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Inleiding 

 

In deze handreiking geven wij een toelichting op de taken en verantwoordelijkheden van de actoren 

die betrokken zijn bij het proces van een verzoek tot voorziening tot de uitvoering ervan, gevolgd 

door een stappenplan van verzoek tot voorziening. Daarin staat duidelijk beschreven welke 

procedure nodig is om het proces van verzoek tot voorziening voor studenten met een 

functiebeperking te doen slagen.  

 

Het is aan te bevelen dat elke faculteit de procedure van verzoek tot voorziening heeft vastgelegd 

en alle actoren duidelijkheid hebben over hun rol in dit proces. Ter illustratie de volgende casus. 

 

CASUS 

 

Stel je voor: als examencommissie neem je een besluit over een verzoek van Bram (een student met 

dyslexie, een functiebeperking). Bram heeft gesproken met de studentendecaan en heeft een 

verzoek gedaan voor het maken van een tentamen op een computer met voorleessoftware 

ClaroRead. Bram leest door zijn functiebeperking namelijk over woorden heen of leest woorden 

verkeerd. Door zinnen voorgelezen te krijgen en zelf mee te lezen weet Bram wél of hij de juiste 

woorden leest. De meeste studenten met dyslexie hebben voldoende aan de standaardvoorziening 

(toetstijdverlenging en/of vergroting A3). In een enkel geval blijkt dit niet toereikend en zijn er 

andere voorzieningen nodig, zoals in dit geval bij Bram. 

Bij het verzoek van Bram aan de examencommissie zit het advies van de studentendecaan. In het 

advies van de studentendecaan staat dat Bram een functiebeperking heeft en dat het gebruik van 

ClaroRead op een computer een noodzakelijke en geschikte voorziening is om de ervaren 

belemmering van Bram te compenseren. De examencommissie besluit het verzoek van Bram toe te 

kennen. Omdat dit de eerste keer is dat een dergelijk verzoek bij deze examencommissie wordt 

gedaan, is er nog geen stappenplan. De examencommissie stuurt Bram een bericht over het 

genomen besluit en een e-mail naar het bedrijfsbureau waarin staat dat Bram het eerstvolgende 

tentamen op een laptop met ClaroRead mag maken. Bij de uitvoering van de voorziening blijken veel 

mensen betrokken: de studentendecaan, de examencommissie, een medewerker van het 

bedrijfsbureau, een docent, een medewerker van ICT en een surveillant.  

De voorziening die aan Bram is toegekend pakt anders uit dan gewenst. De docent die het tentamen 

had gemaakt, had geen instructie gekregen om het tentamen geschikt voor gebruik met ClaroRead 

aan te leveren en het kon daarom niet voorgelezen worden door ClaroRead. Er was onvoldoende 

kennis van het programma ClaroRead bij de medewerker van ICT, het programma moest nog 

geïnstalleerd worden tijdens het tentamen en Bram heeft meerdere malen met de surveillant van 

het tentamenlokaal naar het bedrijfsbureau moeten lopen voor instructies. Uiteindelijk kon Bram 

met veel vertraging en bijkomende stress aan zijn tentamen beginnen. Resultaat: de gevraagde 

voorziening pakte niet uit zoals deze was bedoeld en Bram behaalt een onvoldoende.  

Deze gang van zaken is exemplarisch. In de schakel van alle betrokken partijen van het aanvragen tot 

de uitvoering van een voorziening is niet duidelijk wie precies waar verantwoordelijk voor is. Als wij 

als HvA ja zeggen tegen een voorziening dan hebben wij de verantwoordelijkheid dat deze ook op 

een juiste manier wordt aangeboden. De vraag is nu: hoe kunnen wij dit soort complicaties 

ondervangen en er als HvA voor zorgen dat als een examencommissie instemt met een verzoek dit 

ook leidt tot een voorziening die recht doet aan de student met een functiebeperking?  
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Hoofdstuk 1 | Procedure van verzoek tot voorziening 

 

In dit hoofdstuk worden onder 1.1 per betrokkene de taken en verantwoordelijkheden beschreven 

in de procedure van verzoek tot voorziening. In 1.2 geven wij vervolgens het stappenplan om een 

voorziening succesvol af te ronden.  

