Veel gestelde vragen over functiebeperking
1.

Wat wordt allemaal verstaan onder de term functiebeperking?

Onder functiebeperking verstaat Saxion alle chronische ziekten, lichamelijke, zintuiglijke of andere stoornissen die de
studievoortgang vertragen. Dat kunnen visuele, auditieve en motorische handicaps zijn, stoornissen in taal (dyslexie),
rekenen (dyscalculie), spraak, uithoudingsvermogen, geheugen/concentratievermogen en orgaanfuncties, maar ook

fobieën, depressies, epilepsie, reuma, M.E., chronische RSI en zware migraine. Veel beperkingen zijn onzichtbaar. Een
functiebeperking is meestal structureel. De aard en de ernst van de functiebeperking kunnen verschillen per persoon
waardoor ook de mate van belemmeringen en/of de eventuele studievertraging kan verschillen.
2.

Bij wie kan ik terecht voor ondersteuning en advies?

Tijdens de studie kunnen studenten met een functiebeperking voor advies en begeleiding terecht bij de

studieloopbaanbegeleider binnen de opleiding. Daarnaast kunnen studenten terecht bij de studentendecanen* van het
Studiesuccescentrum. De studentendecaan kan helpen bij het aanvragen van voorzieningen die nodig zijn voor het

volgen van onderwijs en het afleggen van toetsen. Aankomende studenten met een functiebeperking – die verwachten
tijdens de studie tegen belemmeringen aan te lopen – kunnen zich (het liefst ruim voor de start van het studiejaar)

melden bij de studentendecaan voor een gesprek. Dit gesprek heeft vooral een oriënterend en informerend karakter.
3.

Ik heb dyslexie. Kan ik de opleiding volgen en welke aanpassingen zijn er mogelijk?

Het is lastig om op deze vraag een duidelijk antwoord te geven. E.e.a. hangt sterk af van de opleiding die je wilt volgen
en van de vorm van dyslexie die je hebt. Voldoe je aan de toelatingseisen dan ben je in principe toelaatbaar tot de

opleiding. Maar wanneer je bijvoorbeeld de opleiding leerkracht basisonderwijs gaat volgen, moet je in het eerste jaar
wel de spellingstoets en rekentoets halen. Haal je voor deze toetsen geen voldoende, dan voldoe je niet aan de norm

van het bindend studieadvies. Je zult dan met de opleiding moeten stoppen. Er zijn echter wel dyslectische studenten
die deze toetsen halen. Vaak vraagt het van hen heel veel extra inzet en ook een aantal herkansingen.

Standaardvoorzieningen als 'verlenging toetstijd' en 'vergroot lettertype' zijn in alle opleidingen mogelijk en zijn
rechtstreeks bij de examencommissie van de opleiding aan te vragen. Daarnaast zijn in overleg ook andere

voorzieningen (bijv. rustige ruimte, gebruik laptop) te realiseren. Neem hierover contact op met de studentendecaan*,

deze kan je begeleiden bij het indienen van een aanvraag bij de examencommissie van de opleiding.

4.

Het komende half jaar moet ik vaak voor onderzoek naar het ziekenhuis. Ik ben

bang dat ik niet tijdens de verplichte lessen en alle groepsbijeenkomsten aanwezig
kan zijn. Wat kan ik hier aan doen?

Meld dit op tijd bij je studieloopbaanbegeleider. Afhankelijk van het aantal uren dat je gaat missen, kunnen
aanpassingen worden getroffen. Bijvoorbeeld lessen volgen in een andere groep, een vermindering van de
deelnameplicht of een vervangende opdracht die het aantal te veel gemiste lessen compenseert.
5.

Kan ik financieel ondersteund worden bij studievertraging door mijn beperking?

Ja, dat kan. Er zijn twee mogelijkheden. Je kunt eenmalig 12 maanden extra prestatiebeurs aanvragen bij DUO.

Daarnaast heeft Saxion een Profileringsfonds van waaruit financiële ondersteuning wordt geboden. Voor beide

voorzieningen geldt dat je moet voldoen aan nadere voorwaarden en dat er een causaal verband moet zijn tussen de

opgelopen studievertraging en je functiebeperking. Overigens: je kunt beide voorzieningen niet tegelijkertijd inzetten.
Ziet het ernaar uit dat je functiebeperking tot studievertraging gaat leiden of is dat al een feit, meld je dan bij de
studentendecaan voor het in gang zetten van de aanvraag voor financiële ondersteuning.
6.

Moet ik stoppen met mijn opleiding wanneer ik door mijn functiebeperking de norm voor het negatief
studieadvies met afwijzing niet behaal?

