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STUDEREN MET EEN 
FUNCTIEBEPERKING 
 
Functiebeperking is een breed begrip. Naast zichtbare functiebeperkingen bestaan er veel onzichtbare vormen 
van functiebeperking. Je kunt dan denken aan: dyslexie, ziekte van Crohn, diabetes, astma, epilepsie, 
allergieën, reuma, spierziekten, hart- en nieraandoeningen en psychiatrische problemen (zoals bijvoorbeeld 
ADHD en ASS). 
Als jouw functiebeperking een belemmerende invloed heeft op je studievoortgang, moet de hogeschool naar 
redelijkheid passende oplossingen bieden. We raden je aan contact op te nemen met een studentendecaan om 
te bespreken welke voorzieningen in jouw situatie nodig en mogelijk zijn. Om studievertraging te voorkomen 
adviseren we je daar niet te lang mee te wachten. 
Neem bewijsstukken mee van je functiebeperking. Daar gaat het decanaat uiteraard vertrouwelijk mee om. Dat 
geldt ook voor de informatie die je in het gesprek met de studentendecaan geeft.  

 

Mogelijke voorzieningen 
Bij Hogeschool Inholland zijn diverse voorzieningen mogelijk voor studenten met een functiebeperking. De 
studentendecaan bespreekt met jou wat er mogelijk is en waar jij het meeste baat bij hebt, afhankelijk van de 
aard en de ernst van je functiebeperking. Zo kennen we bijvoorbeeld mogelijkheden voor verlenging van de 
toetstijd of voor het gebruik van een laptop. Uiteraard kun je gedurende je hele studie bij de studentendecanen 
terecht voor vragen en advies. 

 

Studeren en dyslexie 
Een grote groep studenten kampt met dyslexie. Voor het aanvragen van een standaard dyslexievoorziening is 
het niet nodig om een afspraak met een decaan te maken. Je kunt de voorziening per email aanvragen.  
De standaardvoorzieningen zijn: 
·        verlenging standaard tentamentijd van 30 minuten; 
·        vergroting van de toetsopgaven.  
Wil jij hiervoor in aanmerking komen? Mail in dit geval jouw dyslexieverklaring inclusief onderzoeksrapport naar 
het decanaat van jouw locatie en geef aan voor welke standaard voorziening(en) jij in aanmerking wilt komen. 
Zie ook Insite>Voorzieningen>ABC Studentendecanen>Dyslexie. Aanvragen doe je zo snel mogelijk, bij 
voorkeur in de eerste t/m de derde lesweek van een periode. Dan ben je in ieder geval op tijd voor de volgende 
tentamenperiode.  
Studenten van de domeinen Onderwijs & Innovatie, Business Finance & Law, Gezondheid, Sport & Welzijn, 
Agri, Food & Life Sciences en Techniek, Ontwerpen & Informatica ontvangen binnen 7 werkdagen bericht over 
de mogelijke toekenning. De studentendecanen zijn namens de examencommissies van deze domeinen 
gemandateerd om deze standaardvoorzieningen toe te kennen.  
Studenten van het domein Creative Business ontvangen van de studentendecaan een advies. Dat advies kan 
door de student worden toegevoegd aan een verzoek aan de examencommissie om de gewenste 
voorziening(en) toe te kennen. Zie ook het infoblad over de examencommissie. De examencommissie bepaalt 
of de toekenning gehonoreerd wordt, en de examencommissie informeert de student hierover. Reken op 2-4 
weken voordat een mogelijke toekenning is geregeld. Houd hier dus rekening mee bij het aanvragen! 
Zonder een officiële toekenning, kun je geen gebruik maken van een voorziening.  
Ook als er een vermoeden bestaat dat je dyslectisch bent, maar er nog geen officieel dyslexieonderzoek heeft 
plaats gevonden, kun je het beste een afspraak maken met een studentendecaan. Deze kan je informatie 
verstrekken over instanties waar je een dyslexieonderzoek kunt laten doen en over de kosten die aan een 
dergelijk onderzoek zijn verbonden.  