 

1.1 | Taken en verantwoordelijkheden 

 Student 
1. De student meldt zich bij de studentendecaan met zijn (beargumenteerd) verzoek. 

 

2. De student levert een bewijs van zijn functiebeperking in bij de studentendecaan. 

 

3. De student stelt een verzoekschrift op voor de examencommissie met de redenen waarom 

de gevraagde voorziening noodzakelijk is. Hierbij hoeft hij niet te noemen om wat voor 

functiebeperking het gaat.  

 

 

 Studentendecaan 
1. De studentendecaan stelt de functiebeperking vast aan de hand van het door de student 

aangeleverde bewijsstuk van zijn functiebeperking.  

 

2. De studentendecaan onderzoekt of de gevraagde voorziening op basis van criteria uit de 

Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap en chronische ziekte (WGBh/cz1) 

noodzakelijk en geschikt is:  

 

 noodzakelijk: hetzelfde doel kan niet op een andere manier worden bereikt 

 

 geschikt: door de voorziening wordt de belemmering die student ervaart 

weggenomen 

 

3. Als de studentendecaan van mening is dat de gevraagde voorziening noodzakelijk en 

geschikt is, stelt deze een advies op aan de examencommissie waarin hij het verzoek van de 

student ondersteunt (zie aanbeveling 1). 

 

Aanbeveling 1 

1. De student stuurt het verzoekschrift per e-mail aan de examencommissie met de 

studentendecaan in de cc.  

2. De studentendecaan stuurt vervolgens via een reply to all zijn advies aan de examencommissie en 

de student. 

                                                           
1 Zie bronnen pagina 11 
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 Examencommissie 
1. De examencommissie onderzoekt of de kwaliteit van een tentamen of examen gewaarborgd 

blijft bij het toewijzen van de gevraagde voorziening. De examencommissie kan daarbij 

gebruik maken van het referentiemodel Toetsen, niet minder maar anders van Handicap + 

Studie (zie bronnen). 

 

2. De examencommissie besluit het verzoek toe te kennen op basis van de criteria uit de 

WGBh/cz. 

 

3. De examencommissie stuurt een e-mail naar student en studentendecaan dat het verzoek 

wordt toegekend (en ook indien het verzoek niet wordt toegekend).  

 

4. De examencommissie geeft de benodigde betrokkenen (zie aanbeveling 2) een opdracht 

voor het uitvoeren van de voorziening of alternatieve toets. 

Aanbeveling 2  

1. De examencommissie stuurt bij toekenning van een voorziening een e-mail met instructie aan alle 

betrokkenen. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn de docent die het tentamen maakt, het bedrijfsbureau 

dat een surveillant moet instrueren, zo nodig de ICT-afdeling als er een toetslaptop nodig is en aan 

de studentendecaan.  

2. De examencommissie vraagt in bovengenoemde e-mail tevens aan de uitvoerende betrokkenen 

om aan haar terug te koppelen hoe de uitvoering van de voorziening is verlopen. 

 

Hieronder wordt dit uitgewerkt in het voorbeeld van Bram. 

De examencommissie geeft de volgende betrokkenen een instructie per e-mail zodat Bram met 

ClaroRead een tentamen kan maken: 

 Docent 
1. De docent ontwikkelt een aangepaste toets(vorm). 

 

2. De docent levert deze aangepaste toets in tekstvorm in Word of Pdf-formaat aan.  

Let op! Scans van boekteksten zijn plaatjes en worden niet gelezen door ClaroRead. Voor visueel 

beperkte studenten die plaatjes niet (goed) kunnen bekijken is het van belang dat afbeeldingen 

worden omschreven met tekst (zie ook https://filmpje van Handicap + Studie). 

 

 Bedrijfsbureau  
1. Het bedrijfsbureau faciliteert met ondersteuning van ICTS een computer met 

voorleessoftware ClaroRead. 

