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                logo VU 
 
                     

 
Convenant ‘studeren met een handicap’ 

 
 
In werking tredend op 23 juni 2005, volgens artikel 12 
 
 
De ondergetekenden, hierna te noemen ‘partijen in dit convenant’, 
 

1. Vereniging voor Christelijk Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk 
Onderzoek en Patiëntenzorg, gevestigd De Boelelaan 1105, 1018 HV 
Amsterdam, te dezen handelend zowel ten behoeve van de van haar 
uitgaande Christelijke Hogeschool Windesheim, (hierna te noemen 
Windesheim) als de Vrije Universiteit (hierna te noemen VU) rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door prof. dr. T. Sminia en mevr. drs. A.S. Roeters,  

 
2. handicap + studie, gevestigd Christiaan Krammlaan 2, 3571 AX Utrecht, te 

dezen vertegenwoordigd door J. Nagtegaal, directeur (hierna te noemen h+s) 
 
 
IN AANMERKING NEMEND dat in het hoger onderwijs in Nederland een aanzienlijk aantal mensen 
met een functiebeperking participeert die dagelijks met diverse moeilijkheden worden geconfronteerd1; 
 
GELET OP artikel 1 van de Grondwet, op de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (WHW)2, op de Wet Gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte 
(WGB) alsmede op de Wet op de studiefinanciering 20003; 
 
IN OVERWEGING NEMEND gehouden te zijn bescherming te bieden tegen discriminatie op grond 
van handicap of chronische ziekte, de participatie op gelijke voet aan het maatschappelijke leven voor 
personen met een handicap of chronische ziekte in het bijzonder in het hoger onderwijs te bevorderen 
en voor dezelfde personen in dit kader naar gelang de behoefte doeltreffende aanpassingen te 
realiseren; 
 

                                                 
1 Broenink en Gorter, ‘Studeren met een handicap’, Verwey-Jonker Instituut, Utrecht september 2001 
  De Graaf e.a., ‘Nadere analyses studentenmonitor 2002’, publicatie van het ministerie van OCenW, Amsterdam november  
  2003, blz. 35 en 43 
2 de artikelen 7.6, 7.8b, 7.9, 7.11, 7.13, 7.34 en 7.51 
3 de artikelen 2.3, 5.1, 5.6, 5.15 en 5.16 
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TEVENS OVERWEGEND dat het wenselijk is extra inspanningen te verrichten gericht op het creëren 
van gelijke kansen voor personen met een handicap of chronische ziekte en gericht op het voorkomen 
van belemmeringen voor deze personen  
 
KOMEN ALS VOLGT OVEREEN: 
 
 
 
artikel 1 Definities 
 
In het navolgende gelden de volgende definities: 

a. (aspirant) studenten met een functiebeperking): (aspirant) studenten met een lichamelijke (of 
zintuiglijke) functiebeperking, chronisch zieken, (aspirant) studenten die beperkt zijn door hun 
psychisch functioneren en (aspirant) studenten met dyslexie  

 
b. informatie- en steunpunten op centraal niveau (studentendecaan) en faculteiten (studieadviseur) 

van de VU, en steunpunt SmF: een fysiek en digitaal steunpunt van Windesheim 
- waar (aspirant) studenten met een functiebeperking terecht kunnen met vragen om 

doeltreffende aanpassingen gericht op hun functiebeperking,  
- dat zorg draagt voor het in relatie tot voorkomen dan wel wegnemen van belemmeringen 

zo veel mogelijk tijdig bieden van doeltreffende oplossingen voor de gestelde vragen dan 
wel doen bieden ervan door de daarvoor geëigende organisatorische eenheden van de 
VU of van Windesheim  

- dat indien nodig doorverwijst naar het studentendecanaat voor verdere informatie over 
doeltreffende studievoorzieningen, financiële voorzieningen en andere regelingen, 
begeleiding, hulpmiddelen en andere aanpassingen gericht op het wegnemen van 
belemmeringen als gevolg van de functiebeperking alsook gericht op te verwachten 
problemen bij de latere beroepsuitoefening 

