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In Nederland kan ongeveer 9,4% van de studenten gerekend 

worden tot de studenten met een beperking. Dat blijkt uit 

cijfers van de Gebruikstoets 2015, gemaakt door het CHOI 

in opdracht van het Expertisecentrum handicap + studie. 

Marian de Groot is directeur van het expertisecentrum.

Wat is het Expertisecentrum handicap + studie?
“Wij zijn een expertisecentrum en van oudsher bedoeld 
voor het hoger onderwijs. Wij ondersteunen hogescho-
len en universiteiten bij het toegankelijk maken van on-
derwijs voor studenten met een beperking. Veel kennis 
die wij vanuit dat gezichtspunt opdoen geldt ook voor 
andere onderwijssoorten. We maken bijvoorbeeld ook 
uitstapjes naar het mbo.
We hebben een taak gekregen vanuit de overheid en 
worden deels gesubsidieerd vanuit het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij subsidiëren ons 
bijvoorbeeld voor het geven van trainingen, voorlich-
ting en advies.” 

Hoe beoordelen jullie of een school toegankelijk is?
“In 2011 is er iets veranderd in het hoger onderwijs. 
Het zogenoemde accreditatiestelsel is ingevoerd. Dat 
betekent dat op het niveau van een volledige onder-
wijsinstelling geaccrediteerd wordt. Het is een vorm 
van kwaliteitszorg. Bij het primair onderwijs doet de 

inspectie dat, die kijkt van buitenaf of je alles goed 
doet. In het hoger onderwijs beoordelen onderwijs-
instellingen hun kwaliteit onderling, samen met de 
NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie). 
Opleidingen moeten één keer in de zes jaar geaccredi-
teerd worden. Er komt dan een commissie, die is sa-
mengesteld uit mensen van andere hoger onderwijs-
instellingen, kijken of alle processen ‘in control’ zijn. 
Weet men bijvoorbeeld waar het minder goed gaat 
in verschillende opleidingen en heeft men passende 
maatregelen genomen? In dat geheel is ook opgeno-
men dat gekeken moet worden naar studeren met 
een beperking.”

Is dat iets wat jullie op de kaart hebben gezet?
“Ja, eigenlijk wel. Wij hebben er hard voor geknokt 
om dit onderdeel deel uit te laten maken van de ac-
creditatie. Je ziet duidelijk dat de emancipatie van 
mensen met een beperking enorm groeit. Ons exper-
tisecentrum is ontstaan vanuit een studentensanatori-

um waar studenten met TBC konden studeren. Op een 
bepaald moment was TBC nauwelijks nog aanwezig, 
omdat we die ziekte effectief konden behandelen. 
Toen werd ook duidelijk dat er meer handicaps en 
beperkingen waren. Het begon met het traditionele 
beeld, mensen in rolstoel of blinden, echt duidelijk 
zichtbare handicaps. Het studentensanatorium werd 
een expertisecentrum. Zo werd er steeds meer erva-
ring opgedaan en je ziet dat de blik op mensen met 
een beperking in de loop der jaren is veranderd. Ook 
niet zichtbare handicaps als dyslexie, autisme en psy-
chische klachten kunnen een student beperken bij de 
studie.
Wij willen graag opkomen voor studenten met een 
beperking. Ook stimuleren we studenten om voor 
zichzelf op te komen. Als je dat kunt, kan je ook kan-
sen krijgen en pakken. Dat wordt ook van je verwacht. 
Zeker als je naar het hoger onderwijs gaat, wordt er 
wel van je verwacht dat je stevig in je schoenen staat 
en dat je kunt communiceren over je beperking. Dat 
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king je hebt. Ze vragen daar wat je nodig hebt. Dat is 
een veel betere vraag, veel menselijker. Anders wordt 
je alleen maar gezien als jouw beperking en wordt er 
ook teveel gedacht in stereotypen, zoals ‘met autisme 
kun je niet communiceren’, of ‘met dyslexie heb je 
software nodig’. Terwijl het per individu verschilt. De 
één heeft een ernstigere vorm van dyslexie dan een 
ander. De één met autisme kan prima een communica-
tieopleiding doen, terwijl iemand anders dat niet kan. 
Te snel worden mensen in een hokje geplaatst. Wat 
heb je nodig, dat is waar het om draait.”