 

2. Het bedrijfsbureau instrueert de surveillant over student en alternatief 

tentamen/voorziening. 

https://www.youtube.com/watch?v=65DTYjx6c8c
https://www.youtube.com/watch?v=65DTYjx6c8c
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1.2 | Stappenplan 

In 1.1 hebben wij de verschillende taken en verantwoordelijkheden omschreven van de betrokkenen 

in de procedure van verzoek en voorziening. Dit leidt tot het volgende stappenplan. Wij geven het 

stappenplan eerst in zijn geheel weer om vervolgens de afzonderlijke stappen ter verduidelijking op 

te splitsen in kleinere stroomschema’s. 

Stap 1 Student doet melding bij studentendecaan van functiebeperking en een verzoek voor een 

voorziening. 

Stap 2 Studentendecaan stelt advies op t.b.v. examencommissie op basis van criteria WGBh/cz. 

Stap 3 Student dient een verzoek in voor alternatieve toets/voorziening bij examencommissie. Bij 

voorkeur via e-mail zodat de studentendecaan het verzoek zichtbaar voor student en 

examencommissie kan ondersteunen met een advies. 

Stap 4 Examencommissie besluit om verzoek wel/niet toe te kennen op basis van criteria WGBh/cz 

en koppelt besluit terug naar student en studentendecaan.  

Stap 5 Examencommissie geeft opdracht voor alternatieve toets/voorziening aan uitvoerende 

betrokkenen met het verzoek aan hen om terug te koppelen aan de commissie hoe de uitgevoerde 

voorziening is verlopen. 

Stap 6 Uitvoerende betrokkenen: bedrijfsbureau en/of docent koppelen hun ervaring met getroffen 

alternatieve toets/voorziening terug aan de examencommissie en studentendecaan. 
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Stroomschema stap 1 tot en met 4 

 

Stap 1 Student doet melding bij studentendecaan van functiebeperking en een verzoek voor een 

voorziening 

Stap 2 Studentendecaan stelt advies op t.b.v. examencommissie op basis van criteria WGBh/cz 

Stap 3 Student dient een verzoek in voor alternatieve toets/voorziening bij examencommissie. Bij 

voorkeur via e-mail zodat de studentendecaan het verzoek zichtbaar voor student en 

examencommissie kan ondersteunen met een advies. 

Stap 4 Examencommissie besluit om verzoek wel/niet toe te kennen op basis van criteria WGBh/cz 

en koppelt besluit terug naar student en studentendecaan  
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Stroomschema stap 5 

 

Stap 5 Examencommissie geeft opdracht voor alternatieve toets/voorziening aan uitvoerende 

betrokkenen met het verzoek aan hen om terug te koppelen aan haar hoe de uitgevoerde 

voorziening is verlopen 
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Stroomschema stap 6 

 

Stap 6 Uitvoerende betrokkenen: bedrijfsbureau en/of docent koppelen hun ervaring met getroffen 

alternatieve toets/voorziening terug aan de examencommissie en studentendecaan 
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Hoofdstuk 2 | Student en functiebeperking 

We spreken over een student met een functiebeperking als studenten vanwege een langdurige of 

blijvende lichamelijke of psychische aandoening één of meerdere zichtbare of onzichtbare 

functiebeperkingen hebben.  

 Visuele beperkingen (bijvoorbeeld blindheid, kokerblik); 

 

 Auditieve beperkingen (bijvoorbeeld slechthorendheid, doofheid); 

 

 Motorische beperkingen (bijvoorbeeld dwarslaesie, posttraumatische dystrofie, RSI); 

 

 Psychische beperkingen (bijvoorbeeld angststoornissen, (chronische)depressie, 

eetproblemen); 

 

 Beperkingen als gevolg van een hersenfunctiestoornis (bijvoorbeeld dyslexie, autisme en 

AD(H)D); 

 

 Beperkingen als gevolg van chronische ziekte (bijvoorbeeld reuma, suikerziekte, ziekte van 

Crohn, ME/CVS, HIV, astma). 

 

7,7% van de studentenpopulatie in het hbo heeft een functiebeperking. Dit betekent dat binnen de 

HvA met 48.000 studenten bijna 3700 studenten een functiebeperking hebben.  

