
Aan deze tekst kan men geen rechten ontlenen.

STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING
Je hebt een vorm van dyslexie of autisme. Last van faalangst of 
concentratieproblemen. Je bent chronisch moe. Hebt epilepsie, 
reuma, astma, lichamelijke of psychische klachten. Dan heb je 
een verhoogde kans op studievertraging. Of zelfs uitval. Avans 
wil jou zoveel mogelijk dezelfde kansen bieden als andere 
studenten.

MOGELIJKHEDEN
Jouw rechten bij handicap of chronische ziekte zijn geregeld 
in de Wet Gelijke Behandeling. Deze wet geldt ook tijdens 
je stage. En alle andere activiteiten die bij het lesprogramma 
horen. Daarom bieden wij, waar dat mogelijk is, aanpassingen 
op maat. Dat hebben we vastgelegd in het Onderwijs- en 
Examenreglement van onze opleidingen.

Ben je ten gevolge van je functiebeperking niet in staat om te 
werken? Neem dan contact op met je gemeente; mogelijk kom 
je in aanmerking voor de Individuele Studietoeslag.

AFSPRAAK
Als jij denkt dat jouw functiebeperking of chronische ziekte 
gevolgen heeft voor je opleiding, maak dan zo snel mogelijk 
een afspraak met de studentendecaan. Voor deze afspraak 
heb je een medische verklaring of dyslexieverklaring nodig. 

De studentendecaan vraagt naar je ervaringen tijdens 
voorgaande opleidingen. De mogelijkheden om te studeren met 
jouw beperking worden besproken. En tegen welke grenzen 
jij en de opleiding zullen aanlopen. Samen kijken we welke 
speciale regelingen voor jou van belang kunnen zijn. Welke 
aanpassingen, hulpmiddelen en begeleidingsmogelijkheden jou 
kunnen helpen. De uitkomsten legt de studentendecaan voor 
aan de examencommissie van de opleiding.

ADVIES
De examencommissie besluit of/en hoe de gewenste 
voorzieningen en aanpassingen van het studieprogramma 
gehonoreerd kunnen worden.

INFORMATIE
Maak een afspraak met een studentendecaan via de
Studenten Informatie Balie in Breda, ’s-Hertogenbosch en 
Tilburg: 088 – 525 75 50. Of loop even binnen bij de balie op 
jouw locatie.

Kijk ook op handicap-studie.nl en  
https://handicapenstudie.avans.nl/
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