Je functiebeperking mag geen reden zijn om je een negatief advies met afwijzing te krijgen. Het kan echter wel zijn dat
je om andere redenen niet geschikt bent voor de opleiding. Wanneer je door je functiebeperking de norm voor het
negatief advies met afwijzing niet dreigt te halen, is het van belang dat je hierover tijdig in gesprek gaat met je

studieloopbaanbegeleider. Laat vastleggen wat de gevolgen van de functiebeperking zijn voor je studie en bespreek dit

gedurende het studiejaar in de gesprekken met je studieloopbaanbegeleider. Bij het uitbrengen van het studieadvies
moet de opleiding rekening houden met de functiebeperking van een student. Kun je ten gevolge van je

functiebeperking niet aan de norm voldoen dan mag je door naar het tweede studiejaar. In het tweede studiejaar moet

je dan je propedeuse behalen of voldoen aan de studieadviesnorm die binnen de opleiding van toepassing is. Daarvoor

mag je de studiepunten die je in het tweede studiejaar hebt behaald voor de propedeuse- en hoofdfase-onderdelen bij

elkaar optellen. Ook in het tweede studiejaar moet de opleiding bij het uitbrengen van het studieadvies rekening

houden met je functiebeperking en kun je onder voorwaarden toch door naar het derde studiejaar waar je opnieuw met
dezelfde regels te maken krijgt. Meld je steeds tijdig bij je studieloopbaanbegeleider en laat zien dat je in overleg
zoveel mogelijk probeert te halen.
7.

Kan ik ook studeren in het buitenland?

Ja, dat kan. Studeren in het buitenland is een prachtige ervaring en staat goed op je CV. Voor alle studenten geldt dat

op tijd moet worden begonnen met de voorbereiding om alles goed te regelen. Dit geldt natuurlijk ook voor studenten
met een functiebeperking die vaak op het gebied van zorg extra dingen moeten regelen.

Financiën

Studenten die in het buitenland willen studeren kunnen een Erasmusbeurs aanvragen. Deze is bedoeld als

tegemoetkoming in de extra mobiliteitsuitgaven zoals reiskosten, verzekering en bijkomende kosten. Voor studenten
die in verband met een functiebeperking extra kosten moeten maken, is het in sommige gevallen mogelijk om een

hogere beurs aan te vragen. Studenten die een Wajonguitkering ontvangen, moeten hun buitenlandverblijf melden bij
het UWV.

Neem voor meer informatie contact op met het International Office van Saxion ((MijnSaxion > Voorzieningen >Services

> Internationalisering) en lees de informatieve brochure ‘Studeren in het buitenland met een functiebeperking’.

8.

Ik moet straks stage lopen. Door mijn chronische ziekte kan ik niet de
hele week stage lopen. Kan hier rekening mee worden gehouden?

Ja, dit kan. In overleg met je studieloopbaanbegeleider en/of stagebegeleider kun je minder uren stage per week lopen.

Omdat je doorgaans wel het verplichte aantal stage-uren moet maken, duurt je stageperiode wel langer waardoor je
rekening moet houden met studievertraging. Geef in je sollicitatiegesprek duidelijk aan wat je wel kunt doen in die
uren. Bedenk bovendien dat er heel veel mensen zijn die in deeltijd werken.
9.

Ik ben bijna klaar met mijn studie en ben bezig met solliciteren. Moet ik tijdens mijn sollicitatie vertellen dat ik
een functiebeperking heb?

Er valt geen absolute uitspraak te doen over wanneer en hoe je iets over je functiebeperking vertelt. Daarvoor zijn er te
veel verschillende variabelen die van invloed kunnen zijn. Enkele variabelen die daar van invloed op zijn: tijd, plaats,

functiebeperking, persoon, acceptatie en niet te vergeten de werkgever. Voor sommigen is het beter om de werkgever
al wel van tevoren in te lichten omdat zij anders niet goed in staat zijn een goed gesprek te voeren. Bij sommige

werkgevers zul je het heel snel moeten/kunnen vertellen en bij anderen zul je je functiebeperking veel later vermelden.
Vertellen over je functiebeperking kan heel persoonlijk en gevoelig zijn. Dat kan de nodige emoties oproepen. Het is
belangrijk om tijdens het solliciteren vooral heel functioneel te blijven.

Waarom wel vertellen?

Is je beperking van direct belang voor het functioneren in je werk, ofwel is er een directe relatie tussen je gezondheid

en het werk, dan moet je volgens de wet je werkgever vertellen dat je een functiebeperking hebt. Als je het niet vertelt

en je had het wel moeten vertellen, kun je in het ergste geval ontslag krijgen. Andere redenen om wel te vertellen over
je functiebeperking kunnen zijn: eerlijk en open zijn, geen ander keus door een zichtbare functiebeperking en kunnen
accepteren dat je functiebeperking gewoon een onderdeel van jezelf is.

Waarom niet vertellen?

Angst om de baan niet te krijgen, onzekerheid, er is geen directe relatie tussen je functiebeperking en het werk dat je

gaat doen, schaamte, bang dat de werkgever het raar vindt, je vindt het moeilijk om over je functiebeperking te praten,
je ziet het niet aan de buitenkant.

Als je twijfelt om het wel of niet iets te vertellen, maak dan een lijstje. Zet aan de ene kant argumenten waarom je het
wel zou vertellen en aan de andere kant argumenten om het niet te vertellen. Vergelijk deze met elkaar en neem dan
een besluit.

* Je kunt een afspraak met een studentendecaan via de Studentenbalie.