Wat kan je doen als student doen als wil gaan stude-
ren?
“Als (aankomend) student is het belangrijk om te kij-
ken naar het klimaat op een school. Is een beperking 
bespreekbaar? Het is belangrijk om te leren stilstaan 
bij: wat heb ik, wat heb ik nodig en hoe kan ik daar-
over communiceren? Onze ervaring is dat de studen-
ten die hun beperking - in zekere zin - hebben geac-
cepteerd, erover kunnen communiceren en er wellicht 
zelfs grapjes over kunnen maken, het verst komen. 
Dan kun je namelijk problemen wegnemen voor ande-
ren die beren op de weg zien.
Ik denk dat het ook heel belangrijk is om na te den-
ken over de arbeidsmarkt. Je hebt misschien de nei-
ging om het voor je uit te schuiven, want het is een 
moeilijk iets. Maar hoe concreter je beeld is van de 
arbeidsmarkt, hoe beter je kan afwegen of je doelstel-
ling reëel is.

Wat moeten onderwijsinstellingen doen voor studen-
ten met een beperking?
“Onderwijsinstellingen moeten onder ogen zien dat 
er studenten met een beperking zijn. En dat het niet 
een handjevol is, maar dat 30% van de studenten een 
beperking heeft en dat 10% van de studenten tijdens 
hun studie wordt belemmerd door de functiebeper-
king. Het is zaak om er serieus naar te kijken en er 
beleid op te maken. Dan kunnen ook deze studenten 
succesvol studeren.” 

Wouter Wieman

Kijk op www.handicap-studie.nl voor 
meer informatie over het expertisecen-
trum en studeren met een beperking.

is best moeilijk. Als je vanaf jongs af aan iets hebt, 
ben je ermee bekend en heb je misschien geleerd om 
erover te praten. Als je pas later een handicap of chro-
nisch ziekte hebt gekregen, dan moet je er soms nog 
achter komen wat dat voor jou, voor je studie en voor 
je omgeving betekent en hoe je daarover kunt com-
municeren.”

Als je een beperking hebt, heb je dan een achterstand 
op je medestudenten?
“Dat kan, maar hoeft niet altijd zo te zijn. Als je door 
je beperking een achterstand hebt, dan kan dat op 
allerlei fronten zijn. Misschien omdat je meer tijd no-
dig hebt, minder energie hebt of omdat je belemme-
ringen tegenkomt. Je hebt aan de ene kant je eigen 
handicap en aan de andere kant de belemmering. Van 
oudsher wordt er vanuit het medische model gekeken 
naar je beperking. Men wil ‘een sticker plakken’ en 
verbindt daar algemene conclusies aan. Zo wordt er 
nog sterk gedacht, ook vaak in het hoger onderwijs. 
Het is natuurlijk het makkelijker als jij je als individu 

aanpast aan het systeem van de school, dan dat een 
school zich aan moet passen aan een individu. Maar 
dat laatste is wel nodig om het onderwijs toegankelijk 
te maken voor jongeren met een beperking. Er zijn 
natuurlijk meer studenten die belang hebben bij flexi-
bel onderwijs en maatwerk.” 

Het gaat dus vooral om de manier van denken van 
onderwijsinstellingen?
“Passend onderwijs is ingevoerd binnen het primair 
onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Daar vragen 
ze niet meer wat voor aandoening, ziekte of beper-

Het Expertisecentrum handicap + studie heeft een 
aantal pijlers, die bijdragen aan goed onderwijs 
voor mensen met een beperking. 
Marian de Groot legt uit:

Informatievoorziening en voorlichting
 Laten zien als onderwijsinstelling dat je weet dat er men-

sen met een beperking zijn en dat ze welkom zijn. Als je bij 
ons komt studeren kan je dit verwachten en wij verwach-
ten van jou dat en dat. Als je een beperking hebt hoeft 
dat geen belemmering te zijn bij ons want wij hebben dit 
geregeld.

Toegankelijkheid van het onderwijs
 Dit gaat enerzijds over bijvoorbeeld de toegankelijkheid 

van gebouwen, maar gaat ook over de toegankelijkheid 
van het onderwijs. Is de website bijvoorbeeld geschikt 
voor mensen met een leesbeperking? Is het lesmateriaal 
ook digitaal beschikbaar en geschikt voor mensen die 
moeite hebben met lezen?

