
Jubileumcongres Handicap + Studie ‘Bouwen en Binden’ 
 

Op maandag 12 december vond in Utrecht het jubileumcongres van Handicap + 
Studie plaats. De activiteiten van Handicap + Studie zijn altijd heel relaxed en 

goed georganiseerd. Zo ook dit jubileumcongres waarvan je mag aannemen dat 
het best wel voor de nodige kopzorgen en stress bij de organisatie heeft 
gezorgd, mede vanwege de koninklijke aanwezigheid. Maar daarvan was niets te 

merken.  
 

Prinses Laurentien verrichte in haar functie als beschermvrouwe van Handicap + 
Studie het openingswoord. Dat deed ze op een heel betrokken wijze. Ze 
benadrukte daarbij het belang van gelijkwaardigheid en diversiteit als 

basisprincipes in onze samenleving; hoofdargumenten om als samenleving het 
werk van handicap + studie te omarmen en mogelijk te maken: “het streven 

naar het gevoel van geluk en gelijkwaardigheid in het plezier van studeren en de 
kansen benutten van waardevolle mensen met een andere blik." Gedurende de 
dag werd er regelmatig aan haar woorden gerefereerd.  

Nicolette Warmenhoven (Institute for positive Health) hield haar toehoorders 
een spiegel voor door te vertellen hoe wij anderen met een beperking zien en 
tegemoet treden. Vaak vanuit een stereotypering. Ze kon hierover als 

ervaringsdeskundige heel beeldend spreken. Ooit zelf polio gehad maar verder 
kerngezond, heeft ze vaak onterecht met het stigma van haar handicap te 

maken gehad. Haar verhaal richtte zich vooral op het voorstel tot een nieuwe 
formulering van ‘gezondheid’: 

‘Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te 
voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen 

van het leven’  

De vraag die hierbij gesteld werd was of een dergelijke nieuwe formulering van 
gezondheid dan ook zou kunnen bijdragen aan een overgang naar inclusief 

onderwijs? En zo ja, hoe? De term is enthousiast ontvangen door vele disciplines 
vanuit de samenleving zoals GGD-en, zorggroepen en ziekenhuizen, thuiszorg, 

HRM-professionals, verzekeringsartsen, ARBO en gemeenten. Uitgangspunt 
hierbij: uitgaan van de mogelijkheden van een mens, zoeken naar oplossingen 
en niet naar belemmeringen. Een mens is meer dan zijn of haar beperking. 

 
Voor het Hoger Onderwijs zou dit kunnen betekenen: niet òver de student 

praten maar samen mèt de student op basis van gelijkwaardigheid. In de 
workshop van Jenny Goldschmidt (UU) bijvoorbeeld kwam het VN-verdrag 
inzake personen met een handicap aan de orde. Dit verdrag is sinds 14 juli 2016 

in werking. Dit betekent voor de hogescholen en universiteiten een grote 
verandering en aanpassing. Het is nu niet meer een kwestie van wachten tot een 

student zich meldt en vraagt om een aanpassing: er moet al proactief gehandeld 
worden op vele fronten. En dit gaat in praktische zin best wel ver; bijvoorbeeld 
van ondertiteling van een app tot aanpassing van het brandalarm voor auditief 

beperkte studenten. Wat direct kan, moet nu ook al direct aangepast worden. Bij 
dit alles is het belangrijk je te realiseren dat hierbij de student geen gunst 

verleend wordt maar een recht. 
 



Bij het afsluitend debat, dat trouwens erg leuk geleid werd door Joost Hoebink, 
werd er gediscussieerd met studenten, politici en schoolbestuurders. Er kwamen 

verschillende stellingen langs waar iedereen iets van mocht vinden. Opvallend 
was dat het merendeel, inclusief de studenten zelf, niets moest weten van 

positieve discriminatie of financiële compensaties . De algemene toon was dat de 
student met een functiebeperking betrokken wil worden bij besluitvorming en op 
eigen kwaliteiten beoordeeld wil worden, zowel binnen de onderwijsinstelling als 

in een sollicitatieprocedure op weg naar een baan. 
 

Bij het verlaten van de zaal kregen de deelnemers een feestelijk glas 
champagne en was er nog gelegenheid tot napraten en netwerken. 
 

Van de presentaties en workshops zijn PDF’s en fotomateriaal beschikbaar op de 
website van Handicap + Studie: www.handicap-studie.nl 
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