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   aar gaat het mis?  
   Ten eerste liggen 
   de moeilijkheids- 
   graad en de hoe- 
   veelheid leerstof  
   ineens stukken  
   hoger, daarnaast 
moet je ook nog eens helemaal zelf 
je planning bewaken. Voor studen-
ten met een ‘functiebeperking’ als 
AD(H)D of dyslexie is dit vaak een 
te grote uitdaging. Met als gevolg 
dat je studievertraging oploopt, wat 
stress geeft én geld kost. Of dat je 
stopt met je studie. Vaak zonder dat 
je wist dat er hulp mogelijk was. Ik 
spreek uit eigen ervaring. Vandaar 
dit artikel.

De moeilijke weg naar 
hulp
Als student met een functiebeper-
king kun je voor dit soort pro-
blemen begeleiding krijgen van 

om voor bepaalde voorzieningen in 
aanmerking te komen. Trek dus op 
tijd aan de bel!

Heb jij AD(H)D, dyslexie of een  
andere functie beperking? Dan is 
onderstaand overzicht hopelijk 
nuttig voor je. Het geeft kort weer 
welke wettelijk bepaalde hulpmid-
delen er zijn en welke stappen je 
moet zetten om te kijken waar jij 
eventueel recht op hebt.

Wettelijk bepaalde 
hulpmiddelen vanuit de 
overheid (DUO)
Als je door een functiebeperking 
studievertraging oploopt of uitein-
delijk je studie niet af kunt maken, 
maak je misschien aanspraak op de 
Voorziening prestatiebeurs van 
DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). 
Je moet hiervoor wel aan strenge 
voorwaarden voldoen, waarover 

bijvoorbeeld de studentendecaan 
(hbo/wo) of studiebegeleider (mbo). 
Maar die begeleiding komt niet 
zomaar uit de lucht vallen.  
Als student moet je zélf aangeven 
dat je last hebt van een functiebe-
perking, met mogelijke gevolgen 
voor het afronden van je opleiding. 
Maar juist die eigen verantwoorde-
lijkheid vormt voor veel mensen met 
AD(H)D en/of dyslexie een probleem. 
Sommigen schamen zich voor hun 
functiebeperking en proberen deze 
te verbergen of te compenseren.  
 
Anderen – waaronder ik zelf-  
weten helemaal niet wat er allemaal 
voor hen mogelijk is. De relevante 
informatie is ook lastig te vinden 
als niemand je erop wijst. En kom je 
er pas tijdens je studie achter dat je 
last hebt van een functiebeperking 
waardoor je vastloopt of vertraging 
krijgt, dan ben je soms al te laat 

W

Wettelijke regelingen 
voor studenten met  
Ad(H)d en/of dyslexie

De studietijd is de mooiste tijd van je leven. Je staat  
voor het eerst op eigen benen, volgt een opleiding die 
je zelf gekozen hebt en je wordt eindelijk als volwassene 
behandeld. De praktijk is helaas vaak minder rooskleurig. 
Zeker als je AD(H)D of dyslexie hebt.
TEkST: DAVID BlOEMInk*
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de site van DUO niet overal even duidelijk is. Zo is 
een voorwaarde dat je een aantoonbare ‘chronische 
ziekte of handicap’ hebt, waardoor je niet in staat 
bent binnen de vastgestelde termijnen af te stude-
ren. Maar ook dan heb je alleen in ‘uitzonderlijke 
gevallen’ recht op de Voorziening prestatiebeurs, 
aldus deze pagina van DUO.  
De Voorziening prestatiebeurs kent vier vormen, 
afhankelijk van het type studieprobleem:

Verlenging van de prestatiebeurs:  
als het diploma wel behaald kan worden, maar  
niet binnen de termijn van de prestatiebeurs  
(vaak 4 jaar). In dit geval maak je eventueel 
aanspraak op een extra jaar studiefinanciering + 
reisrecht.

Verlenging van de diplomatermijn:  
als het diploma wel behaald kan worden, maar niet 
binnen de diplomatermijn van 10 jaar.

Omzetting van de prestatiebeurs in een gift:  
als je moet stoppen met je studie door blijvende 
medische omstandigheden. 

Nieuwe aanspraak op studiefinanciering:  
als je door je functiebeperking moet stoppen met je 
studie maar een andere opleiding wil doen die wel 
haalbaar is voor jou.

