Studeren op maat
Studeren met een functiebeperking aan
De Haagse Hogeschool

Wat is een functiebeperking?
Heb je een handicap of een gehoor-, gezichts- of bewegingsbeperking? Ben je
chronisch vermoeid, dyslectisch of depressief? Of heb je een andere zichtbare
of onzichtbare psychische of lichamelijke beperking? Uit onderzoek blijkt dat 3
op de 10 studenten in het hoger onderwijs een functiebeperking heeft. Met zo’n
belemmering ben je dus echt niet de enige.

Wettelijke regelingen

Volgens de Wet Studiefinanciering hebben
studenten bij studievertraging op grond
van handicap of chronische ziekte recht op
financiële voorzieningen. Loop je bijvoorbeeld
studievertraging op door een lichamelijke-,
zintuiglijke- of andere belemmering, dan kun
je in aanmerking komen voor een jaar extra
studiefinanciering. En haal je door bijzondere
omstandigheden je diplomatermijn van tien
jaar niet? Ook dan kun je in aanmerking komen
voor verlenging. Kijk voor meer regelingen op
www.duo.nl of neem contact op met één van de
studentendecanen van De Haagse Hogeschool.

Wat kunnen wij voor jou doen?

Stel dat jij dyslectisch bent en meer tijd nodig
hebt om tentamens te maken dan andere
studenten. Of dat jij in een rolstoel zit en alleen
een gebouw binnenkomt als er liften zijn en brede
deuren die automatisch opengaan. Of stel dat
er bij jou tijdens je studie AD(H)D geconstateerd
wordt en je je moeilijk kunt concentreren.
Studeren kan dan misschien lastig zijn. Daarom
biedt De Haagse Hogeschool voorzieningen op
maat aan. Op onze vier locaties houden wij zo
veel mogelijk rekening met jou. Met de bedoeling
dat je je studie zonder al te veel vertraging en
belemmering kan volgen.

Aanpassingen op maat

Naast de algemene faciliteiten, ontwikkelen we
samen met jou persoonlijke aanpassingen, zoals hand-outs van de collegestof, gebruik van
een laptop, extra (studie)begeleiding op maat,
vergroot lesmateriaal of tentamentijdverlenging. Ook onderwijsinhoudelijke aanpassingen
zoals een aangepaste stage zijn tot op zekere
hoogte mogelijk.

Studenten netwerk

Je weet vaak zelf goed wat je wel en niet
kunt. Maar docenten, medestudenten en
medewerkers zijn niet altijd op de hoogte van
jouw (on)mogelijkheden. Daarom komt het
(dis)ability network, een groep van betrokken
studenten, regelmatig samen met als doel
aandacht te vragen voor dit onderwerp en
het studeren voor medestudenten verder te
verbeteren. Je kunt het (dis)ability network
bereiken via: disabilitynetwork@hhs.nl &
www.facebook.com/disabilitynetworkHHS

Meer informatie?

Wil je meer weten over onze voorzieningen
voor (aankomende) studenten met een
functiebeperking? Wij helpen je graag. De
studentendecaan is je eerste aanspreekpunt.
Kijk voor meer informatie en een overzicht
van de studentendecanen van de hogeschool
op: www.dehaagsehogeschool.nl/
studievoorzieningen/hulp-tijdens-jestudie of bezoek als ingeschreven student
het studentenintranet > serviceplein >
functiebeperking.
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