- en dat in samenwerking met het studentendecanaat toeziet op tijdige realisering van de 
doeltreffende aanpassingen, met als doel te voorkomen dat studenten hun studie 
afbreken.  

 
c. back office: het expertisecentrum h+s 

 
d. faculteit: organisatorische eenheid van opleidingen binnen de VU, onder leiding staand van het 

faculteitsbestuur  
 

e. domein: organisatorische eenheid van opleidingen binnen Windesheim, onder leiding staand 
van één persoon 

 
f. contactpersoon faculteit of contactpersoon domein: een binnen een faculteit van de VU 

(studieadviseur/mentor/docent/) of een binnen een cluster van opleidingen van Windesheim 
aangewezen persoon met specifieke taken en bevoegdheden op het terrein van ‘studeren met 
een handicap’ gericht op het treffen van maatregelen en voorzieningen voor het wegnemen van 
studiebelemmeringen als gevolg van de functiebeperking 

 
g. contactpersoon facilitaire dienst of contactpersoon dienst: een per gebouw van de VU of een 

binnen een dienst van Windesheim aangewezen persoon met specifieke taken en 
bevoegdheden gericht op het treffen van maatregelen betreffende toe- en doorgankelijkheid van 
de locatie en andere voorzieningen van facilitaire aard voor het wegnemen van belemmeringen 
als gevolg van de functiebeperking 

 
h. VU-werkgroep Handicap en studie: een permanente werkgroep van de VU, bestaande uit ten 

minste drie medewerkers van de VU en waarin bovendien zitting van studenten met een 
functiebeperking in een maximum aantal van drie wordt nagestreefd, met de opdracht 
belemmeringen voor studenten met een functiebeperking alsmede de effecten van de 
activiteiten van de contactpersonen te monitoren en verantwoordelijke personen of instanties te 
(doen) adviseren over de wijze waarop de belemmeringen weggenomen kunnen worden 
respectievelijk de effecten verbeterd kunnen worden 
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i. Platform SCHIB: Studenten Contact Hulp & Informatie bij Beperkingen, een platform voor en 
door studenten met een functiebeperking aan de Vrije Universiteit 

 
j. klankbordgroep studeren met een functiebeperking: een permanente klankbordgroep binnen 

Windesheim, bestaande uit de adviseur studentzaken die verantwoordelijk is voor het beleid op 
het gebied van studeren met een functiebeperking, een studentendecaan, een 
opleidingsmanager, een manager van een dienst, drie medewerkers van verschillende diensten 
en drie studenten met een functiebeperking, met de opdracht belemmeringen voor studenten 
met een functiebeperking alsmede de effecten van de activiteiten van de contactpersonen te 
monitoren en verantwoordelijke personen of instanties te adviseren over de wijze waarop de 
belemmeringen zelf weggenomen kunnen worden respectievelijk de effecten verbeterd kunnen 
worden 
 

k. werkgroep studeren met een functiebeperking: een permanente werkgroep die zich richt op 
concrete acties: het empoweren van studenten, het signaleren van knelpunten en het 
bemiddelen in het oplossen van knelpunten, het deelnemen in klankbordgroepen op het gebied 
van studentbegeleiding, het evalueren van bestaand beleid of het meedenken in communicatie 
met de doelgroep.  
 

l. dit convenant: de overeenkomst tussen de Vrije Universiteit en de Christelijke Hogeschool 
Windesheim en handicap + studie zoals bedoeld in de aanhef van het voorliggende document. 

 
 
artikel 2 Activiteiten van de VU 
 
De VU treft uiterlijk met ingang van 1 september 2006 de volgende maatregelen en voorzieningen 
gericht op het wegnemen van belemmeringen voor studenten met een functiebeperking: 

a. De VU heeft laagdrempelige informatie- en steunpunten in op centraal niveau en op facultaire 
niveau als bedoeld in artikel 1 sub b (studentendecanen en studieadviseurs). 

b. Elke faculteit wijst een of meer contactpersonen aan voor de opvang en begeleiding van 
studenten met een functiebeperking. Vaak zal dit de studieadviseur zijn. 