Hoe weet ik waar ik recht op heb?
De site van DUO meldt hierover: ‘loopt u studie-
vertraging op, dan geeft u dit zo snel mogelijk door. 
Als u onderwijs op het hbo of aan de universiteit 
volgt, neemt u daarvoor contact op met de studen-
tendecaan. In het mbo kunt u terecht bij uw studie-
begeleider. De studentendecaan of studiebegeleider 
kan u helpen om studievertraging te beperken of in 
te lopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan uw 
studentendecaan of studiebegeleider een voorzie-
ning prestatiebeurs voor u aanvragen. De studen-
tendecaan of studiebegeleider en DUO beoordelen 
of u voldoet aan de voorwaarden.’  
AD(H)D en dyslexie vallen wettelijk wel onder de 
eerdergenoemde voorwaarde ‘chronische ziekte of 
handicap’, maar daarmee heb je niet automatisch 
recht op ondersteuning vanuit DUO. Voor de beoor-
deling en de aanvraag heb je echt de studentende-
caan of studiebegeleider nodig. 

https://www.rijksoverheid.nl/wetten-en-regelingen/productbeschrijvingen/voorziening-prestatiebeurs-bij-studievertraging-door-bijzondere-omstandigheden
https://www.rijksoverheid.nl/wetten-en-regelingen/productbeschrijvingen/voorziening-prestatiebeurs-bij-studievertraging-door-bijzondere-omstandigheden
https://www.duo.nl/particulier/studievertraging/index.jsp
https://duo.nl/particulier/studievertraging/index.jsp
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Wettelijk bepaalde  
regelingen vanuit de 
onderwijsinstelling
naast de Voorziening prestatiebeurs 
van DUO geven de Wet Gelijke 
Behandeling voor gehandicapten 
en chronisch zieken (Wgbh/cz) en 
de Wet op het Hoger Onderwijs en 
Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) 
je als student met een functiebe-
perking ook bepaalde rechten.  
Deze wetten verplichten onder-
wijsinstellingen om voorzieningen 
te treffen voor studenten die dat 
nodig hebben. Zo moeten universi-
teiten en hogescholen bij het afge-
ven van een (bindend) studieadvies 
rekening houden met persoonlijke 
omstandigheden van hun studen-
ten.  
Daarnaast moeten instellingen 
in hun onderwijs- en examenre-
glement (OER) opnemen hoe zij 
studenten met een functiebeperking 

gelijkheden als jouw studie vanwege 
je functiebeperking te zwaar voor je 
wordt. Het is alleen vaak lastig om 
bij de juiste informatie hierover te 
komen. Bovendien is het recht op 
hulp afhankelijk van jouw persoon-
lijke situatie. neem daarom meteen 
contact op met de studiebegeleider 
(mbo) of studentendecaan (hbo/
wo) van je opleiding als je denkt dat 
jouw functiebeperking je belem-
mert bij je studie. Zij zijn beter thuis 
in de materie en één telefoontje 
kan je een hoop zoekwerk en stress 
besparen! 

Hulp bij het zoeken naar 
meer informatie:
• Google op: ‘studievertraging   
 door functiebeperking’ 
• https://www.rijksoverheid.nl/  
 onderwerpen/studiefinan- 
 ciering/vraag-en-antwoord/  
 studiefinan-ciering-handicap 

redelijkerwijs in de gelegenheid 
stellen om tentamens af te leggen. 

Profileringsfonds
Ook kunnen hbo- en wo-studenten 
die vertraging oplopen door hun 
functiebeperking aanspraak maken 
op het profileringsfonds van de 
onderwijsinstelling. Dit is een extra 
vergoeding die je vanuit de onder-
wijsinstelling kunt krijgen, naast 
wat DUO biedt. Helaas is dit fonds 
zelfs bij veel studentendecanen niet 
voldoende bekend, laat staan bij 
studenten. Zie het rapport van de 
Inspectie van Onderwijs uit okto-
ber 2018. Wijs je decaan dus op dit 
fonds, dat elke onderwijsinstelling 
heeft!

Meld je op tijd bij de 
decaan of studiebege-
leider
Er zijn dus zeker ondersteuningsmo-
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• https://www.handicap-studi e.nl/1_66_ 
 Studeren_met_een_beperking.aspx
• Uitgebreide en zeer leesbare brochures in PDF van  
 de universiteit leiden over studeren met ADHD  
 en studeren met dyslexie. Met (zelf)studie-tips  
 en duidelijke uitleg hoe je hulp kunt krijgen, ook  
 vanuit DUO. Handig voor alle studenten. Het  
 Profileringsfonds van de Universiteit Leiden  
 staat er opvallend genoeg nIET bij! 

