Welke rechten heb je?

In verschillende wetten zijn rechten voor studenten met een functiebeperking vastgelegd. De belangrijkste worden hieronder
genoemd.
•

Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW)

De WHW schrijft voor dat een hogeschool in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) moet vermelden op welke manier

lichamelijk of zintuiglijk gehandicapte studenten redelijkerwijs in de gelegenheid worden gesteld de tentamens af te
leggen. Bij Saxion is dit uitgewerkt in art. 16 van de OER van de iedere opleiding. Tevens verplicht de WHW een

hogeschool tot het treffen van voorzieningen voor financiële ondersteuning van studenten die vertraging oplopen
vanwege hun functiebeperking. Dit is binnen Saxion vastgelegd in de FOSS-regeling.

En als laatste is in de WHW vastgelegd dat studeren met een functiebeperking onderwerp van onderzoek is tijdens het

accreditatieproces dat iedere hogeschool/opleiding om de zes jaar doorloopt. De studiebegeleiding en voorzieningen die
de toegankelijkheid en studeerbaarheid voor studenten met een functiebeperking bevorderen, zijn tijdens de accreditatie
onderwerp van intern- en extern onderzoek.
•

Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap en/of chronische ziekte (WGBh/cz)

Op grond van deze wet is het verboden om onderscheid te maken tussen studenten met of zonder functiebeperking daar
waar het gaat om de toegang tot het onderwijs, het aanbieden en afsluiten van onderwijs het afleggen van toetsen en de
toegang tot loopbaan oriëntatie en beroepskeuze voorlichting. Iedere hogeschool is verplicht om, op verzoek van de

student, doeltreffende (d.w.z. geschikte en noodzakelijke) voorzieningen en aanpassingen door te voeren tenzij dit een
onevenredige belasting (d.w.z. teveel geld, tijd, menskracht) vormt. Op grond van de WGBh/cz is het mogelijk om een
klacht in te dienen bij het College voor de Rechten van de Mens.
•

Wet op de Studiefinanciering 2000 (WSF2000)

Op grond van de WSF2000 kunnen studenten verschillende financiële voorzieningen aanvragen, zoals een extra jaar
prestatiebeurs en verlenging van de diplomatermijn.
•

Normen voor de fysieke en digitale toegankelijkheid

Voor de fysieke toegankelijkheid van gebouwen kan naast de bepalingen in de WGBh/cz nog gewezen worden op de
normen voor toegankelijkheid voor nieuwe gebouwen in het Bouwbesluit en de normen voor het Internationale

Toegankelijkheidssymbool. Voor de digitale toegankelijkheid is er het keurmerk drempelvrij.nl en zijn er de internationale
WCAG-criteria.
•

Overige

Daarnaast is er de sociale zekerheidswetgeving met de Wmo, Zvw en de Wajong.