 

Functiebeperking en studiefinanciering  
Heb je een functiebeperking en ga je als gevolg daarvan langer dan vier jaar over je opleiding doen, dan kun je 
een extra jaar studiefinanciering aanvragen. Voor studenten die vóór 1 september 2015 voor het eerste 
studiefinanciering hebben ontvangen voor een bachelor betekent dat een jaar extra basisbeurs, aanvullende 
beurs en een jaar extra studentenreisproduct. Studenten die op of na 1 september 2015 voor het eerst 
studiefinanciering hebben ontvangen voor een bachelor krijgen een jaar extra studievoorschot, aanvullende 
beurs en studentenreisproduct. Daarnaast kunnen zij tot ongeveer € 1200 terugkrijgen als zij afstuderen binnen 
de diplomatermijn. Zie ook het infoblad over studiefinanciering.  
Let op: geld terugkrijgen is alleen mogelijk als je geld hebt geleend van DUO. 

http://www.inholland.nl/studiekeuze/studeren+bij+inholland/studeren+met+een+handicap/contact/
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De studentendecaan kan je verder informeren over de procedure en over andere mogelijke voorzieningen met 
betrekking tot de prestatiebeurs en het studievoorschot, zoals verlenging van de diplomatermijn, of omzetting 
van je prestatielening wanneer als gevolg van je functiebeperking een diploma niet meer haalbaar is.  
Kijk voor meer informatie op www.duo.nl of neem contact op met het studentendecanaat op jouw locatie.  
 

Functiebeperking en bekostiging van hulpmiddelen voor de studie 
Als je door ziekte of handicap aangepast vervoer of bijzondere voorzieningen op school nodig hebt, kun je 
terecht bij het UWV. Het kan gaan om aangepast meubilair of hulpmiddelen voor schrijven, lezen of horen.  
 

Functiebeperking en aanvullende inkomensvoorzieningen  
Gemeenten kunnen de individuele studietoeslag verlenen aan een persoon die voldoet aan de voorwaarden 
van artikel 36b Participatiewet. Informeer hiernaar bij de gemeente waar jij woont. 
Heb je een zodanige functiebeperking dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, dan kom je mogelijk 
in aanmerking voor een Wajong-uitkering (Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten). Voor meer 
informatie over het aanvragen van een Wajong-uitkering kun je terecht bij het UWV. Een Wajong-uitkering kan 
samengaan met studiefinanciering. Bij studenten die vallen onder de regels van het studievoorschot gelden 
geen beperkingen voor inkomsten naast de studiefinanciering, maar voor studenten die onder de oude regeling 
vallen geldt wel een maximuminkomen. DUO beschouwt de Wajong-uitkering als inkomen.  
Als je vóór 1 september 2015 voor het eerst studiefinanciering hebt ontvangen voor een bachelor en je uitkering 
en eventuele andere inkomsten komen boven de door DUO vastgestelde inkomensgrens, dan moet je zelf je 
studiefinanciering stopzetten. Ga voor meer informatie hierover naar www.duo.nl of raadpleeg het infoblad van 
het studentendecanaat over studeren en bijverdiensten. 
 

Waar kun je terecht voor informatie en advies? 
Voor vragen of advies kun je contact opnemen met het studentendecanaat op jouw locatie. Informatie over 
bereikbaarheid, spreekuren en openingstijden van het decanaat én de directe mogelijkheid om een 
afspraak te maken vind je op: Insite>Voorzieningen>Studentendecanen>Spreekuur/Afspraak maken 
Voor meer informatie over studeren met een functiebeperking bij Hogeschool Inholland kun je terecht op 
www.inholland.nl/vraag-en-antwoord/persoonlijke-situaties/. 
Meer informatie over je studiefinanciering vind je op www.duo.nl. Hier vind je ook de adressen van de 
Servicekantoren. DUO is tijdens kantooruren telefonisch te bereiken via de DUO Infolijn: (050) 599 77 55. 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0015703/Hoofdstuk4/41/Artikel36b/geldigheidsdatum_05-01-2015
https://insite.inholland.nl/servicepunt/ServicepuntABC/Pages/Studentendecanen.aspx
http://www.duo.nl/