c. Deze contactpersoon (studieadviseur) voert een intakegesprek met alle eerstejaarsstudenten 
en met de studenten die zich hebben gemeld met wensen voor speciale begeleiding of 
voorzieningen. De studieadviseur inventariseert welke voorzieningen noodzakelijk zijn. Dit 
wordt vastgelegd in het dossier van de student, waarna een begeleidingsplan wordt 
opgesteld. De student ontvangt een document waarin wordt vermeld welke speciale 
voorzieningen hij nodig heeft. 

d. Deze contactpersoon (studieadviseur) vraagt de noodzakelijke voorzieningen aan bij dienst 
studentenzaken (individuele voorzieningen) of bij de directeur van het bureau (bouwkundige 
voorzieningen). 

e. Het Centrum Studie en Loopbaan van de VU ontwikkelt toegesneden hulp en begeleiding van 
studenten met een functiebeperking op weg naar de arbeidsmarkt (Centrum Studie en 
Loopbaan). 

f. De directeur van het Bureau wijst op elke locatie een contactpersoon aan voor maatregelen 
betreffende toe- en doorgankelijkheid en voor overige voorzieningen van facilitaire aard ten 
behoeve van studenten met een functiebeperking. Hun werkzaamheden vallen onder 
rechtstreekse verantwoordelijkheid van de directeur van het Bureau. 

g. De VU stelt een permanent budget beschikbaar om studentgebonden en bouwkundige 
voorzieningen te realiseren. De Dienst Studentenzaken beslist over studentgebonden 
bestedingen. De directeur van het Bureau beslist over bouwkundige bestedingen. 

h. De VU streeft bij verbouwings- en nieuwbouwprojecten in de universiteit maximale toe- en 
doorgankelijkheid van gebouwen na, met dien verstande dat – indien zich tussentijds een 
specifieke vraag van een persoon met een functiebeperking voordoet – prioriteiten kunnen 
worden aangepast aan de zich voordoende vraag, een en ander voor zover de gevraagde 
aanpassingen voor de VU geen onevenredige belasting als bedoeld in artikel 2 van de Wet 
gelijke behandeling op grond van een handicap of chronische ziekte vormen.  

i. De VU streeft ernaar toegankelijkheidswaarborgen van alle ICT-producten te realiseren. 
j. De VU continueert een permanente werkgroep ‘Handicap en studie’.  
k. De VU faciliteert het platform SCHIB. 
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l. De VU stelt middelen beschikbaar t.b.v. de implementatie en structurele effecten van de 
resultaten van de drie projecten waarvoor zij subsidie heeft ontvangen uit het IMPULS-
programma.  

m. De VU besteedt structureel aandacht aan het thema studeren met een functiebeperking in het 
Instellingsplan en in het Jaarverslag. 

  
Artikel 3  Activiteiten van Windesheim 
 
Windesheim treft uiterlijk met ingang van 1 september 2006 de volgende maatregelen en 
voorzieningen gericht op het wegnemen van belemmeringen voor studenten met een 
functiebeperking: 

a. Windesheim volgt bij de melding van een (aspirant) student het protocol intakeprocedure uit 
de beleidsnotitie ‘Studeren met een functiebeperking’. Het resultaat is een 
onderwijsovereenkomst waarin de inspanningsverplichtingen van de betrokken partijen zijn 
vastgelegd. 

b. Windesheim richt een steunpunt in als bedoeld in artikel 1 waar activiteiten van professionals 
uit onderwijs, studentbegeleiding, gezondheidszorg en sociale verzekering worden 
gecoördineerd.  

c. Windesheim geeft aan alle (aspirant) studenten persoonlijk bekendheid omtrent aanwezigheid 
en werkwijze van het steunpunt. 

d. Elk domein wijst een contactpersoon aan zoals bedoeld in art. 1 sub f. 
e. Elke dienst wijst een contactpersoon aan zoals bedoeld in art. 1 sub g. 
f. Windesheim streeft bij verbouwings- en nieuwbouwprojecten in de hogeschool maximale toe- 

en doorgankelijkheid van gebouwen na, met dien verstande dat – indien zich tussentijds een 
specifieke vraag van een persoon met een functiebeperking voordoet – prioriteiten kunnen 
worden aangepast aan de zich voordoende vraag, een en ander voor zover de gevraagde 
aanpassingen voor Windesheim geen onevenredige belasting als bedoeld in artikel 2 van de 
Wet gelijke behandeling op grond van een handicap of chronische ziekte vormen. 

