatiekaart | Checklist informatievoorziening Studeren met een
ondersteuningsvraag

•

Brochure | Eerlijke kansen voor studenten met een ondersteuningsvraag

•

Informatiekaart voor begeleiding bij dyslexie (update)

•

Informatiekaart ASS (update)

•

Informatiekaart ADD (update)

•

Informatiekaart dyslexie (update)

•

Informatiekaart dyscalculie (update)

•

Brochure | Verbeteren digitale toegankelijkheid in het hoger onderwijs. Voordelen en
richtlijnen’

•

publicatie | Succesvolle inclusie-initiatieven in het ho.

•

Brochure | Hoe werk je naar toegankelijke toetsen in het hoger onderwijs

•

Contactenlijst | Contactpersonen onderwijsinstellingen bij studeren met een
functiebeperking (kwartaal-updates)

•

Folder | ECIO algemeen

•

Handreiking: hoe kun je als docent bijdragen aan inclusief en toegankelijk onderwijs?

•

Handreiking kwaliteitsborging voor visitatiecommissies

•

Handreiking kwaliteitsborging voor medewerkers kwaliteitszorg en medezeggenschap

Video’s
•

Video | Succesvolle inclusie-initiatieven in het hoger onderwijs

Genomineerden Frank Award 2019
•

https://youtu.be/VZuGpyiCs4M

•

https://youtu.be/CPjW9JVAYZg

•

https://youtu.be/vnVW3RaleJk

•

https://youtu.be/85qCD2DeFgo

Bijeenkomsten
Studentenwelzijn:
•

Bijeenkomst landelijk netwerk studentenwelzijn – 20 juni 2019

•

Bijeenkomst landelijk netwerk studentenwelzijn – 26 maart 2019

•

Bijeenkomst landelijk netwerk studenten welzijn – 10 januari 2019

•

Opiniestuk in Trouw voor aandacht thema studentenwelzijn.

•

Presentatie bij het Trimbos instituut

•

Expertiselab jonge mantelzorgers (hogeronderwijsinstellingen, koepelorganisaties,
overheid en kenniscentra, bijeenkomst van 15 december 2019.
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Bijlage 2 Informatie over de infolijn 2019
In 2019 zijn in totaal 215 vragen geregistreerd en beantwoord. De vragen voor de infolijn
komen binnen via e-mail en telefoon.
Wie maakten er gebruik van de infolijn en welke onderwijssoorten zoeken
contact?
De meeste vragen komen uit het hbo (82), gevolgd door vragen uit de categorie
overig/onbekend (57), hier vallen ook vragen van bijvoorbeeld gemeenten onder. Uit het
wo registreerden we 33 vragen, uit het mbo 29 vragen en uit het vo zijn 14 vragen
geregistreerd.
Contacten
Belangenorganisatie
Beleidsmedewerker
Docent

wo

Lid examencommissie
Ouder
Student
Studentendecaan
Studieadviseur
Overig/Onbekend
TOTAAL:

mbo

vo

Overig /
onbekend

3

1

1

1

2

4

4

2

1

9

3

1

3

1

1

2

Familie/Vriend student
Hulpverlener

hbo

3

1

2
5

16

7

4

7

6

30

9

3

17

6

9

3

2

4

6

3

2

8

5

1

21

33

82

29

14

57

2

Als we kijken naar de onderwijsprofessionals (beleidsmedewerkers, docenten, leden van
examencommissies, studentdecanen en studieadviseurs) dan kwamen 38 vragen vanuit
het hoger onderwijs, 6 vragen vanuit het mbo, 4 vragen vanuit het vo en 14 vragen
vanuit de categorie overig/onbekend. De meeste vragen komen echter nog steeds van
ouders (39) en studenten (65) zelf. ECIO verwijst deze mensen door naar de
onderwijsinstellingen en soms ook naar de eigen site. Om dit beter te stroomlijnen heeft
ECIO eind 2019 een infographic ontwikkeld. Deze infographic wordt begin 2020 online
geplaatst. Het doel van deze infographic is om studenten, ouders en professionals vooraf
beter te informeren bij welke instantie zij terecht kunnen voor hun vragen. Wij
verwachten hiermee dat het aantal vragen uit de categorie ouders en studenten in 2020
afneemt.
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Over welke functiebeperkingen gaat het?
De meeste vragen gingen over dyslexie/dyscalculie (35), chronische ziektes (35) en
autisme (21). Verder waren er ook vragen over ADHD, concentratieproblemen, auditieve
en visuele beperkingen, bewegingsbeperkingen en psychische klachten. Een relatief grote
groep klachten viel in de categorie anders/onbekend (53). We ontvingen daarnaast dertig
vragen die, niet direct gerelateerd waren aan klachten, over het algemeen gingen over de
inrichting van inclusief onderwijs, de mogelijkheden daartoe en beleidsgerelateerde
vragen. Omdat vragenstellers vaak meerdere vragen aan de infolijn voorleggen en
studenten veelal te maken hebben met een stapeling van klachten / beperkingen, bevat
de onderstaande lijst ook dubbelingen.
Beperking*
ADHD/Concentratieproblemen

10

Auditieve beperking

9

Autisme

21

Bewegingsbeperking

8

Chronische ziekte

30

Dyslexie/dyscalculie

35

Informatieverwerking
Pijn en energie
Psychische klachten

10

Visuele beperking

10

Anders / niet bekend

53

Niet van toepassing
30
* meerdere antwoorden mogelijk
Over welke thema’s gaat het?
Veruit de meeste vragen gingen over informatievoorziening en voorlichting (155).
Bijvoorbeeld over hulpmiddelen/voorzieningen, studiekeuze en financiering. Andere
thema’s waarover vragen werden gesteld, waren toetsing en examinering (21),
toegankelijkheid (10), begeleiding (15), deskundigheid (7) en stage- en werk
gerelateerde vragen (10).
Thema

Aantal

Aantal vanuit
professionals van
onderwijsinstellingen

Informatievoorziening en voorlichting

155

34

Toetsing en examinering

21

10

Toegankelijkheid

10

5

Begeleiding

15

9

Deskundigheid

7

4

Stage / werk

10

1

218

63

Waarborgen kwaliteit en continuïteit

Overig
Totaal
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Over welke onderwerpen gaat het?
Onderwerp

Aantal

Beleid en kwaliteitszorg

7

Dienstverlening ECIO

9

Dyslexie onderzoek/verklaring

16

Hulpmiddelen/

60

Voorzieningen
Informatievoorziening

6

Instroom/doorstroom

9

Onderzoek

7

Rechten

18

Stage

10

Studeren in het buitenland
Studeren in Nederland

7

(Studie)financiering

32

Studiekeuze

7

Studievoortgang

14

Tentamens/scripties

14

Werk

5

professionalisering

9

Wonen
Overig

10

Anders

15

Totaal

255
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