Begeleiding
 Leraren krijgen een bepaald aantal uur voor hun les en de 

begeleiding. In de praktijk is het zo dat je 80% van je tijd 
besteedt aan 20% van de leerlingen. Dan is het belangrijk 
dat docenten toegerust zijn om studenten met een beper-
king te begeleiden en dat ze weten wie ze in moeten scha-
kelen als ze tegen moeilijkheden aanlopen.

Flexibele leerroutes
 Een opleiding moet afgesloten worden op een bepaald 

niveau. Op de meeste onderwijsinstellingen moet iedereen 
hetzelfde traject volgen. Dat is jammer, want vaak zouden 
studenten ook via andere wegen op een examen kunnen 
worden voorbereid.

Examinering en toetsing
 Er is meer aandacht nodig voor alternatieve toetsing. Een 

student die aangeeft gehinderd te worden door de geko-
zen toetsvorm zou de mogelijkheid moeten krijgen om op 
een andere manier aan te tonen dat hij over de vereiste 
kennis of vaardigheden beschikt. 

Deskundigheid van professionals
 Studenten oordelen dat de deskundigheid van docenten 

tekort schiet. Ze hebben onvoldoende kennis en vaardig-
heden om in te spelen op de specifieke vragen en behoef-
ten van studenten met een beperking. 

Waarborgen van kwaliteit
 Het is belangrijk dat je in je systemen borgt dat het onder-

werp ‘studeren met een functiebeperking’ getoetst wordt 
en meegenomen wordt. Ik kom vaak bij bestuurders en 
dan zeggen ze: ik weet niet of je bij mij moet zijn. Vergis je 
niet. Studeren met een beperking gaat over veel meer dan 
waar een studentendecaan mee bezig is. 

Stage en werk
 Vaak onderbelicht, terwijl het een hele grote bottleneck 

kan zijn. In het mbo moet je een stage hebben, anders kan 
je de opleiding gewoon niet doen. In het hbo is het ook 
echt een onderdeel van de opleiding. Als je geen stage-
plaats vindt kun je je opleiding niet succesvol afronden. De 
instellingen, zeker naarmate het niveau hoger is, vinden 
dat studenten zelf een stageplaats moeten vinden. Voor 
iemand met een beperking kan dit moeilijk zijn.

Hallo, ik ben Daniël Schut en ik ben 20 jaar oud. Ik studeer Tech-
nische Wiskunde in Enschede, ik zit nu in het laatste jaar van mijn 
Bachelor en ik heb een half jaar Theologie in Apeldoorn gestu-
deerd. Ik hoop na mijn Bachelor Wiskunde verder te gaan met 
Theologie. Op beide universiteiten heb ik verteld dat ik een vorm 
van autisme heb, namelijk het syndroom van Asperger. Zowel de 
docenten als de studiebegeleiders zijn van harte bereid om mee 
te denken en je te helpen. Dat varieert van wekelijkse gesprekken, 
tot het in kleine stukjes knippen van afstudeeropdrachten. Toen 
ik naar Enschede ging, hadden ze vooraf al een dag belegd voor 
mensen met een handicap, dus van autisme tot blindheid en van 
een spastische verlamming tot gehoorproblemen. Er zijn veel mo-
gelijkheden om af te wijken van de standaardprocedures, maar je 
zult wel aan moeten geven dat je dat nodig hebt, want dat weten 
zij niet als je het ze niet vertelt. Juist door de hulp van de docen-
ten is het studeren goed te doen. Ik ervaar voornamelijk vaak 
moeilijkheden met concentratie, het maken van een goede plan-
ning en het doen van de grote opdrachten. Maar daarvoor krijg 
ik hulp van mijn studiebegeleidster en ook de andere studenten 
willen je vaak met alle plezier helpen. In vergelijking met anderen 
heb ik misschien iets meer hulp nodig, maar door een autistische 
denkwijze zie je ook dingen die anderen over het hoofd zien en 
mag je soms ineens iets zien van Gods grootheid.

“Het is natuurlijk het makkelijker 
als jij je als individu aanpast aan 
het systeem van de school, dan 

dat een school zich aan moet 
passen aan een individu.”