 

Kijk voor meer informatie op de HvA-site over studeren met een functiebeperking: 

http://www.hva.nl/onderwijs/praktisch/content/hva-breed/studentenzaken/studeren-met-een-

functiebeperkingsk/studeren-met-een-functiebeperking-stk.html 

 

Wist je dat de HvA slecht scoort in een gebruikerstoets onder studenten met een functiebeperking? 

Het Centrum voor Hoger Onderwijs en Informatie deed onderzoek op basis van de Nationale 

Studenten Enquête uit september 2015 en daaruit bleek: 

Van de 11 grote hogescholen staat de HvA op de laatste plaats. Dat kan toch beter?  

 

 

  

http://www.hva.nl/onderwijs/praktisch/content/hva-breed/studentenzaken/studeren-met-een-functiebeperkingsk/studeren-met-een-functiebeperking-stk.html
http://www.hva.nl/onderwijs/praktisch/content/hva-breed/studentenzaken/studeren-met-een-functiebeperkingsk/studeren-met-een-functiebeperking-stk.html
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Bronnen 

 

ClaroRead 

Link voor medewerkers via az.hva.nl 

https://az.hva.nl/medewerkers/medewerkers-algemeen/item/ClaroRead.html  

 

Beleidskader Studeren met een functiebeperking HvA  

http://www.hva.nl/onderwijs/praktisch/praktisch/praktisch/content/folder/studentenzaken/studer

en-met-een-functiebeperkingsk/wet-en-regelgeving/wet-en-regelgeving.html  

 

Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBh/cz) 

http://www.handicap-studie.nl/downloads/BrochureRechtopgelijkebehandeling.pdf  

 

Toetsen, niet minder maar anders (Handicap + Studie) 

http://www.handicap-studie.nl/downloads/HS_Toetsen2013_def.pdf 

 

Aanpassingen voor studenten met een functiebeperking  

Filmpje van Handicap + Studie over (kijktijd 4 minuten): 

https://www.youtube.com/watch?v=65DTYjx6c8c 

 

Taken en verantwoordelijkheden examencommissie: 

http://www.hva.nl/onderwijs/praktisch/content/hva-breed/o2/examencie/examencommissie-

mw.html  

 

Website HvA over studeren met een functiebeperking 

http://www.hva.nl/functiebeperking 

 

Gebruikerstoets CHOI 2015 

http://www.choi.nl/download/20151013_gebruikerstoets_hs2015_def.pdf 

 

Column Beperking van Pieter Ruijssenaars  

Een sfeerimpressie omtrent studeren met een functiebeperking 

http://www.foliaweb.nl/column/beperking/ 

 

 

https://az.hva.nl/medewerkers/medewerkers-algemeen/item/claroread.html
http://www.hva.nl/onderwijs/praktisch/praktisch/praktisch/content/folder/studentenzaken/studeren-met-een-functiebeperkingsk/wet-en-regelgeving/wet-en-regelgeving.html
http://www.hva.nl/onderwijs/praktisch/praktisch/praktisch/content/folder/studentenzaken/studeren-met-een-functiebeperkingsk/wet-en-regelgeving/wet-en-regelgeving.html
http://www.handicap-studie.nl/downloads/BrochureRechtopgelijkebehandeling.pdf
http://www.handicap-studie.nl/downloads/BrochureRechtopgelijkebehandeling.pdf
http://www.handicap-studie.nl/downloads/HS_Toetsen2013_def.pdf
http://www.handicap-studie.nl/downloads/HS_Toetsen2013_def.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=65DTYjx6c8c
https://www.youtube.com/watch?v=65DTYjx6c8c
http://www.hva.nl/onderwijs/praktisch/content/hva-breed/o2/examencie/examencommissie-mw.html
http://www.hva.nl/onderwijs/praktisch/content/hva-breed/o2/examencie/examencommissie-mw.html
http://www.hva.nl/functiebeperking
http://www.choi.nl/download/20151013_gebruikerstoets_hs2015_def.pdf
http://www.foliaweb.nl/column/beperking/

