Studeren met een beperking
in het hoger onderwijs
Informatie voor toekomstige studenten
Steeds meer studenten met een beperking zoals dyslexie, ADHD, autismespectrumstoornis,
een chronische ziekte of een auditieve, visuele, psychiatrische of motorische beperking
vinden de weg naar het hoger onderwijs. Instellingen hoger onderwijsinstellingen voorzien
in ondersteuning zodat mogelijke drempels worden opgevangen. Het Steunpunt Inclusief
Hoger Onderwijs geeft in deze folder informatie over het ondersteuningsaanbod in het hoger
onderwijs en hoe je je op de overstap kan voorbereiden.

Algemene tips
1.
2.

Studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs is zeker mogelijk.

3.

Neem deel aan studie-informatiedagen, infodagen, proeflessen. Zo krijg je een heel
concreet zicht op de nieuwe context.

4.

Verken de opleidingsvereisten en het beroepenveld en zet daarbij op een rijtje wat je
als mogelijke struikelblokken voorziet.

5.

Baseer je studiekeuze op je interesses en talenten en ga in dialoog over je
ondersteuningsbehoeften.

6.

Elke hoger onderwijsinstelling heeft een aanspreekpunt bij wie je terecht kan met je
vragen over studeren met een beperking.

7.

Elke onderwijsinstelling biedt via de toekenning van een statuut ondersteuning via
onderwijs- en examenfaciliteiten en heeft een ruim begeleidingsaanbod.

8.

Neem gerust voor de start van je opleiding al contact op met het aanspreekpunt.

Gebruik je ervaringsdeskundigheid om de overstap naar het hoger onderwijs gericht
voor te bereiden.
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Ondersteuningsaanbod
Onderwijs- en examenmaatregelen
Onderwijs-en examenmaatregelen neutraliseren de knelpunten die je omwille van je
beperking in onderwijs- als examenactiviteiten ervaart. Elke situatie is uniek en kan om
andere oplossingen vragen. Het verkrijgen van de individuele maatregelen gebeurt daarom
steeds op maat en in dialoog met de instelling hoger onderwijs.
Het aanspreekpunt bespreekt in adviesgesprek met jou welke maatregelen nodig en mogelijk
zijn. Daarbij worden ook de opleidingsvereisten besproken.
Om in aanmerking te komen voor onderwijs- en examenmaatregelen, moet je je
functiebeperking laten erkennen en een statuut aanvragen. Dit statuut wordt toegekend op
basis van aangeleverde documentatie.

Financiële tussenkomsten
Er bestaan ook financiële tegemoetkomingen om studenten met een functiebeperking te
ondersteunen. De Cel Speciale Onderwijsleermiddelen voorziet in een financiële tussenkomst
voor:
òò hulpmiddelen voor studenten met een fysieke of visuele functiebeperking.
òò kopieën van notities van medestudenten voor studenten met een fysieke, visuele of
auditieve functiebeperking.
òò omzetting of aanpassing van leermateriaal voor studenten met een visuele of fysieke
functiebeperking.
òò tolkondersteuning (Vlaamse Gebarentaal of schrijftolk) voor studenten met een 		
auditieve functiebeperking.
Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap voorziet in een financiële
tussenkomst voor:
òò hulpmiddelen die in een ruimere sociale context gebruikt worden en gemakkelijk
verplaatsbaar zijn van de onderwijsinstelling naar thuis.
òò pedagogische hulp (= vaktechnische en inhoudelijke ondersteuning buiten de 		
lesuren) voor studenten met een auditieve of visuele functiebeperking.
òò verblijfskosten voor studenten met een VAPH-erkenning als blijkt dat het verblijf op
kot noodzakelijk is.
òò verplaatsingskosten naar de onderwijsinstellingen voor studenten met een VAPHerkenning die knelpunten ervaren op vlak van mobiliteit.
Het aanspreekpunt kan je ondersteunen met de aanvraag van de financiële
tegemoetkomingen.
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Ondersteuningsmodel inclusief hoger onderwijs
De overgangsmaatregelen die van kracht waren met betrekking tot GON-begeleiding voor
studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs zijn afgelopen sinds 1 september
2017. Vanaf academiejaar 2017-2018 organiseren de instellingen hoger onderwijs zelf de
ondersteuning voor studenten met een functiebeperking.
De begeleiding wordt steeds op maat van de specifieke noden en de context bepaald.
Er wordt net zoals in het leerplichtonderwijs niet langer vooraf bepaald hoeveel uren
ondersteuning ingezet worden, hoeveel weken, hoeveel jaren, wanneer de ondersteuning
begint en wanneer ze eindigt.
Vermoed je de nood aan extra ondersteuning, dan neem je best contact op met het
aanspreekpunt.

Leerkrediet
Bij de inschrijving in het hoger onderwijs krijg je een leerkrediet van 140 studiepunten.
In het hoger onderwijs zijn geïndividualiseerde trajecten mogelijk, en zijn er ook specifieke
mogelijkheden om in situaties van overmacht leerkrediet terug te vorderen.
Meer informatie vind je op de website van de overheid:
www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerkrediet

Toelatingsexamen arts en tandarts
Als student met een functiebeperking kan je ook een beroep doen op redelijke aanpassingen
voor het toelatingsexamen arts en tandarts.
Meer informatie vind je op www.toelatingsexamenartstandarts.be

Overstap voorbereiden
Gebruik je ervaringsdeskundigheid om de overstap naar het hoger onderwijs voor te
bereiden.
Door al eens gericht na te denken over je studieloopbaan en mogelijke hindernissen, kan
je in het eerste contact met het aanspreekpunt veel gerichter jouw noden kenbaar maken.
Een goed inzicht in de nieuwe context, helpt je ook om je studiekeuze te maken en je studies
gerichter aan te pakken.
Het SIHO ontwikkelde een vragenlijst om de overstap naar het hoger onderwijs gericht
voor te bereiden. De lijst bevat richtvragen die je kan doorlopen om na te denken over jouw
opleiding, het volgen van lessen, studeren, het studentenleven, op kot gaan, mogelijke
hindernissen en ondersteuningsnoden. Je kan bij elke vraag aantekeningen maken.
De vragenlijst ‘je overstap voorbereiden’ vind je op www.siho.be/je-overstap-voorbereiden
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Meer informatie
Meer informatie over het begeleidingsaanbod in het hoger onderwijs en de contactgegevens
van de aanspreekpunten vind je op www.siho.be.
Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) ondersteunt de Vlaamse hogescholen en
universiteiten bij het verbeteren van de participatie van studenten met een functiebeperking.
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( +32 474 39 18 38

