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Bespreek de mogelijkheden! 
 

Studeren met een 
functiebeperking (SMF) 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\  
 
 
Heb je dyslexie, AD(H)D, Autisme (ASS), is er sprake van psychische omstandigheden, een 
chronische ziekte en/of een lichamelijke beperking? Windesheim ondersteunt alle studenten om 
zo optimaal mogelijk te kunnen studeren en de kans op het halen van het bachelordiploma te 
vergroten. Om te voorkomen dat je als student onnodig studievertraging oploopt, is een goede 
start heel belangrijk.  

 
Waarom zou ik melden dat ik 
een functiebeperking heb 
De keuze of je jouw beperking wel of niet wilt 
melden, is aan jou. Sommige studenten 
aarzelen omdat ze bang zijn voor 
vooroordelen of een label. Maar in de praktijk   
blijkt dat het veel meer voor- dan nadelen 
heeft om je functiebeperking te melden. 

• Je wordt beter begrepen.  

• Je kwaliteiten worden meer 
gewaardeerd. 

• Veel interesse, zorg en begeleiding 
(indien nodig). 

• Windesheim helpt jou graag met 
een succesvolle start van je studie. 

Jouw privacy is hierbij altijd onze eerste 
prioriteit.  

 

Hoe meld ik mijn 
functiebeperking?  
Meld je aan voor de opleiding in Studielink. Na 
aanmelding in Studielink ontvang je 
een uitnodiging voor een online vragenlijst. 
Geef hierin aan dat je een  

functiebeperking hebt. Je krijgt dan informatie 
toegestuurd. Als het nodig is, zal Windesheim 
je uitnodigen voor een intakegesprek.  
 
 

 

 

Ik dacht dat ik zo ondertussen wel 

klaar was voor de “grote mensen wereld” 

en besloot niet over mijn beperking te 

vertellen. Maar ik kreeg al snel moeite met 

bepaalde dingen en kreeg minder gedaan 

dan anderen. Ze dachten dat ik lui was, 

totdat ik vertelde over mijn beperking. Ik 

was niet lui, ik vond het gewoon moeilijk! 

Vanaf dat moment was er begrip en ging 

het stukken beter met mijn studie. Ik 

voelde mij begrepen. Achteraf gezien had 

ik het meteen moeten vertellen”.               

Student Techniek 

 

Erik, 4e jaars student. 

 

Als jij je voor aanvang van de 
opleiding meldt bij de 

studentendecaan, kunnen wij 
ervoor zorgen dat je een 
goede start maakt in je 

opleiding. 

Welke 
voorziening heb je 

nodig om te 
kunnen studeren? 

Je bent echt niet de 
enige! 14% van de 
studenten heeft te 

maken met een 
functiebeperking 
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Wat gebeurt er met mijn 
melding?  
Jouw privacy is altijd onze eerste prioriteit. 
Alle informatie die je aan de studentendecaan 
geeft, wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen 
wanneer jijzelf toestemming geeft, mag  
informatie worden gedeeld met een ander.  
 

 

Intakegesprek 
Na jouw melding nodigt de studentendecaan 
van je opleiding je uit voor een intakegesprek. 
Het gesprek wordt samen met iemand van de 
opleiding gevoerd. Ook je ouders, begeleiders 
van school en/of ambulant begeleiders zijn 
hierbij van harte welkom. Tijdens het gesprek 
wordt geïnventariseerd wat jouw kwaliteiten 
en mogelijke belemmeringen zijn. 
Aan de hand van deze inventarisatie 
bespreken we welke voorzieningen er voor jou 
geregeld kunnen worden vanuit Windesheim   
om ervoor te zorgen dat je zo succesvol 
mogelijk kunt studeren. 

 
 
Voorzieningen 
Als het gaat om passende voorzieningen is er 
veel mogelijk, bijvoorbeeld : 

• extra tentamentijd; 

• gebruik van voorleessoftware; 

• extra begeleiding aan het begin van de 
studie door een (student)coach. 

Wil je weten wat mogelijke voorzieningen 
zijn? Kijk dan op www.windesheim.nl 
(studeren met een functiebeperking) 
 
 
Studeren met dyslexie 
Heb je dyslexie en wil je in aanmerking komen 
voor alléén extra tentamentijd? Dan kun je 
volstaan met het terugsturen van het 
ingevulde formulier ‘Melding 
functiebeperking’, je wordt dan niet 
uitgenodigd voor een intakegesprek. Dit 
formulier krijg je toegestuurd wanneer je de  
aanmeldingsprocedure volgt zoals hierboven 
beschreven. Heb je andere voorzieningen 
nodig? Geef dat dan aan in het 
‘Meldingsformulier functiebeperking’ en je 
wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. 
 

 
 
Algemene informatie 
 
Studielink 
Meld je aan voor een opleiding via Studielink: 
www.windesheim.studielink.nl. Hiervoor heb 
je een DigiD-code nodig. Vraag deze op tijd 
aan via www.digid.nl. Meer informatie over 
aanmelden vind je op 
www.windesheim.nl/inschrijven 
 
 
Studiefinanciering  
Als je jonger bent dan 30 jaar en een 
voltijdopleiding bij Windesheim gaat volgen, 
kun je studiefinanciering aanvragen. Meer 
informatie vind je op www.DUO.nl 

 

 

Meer weten? 

Heb je vragen (ook als ouder) of wil je alvast 
een afspraak maken voor een intakegesprek 
neem dan contact op met het 
Studentendecanaat van Hogeschool 
Windesheim 
: decanaat@windesheim.nl 

: 088-469 9100 

: www.windesheim.nl 

 

 

Ik dacht altijd dat ik er alleen voor     

stond, maar inmiddels weet ik dat dat 

helemaal niet zo is. Ik vond het ook erg fijn om 

tijdens de intake te horen wat er mogelijk 

was” Student Gezondheid en Welzijn 
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