g. Bij informatievoorziening via de website van de hogeschool streeft de hogeschool het voldoen 
aan de W3C-normen voor toegankelijke websites na. Het digitaal portfolio dient eveneens aan 
de wettelijke toegankelijkheidseisen te voldoen. 

h. Windesheim stelt een permanent budget beschikbaar om de uitvoering van het in de notitie 
vastgestelde beleid te waarborgen. Jaarlijks wordt de uitputting van dit budget geëvalueerd en 
dit budget wordt indien nodig bijgesteld.  

i. Windesheim continueert de klankbordgroep studeren met een functiebeperking en de 
werkgroep studeren met een functiebeperking. 

j. Windesheim zal het thema ‘studeren met een functiebeperking’ onder de aandacht van 
docenten en andere medewerkers houden en werken aan beeldvorming door het organiseren 
van trainingen en bijeenkomsten in het kader van een ESF-Equal project 
 

 
artikel 4 Activiteiten van h+s 
 
4.1 h+s verleent tijdens de geldigheidsduur van dit convenant aan de VU en aan Windesheim 

desgevraagd adviezen en ondersteuning inzake het wegnemen van belemmeringen voor 
studenten met een functiebeperking: 
a. aan de centrale en facultaire informatie- en steunpunten van de VU  
b. aan de helpdesk van het studentendecanaat van Windesheim (als back office voor de 

helpdesk) 
c. aan de contactpersonen van faculteiten en (facilitaire) diensten 
d. aan de ‘VU-werkgroep Handicap en studie’ en aan de werkgroep ‘studeren met een 

functiebeperking’ van Windesheim alsmede de afzonderlijke leden daarvan 
e. aan alle (aspirant) studenten van de VU en van Windesheim die zich tot h+s wenden 
f. en aan organisaties van studenten met een functiebeperking (verenigingen, platforms e.d.) 

binnen de VU en binnen Windesheim (ook bij het eventueel stimuleren en organiseren van 
studentenactiviteiten zoals manifestaties op facultair dan wel centraal niveau) 

 
4.2 h+s verzorgt tijdens de geldigheidsduur van dit convenant aan de VU desgevraagd  
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a. maatwerk in bijscholing aan de in lid 1 genoemde contactpersonen, voorlichters en 
werkgroepleden maar ook aan studentbegeleiders, docenten en andere medewerkers van de 
VU en van Windesheim in groepsverband, met een maximum van vijf keer per kalenderjaar  

b. bijdragen aan forumdiscussies, studium generales en andere activiteiten (ook gericht op 
beeldvorming) 

 
4.3 De in lid 1 bedoelde adviezen en ondersteuning kunnen ook betrekking hebben: 

a. op screening van voorlichtingsmaterialen wat betreft toegankelijkheid 
b. op ontwikkeling toegankelijke ICT-producten 
c. en op het opstellen van protocollen t.b.v. geschikte werkwijzen van informatie- en steunpunten 

van de VU en van het steunpunt van Windesheim e.d. 
 
4.4 Bij de in lid 1 bedoelde adviezen en ondersteuning en de in lid 2 bedoelde activiteiten kunnen in 

overleg met en na toestemming van de VU of van Windesheim ook bij h+s bekende externe 
ondersteunende diensten worden ingeschakeld. 

