
ONDERSTEUNING IN HET HOGER ONDERWIJS
Hogescholen en universiteiten streven naar een toegankelijk onderwijs en een dienstverlening 

waarbij alle studenten kansen krijgen om hun talenten te ontplooien. Naast een breed inclusief 

begeleidingsaanbod, voorzien hogescholen en universiteiten ook in redelijke aanpassingen voor 

studenten met een functiebeperking zoals bijvoorbeeld studenten met autisme, dyslexie, ADHD, een 

chronische ziekte etc.

Redelijke aanpassingen hebben tot doel de hindernissen die de specifieke situatie met zich meebrengt 

te neutraliseren, zowel op vlak van onderwijs- als examenactiviteiten. Het gebruik van compenserende 

software, de mogelijkheid om de les, practica etc. vroeger te verlaten, extra tijd voor het afleggen van 

een schriftelijk examen… zijn enkele voorbeelden van redelijke aanpassingen die worden toegekend 

in het hoger onderwijs.

Elke situatie is uniek en kan om andere oplossingen vragen. Het verkrijgen van de faciliteiten gebeurt 

daarom steeds op maat en in dialoog met de hogeronderwijsinstelling. 

EEN AANSPREEKPUNT
Elke hogeschool of universiteit heeft een aanspreekpunt waarbij jij en je omgeving terecht kunnen 

voor informatie over de studiekeuze, het studieprogramma, onderwijs- en examenfaciliteiten en het 

begeleidingsaanbod. Je bent ook al voor de start van je studies welkom om je vragen te bespreken.

Op de website www.siho.be vind je de contactgegevens van de aanspreekpunten terug.

BEREID JE EERSTE CONTACT VOOR
De expert die jou het beste kent, ben jij zélf. Maak gebruik van je ervaringsdeskundigheid om voor je 

contact met het aanspreekpunt al eens gericht na te denken over jouw studieloopbaan en eventuele 

hindernissen die je voorziet in het hoger onderwijs:

• Welke knelpunten ondervind je momenteel op basis van je functiebeperking? Wat zijn jouw sterktes?

• Welke maatregelen kreeg je in het secundair onderwijs om die knelpunten op te vangen? Welke 

maatregelen vind je echt ondersteunend?

• Verwacht je moeilijkheden bij het volgen van lessen, stage of examens in het hoger onderwijs? 

Welke maatregelen zou je ondersteunend vinden?

• Ben je van plan op kot te gaan? Hoe zal je je verplaatsen? Zijn er hieromtrent specifieke noden? 

Verzamel alvast ook de nodige documenten over je functiebeperking zodat je vlot onderwijs- en 

examenfaciliteiten kan aanvragen. Meer informatie over attesten en procedures vind je terug op 

website van de hogeschool of universiteit of kan je verkrijgen bij het aanspreekpunt. Neem gerust 

contact op!

www.onderwijskiezer.be/columbus

STUDEREN MET EEN 
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