*Over David Bloemink
Ik ben 29 jaar en woon sinds 2.5 jaar in Den Haag. 
Oorspronkelijk kom ik uit Groningen, waar ik vijf 
jaar gestudeerd heb. Tijdens mijn studietijd in 
Groningen werd ik gediagnosticeerd met ADD 
(onjuist, helaas) en kreeg ik Ritalin voorgeschreven. 
Helaas hadden coaching en medicatie allerminst het 
gewenste effect en bleek zelfstandigheid tijdens de 
bachelor-periode erg lastig, waardoor ik vertraging 
opliep.

Tijdens die periode heeft niemand (hulpverleners, 
decanen, huisartsen, netwerk, etc.) me ooit verteld 
over de eventuele regelingen die voor studenten 
met een functiebeperking mogelijk zijn. Helaas kon 
ik het op dat moment ook niet zelf  
bedenken. Dit vind ik achteraf nog steeds erg jam-
mer. Ik heb tijdens mijn laatste studiejaren uit-
eindelijk moeten lenen om mijn studie te kunnen 
bekostigen. nu loop ik tegen de dichte deur van 
de bureaucratie aan omdat ik met terugwerkende 
kracht geen extra rechten meer heb. Vandaar dat 
ik graag een stuk wilde schrijven voor Impuls & 
Woortblind!

Uiteindelijk heb ik in 2017 mijn master in organisa-
tie- en managementsociologie afgerond. nu werk 
ik als consultant in een kleine organisatie, waar ik 
me graag bezighoud met data science, analytics en 
interessante organisatievraagstukken.  
Vorig jaar ben ik gelukkig opnieuw gediagnosticeerd 
(nu met ADHD en het vertraagde slaapfase syn-
droom) en heb ik goede professionele hulp gevon-
den via PsyQ. We hebben inmiddels ook bijna de 
juiste medicatie-afstelling gevonden!

https://www.google.com/search?ei=3D4-XOebOoHFwAKAxanICQ&q=studievertraging+door+functiebeperking&oq=studievertraging+door+functiebeperking&gs_l=psy-ab.3...3506.12450..13026...0.0..0.145.934.13j1......0....1j2..gws-wiz.......0i71j0i67j0i7i30j0j0i22i30.D3GkTsDhKP4
https://www.google.com/search?ei=3D4-XOebOoHFwAKAxanICQ&q=studievertraging+door+functiebeperking&oq=studievertraging+door+functiebeperking&gs_l=psy-ab.3...3506.12450..13026...0.0..0.145.934.13j1......0....1j2..gws-wiz.......0i71j0i67j0i7i30j0j0i22i30.D3GkTsDhKP4
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/studiefinanciering/vraag-en-antwoord/studiefinanciering-handicap
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/studiefinanciering/vraag-en-antwoord/studiefinanciering-handicap
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/studiefinanciering/vraag-en-antwoord/studiefinanciering-handicap
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/studiefinanciering/vraag-en-antwoord/studiefinanciering-handicap
https://www.rijksoverheid.nl/wetten-en-regelingen/productbeschrijvingen/financiele-ondersteuning-bij-studievertraging-hoger-onderwijs-profileringsfonds
https://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuws/2018/10/25/speciaal-fonds-voor-studenten-met-functiebeperking-blijkt-onbekend
https://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuws/2018/10/25/speciaal-fonds-voor-studenten-met-functiebeperking-blijkt-onbekend
https://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuws/2018/10/25/speciaal-fonds-voor-studenten-met-functiebeperking-blijkt-onbekend
https://www.handicap-studie.nl/1_66_Studeren_met_een_beperking.aspx
https://www.handicap-studie.nl/1_66_Studeren_met_een_beperking.aspx
https://www.student.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/ul2student/studeren-met-een-functiebeperking/brochure-adhd-en-add.pdf
https://www.student.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/ul2student/studeren-met-een-functiebeperking/brochure-dyslexie.pdf
https://www.student.universiteitleiden.nl/administratie/geldzaken/beurzen-en-fondsen/financiele-regeling-ondersteuning-studenten-fos/universiteit-leiden/gast?cf=universiteit-leiden&cd=gast

