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Ga je straks ook studeren op het hbo of wo en heb je 
een beperking? In het artikel over het expertisecen-
trum handicap + studie is te lezen wat er van je wordt 
verwacht.

Denk je dat op je school je beperking bespreekbaar is? 
Is er tijdens een voorlichtingsbijeenkomst ook aandacht 
besteed aan het studeren met een handicap? Nog be-
ter: heb je al een afspraak gemaakt met je toekomstige 
decaan om over je beperking te praten? 

Directeur Marian de Groot van het expertisecentrum 
handicap + studie constateert dat de aandacht voor 
mensen met een beperking in het hoger onderwijs 
groeit. Wel merkt ze dat bij nog lang niet al deze 
instellingen deze emancipatie is doorgebroken. Er zijn 
nog altijd instituten die nog niet onder ogen zien dat 
er studenten met een beperking zijn.

Weet je dat drie van de tien studenten een beperking 
heeft? En dat één op de tien daadwerkelijk hinder 
ondervindt door zijn functiebeperking? Hoger onder-
wijsinstellingen moeten serieus naar deze groep kijken 
en beleid op deze studenten maken. Dan kunnen ook 
zij succesvol studeren, aldus De Groot.

Het is belangrijk dat studenten met een beperking 
stevig in hun schoenen staan en dat zij over hun beper-
king kunnen communiceren. En dat zij alvast naden-
ken hoe ze met hun beperking hun beoogde beroep 
kunnen uitvoeren.

Daniël Schut vertelt in dit nummer hoe hij met zijn 
handicap aan twee universiteiten studeert. Bij allebei 
heeft hij bekendgemaakt dat hij een vorm van autisme 
heeft. Daardoor krijgt hij begeleiding en is er meer 
begrip bij zijn medestudenten.

Succes met je studie! Maar eerst vakantie, geniet er-
van!

Jenneke Wolvers-ten Hove

Van de redactie
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“Het zijn vier woorden 
die beginnen met een ‘b’: 

bedenken, bedanken, 
belijden, bidden.”

6
Marian de Groot directeur 
van het het Expertisecentrum 
handicap + studie

4 Meditatie

 Dit weet ik...

6 Interview

 Wees niet bang om studenten 

 met een beperking welkom te heten

10 Reportage

 “Ik kan niet zonder God” 

 

 14 Verslag

 Wat dementie met een mens doet

 21 Column

 Kamers en toekomst

25 Uitnodiging

 Jubileumconcerten

10