 
 
Artikel 5 Informatievoorziening door de VU 
 
De VU treft uiterlijk met ingang van 1 september 2005 de volgende maatregelen gericht op 
doeltreffende informatievoorziening aan studenten met een functiebeperking: 

a. De VU geeft aan alle (aspirant) studenten persoonlijk bekendheid omtrent aanwezigheid en 
werkwijze van studentendecanen en studieadviseurs. 

b. De Dienst Studentenzaken geeft aan alle (aspirant) studenten met een functiebeperking die 
zich als zodanig melden, de namen van de studentendecanen, de contactpersonen van de 
faculteiten en van alle locatie(s), de namen van de leden van de ‘VU-werkgroep Handicap en 
studie’ alsmede relevante informatie over h+s en de wijze waarop h+s kan worden bereikt.  

c. Voorlichtings- en informatiemateriaal bedoeld voor (aspirant) studenten met een functie-
beperking wordt vastgesteld na screening door h+s op voldoende toegankelijkheid en bij 
informatievoorziening via de website van de VU wordt het voldoen aan de W3C-normen voor 
toegankelijke websites nagestreefd. 

d. De VU zal studenten via de website (algemene en facultaire pagina’s) blijvend informeren 
over beleid, regelgeving, rechten en plichten, geldzaken en voorzieningen m.b.t. studeren met 
een functiebeperking, waarbij ernaar wordt gestreefd zoveel mogelijk opleidingsspecifieke 
informatie te geven.  

 
 
Artikel 6 Informatievoorziening door Windesheim 
 
Windesheim treft uiterlijk met ingang van 1 september 2005 de volgende maatregelen gericht op 
doeltreffende informatievoorziening aan studenten met een functiebeperking: 

a. Het studentendecanaat geeft aan alle (aspirant) studenten met een functiebeperking die zich 
als zodanig melden, de namen van de studentendecanen, de contactpersonen van de 
domeinen en van alle diensten, de namen van de leden van de ‘klankbordgroep studeren met 
een functiebeperking’ alsmede relevante informatie over handicap + studie en de wijze 
waarop h+s kan worden bereikt.  

b. Voorlichtings- en informatiemateriaal bedoeld voor (aspirant) studenten met een functie-
beperking wordt vastgesteld na screening door h+s op voldoende toegankelijkheid en bij 
informatievoorziening via de website van Windesheim wordt het voldoen aan de W3C-normen 
voor toegankelijke websites nagestreefd. 

c. Windesheim zal studenten via het portaal blijvend informeren over beleid, regelgeving, 
rechten, plichten en voorzieningen met betrekking tot studeren met een functiebeperking. 

 
 

artikel 7 Informatievoorziening door h+s 
 
h+s publiceert het bestaan van het convenant in de gebruikelijke communicatiekanalen van h+s: op de 
website, in het blad Binding, in de almanak die handicap + studie uitbrengt en in de Keuzegids Hoger 
Onderwijs. 
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artikel 8 Kosten 
 
Ieder van de partijen in dit convenant draagt zelf de kosten verbonden aan het eigen aandeel in de 
activiteiten en informatievoorziening als bedoeld in de artikelen 2 t/m 7, met uitzondering van de 
kosten van de in onderling overleg ingebrachte activiteiten van externe ondersteunende diensten als 
bedoeld in artikel 4.4, over het dragen waarvan tevoren overstemming tussen de partijen van het 
convenant is vereist. 
artikel 9 Evaluatie van en wijzigingen in dit convenant 
 
Met tussenperioden van ten hoogste twee jaar evalueren de partijen dit convenant op uitwerking, 
bespreken de evaluatieresultaten en brengen niet dan na onderlinge overeenstemming aanpassingen 
aan in de inhoud van het convenant indien de evaluatieresultaten daartoe aanleiding geven.  
 
 
artikel 10 Jaarlijkse stilzwijgende verlenging van dit convenant 
 
Dit convenant wordt jaarlijks geacht stilzwijgend verlengd te zijn tenzij uiterlijk een jaar voor de datum 
van verlenging tot ontbinding van dit convenant is overgegaan. 
 
 
artikel 11 Inwerkingtreding van dit convenant en bekendmaking hiervan 
 
Dit convenant treedt in werking op de dag volgend op de datum van ondertekening door de 
deelnemende partijen.  
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend, 
 
Amsterdam, 22 juni 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. dr. T. Sminia  Drs. A.S. Roeters  J. Nagtegaal 
College van Bestuur  College van Bestuur  Directeur handicap + studie 
VU-Windesheim  VU-Windesheim 


