Studeren met een functiebeperking
Ben je geïnteresseerd in een studie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) of studeer je reeds en
heb je een functiebeperking? In geval je ondersteuning nodig hebt bij het volgen van onderwijs of
maken van tentamens, wil de UvA jou hier graag bij helpen.
De UvA biedt, afhankelijk van jouw beperking, diverse mogelijkheden voor ondersteuning bij het
volgen van onderwijs en het maken van tentamens om je zo prettig mogelijk te laten studeren.
Tentamenvoorzieningen mogen echter de kwaliteit of moeilijkheidsgraad van een
opleidingsonderdeel of onderwijsprogramma niet wijzigen. Lees daarom eerst onderstaande
informatie door, zodat je weet wat je wel en niet aan ondersteuning kan verwachten.

Erkende diagnoses
De UvA erkent niet alle afgegeven diagnoses. De enige leerstoornissen die erkend worden zijn
dyslexie en dyscalculie. In geval van deze diagnoses hoef je geen afspraak te maken. Zie:
www.uva.nl/dyslexie voor informatie over het indienen van jouw rapport.
Onleesbaar handschrift, dysgrafie, dyspraxie, trage informatieverwerking zijn voorbeelden van
diagnoses die de UvA niet als functiebeperking erkent. De studentendecaan adviseert je uiteraard
graag, als je problemen verwacht of hebt met studeren.

Bewijs van functiebeperking
Om voor een tentamenvoorziening in aanmerking te komen, hebben we zo recent mogelijk bewijs
van de functiebeperking nodig, zodat we de voorziening onderbouwd aan de opleiding kunnen
adviseren.
De volgende bewijzen worden gevraagd:
• Mobiele of zintuigelijke functiebeperking:
1. in overleg met de student een verklaring van huisarts of specialist waarin staat in
hoeverre jouw functiebeperking de studie beïnvloedt of
2. uitdraai van het medisch dossier
• Psychiatrische stoornissen (bijvoorbeeld ADHD, Autisme): een onderzoeksverslag van een
psychiater of GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd)
• Dyslexie en dyscalculie: een onderzoeksverslag van GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd),
klinisch psycholoog (KP), psycholoog met Kinder- en Jeugdregistratie van het NIP (K&J-NIP
geregistreerd) of een orthopedagoog-generalist (NVO-geregistreerd).

Bij wie kun je terecht?
1. Studentendecaan
Tijdens het gesprek met de studentendecaan bespreek je in ieder geval:
• op welke wijze jouw klachten vanwege de functiebeperking de studie beïnvloeden
• of er één of meerdere (tentamen)voorzieningen noodzakelijk zijn
• ons aanbod van begeleiding en ondersteuning

2. De studieadviseur
Adviseert over vakkenkeuze, het opzetten van een aangepaste studieplanning en biedt
ondersteuning bij het organiseren van tentamenvoorzieningen.
3. De studentenpsycholoog
Bij de studentenpsycholoog kan je terecht voor kortdurende gespreks- en gedragstherapieën,
individueel of in groepen
4. De studentenhuisarts
De studentenhuisarts heeft specifieke kennis van het studentenleven. Je kunt er terecht als je
ziek bent, niet lekker in je vel zit, zorgen hebt over je gezondheid of een recept, onderzoek of
vaccinatie nodig hebt.

Voorzieningen- op tijd aanvragen
Onderwijs
Aanpassingen in onderwijs (zoals bijvoorbeeld het omzetten van studiemateriaal voor blinde
studenten) moeten - ten minste 4 maanden voorafgaand aan de opleiding - overlegd worden met de
studentendecaan. Deze overlegt met de studieadviseur van jouw opleiding welke voorzieningen
realiseerbaar zijn.
Tentamens
De UvA biedt de volgende voorzieningen bij tentamens, mits minimaal 6 weken tevoren
aangevraagd bij de studentendecaan:
Extra tentamentijd
• Laptop (alleen bij motorische functiebeperkingen en in overleg met de opleiding)
• Andere voorzieningen, afhankelijk van de beperking en noodzaak (in overleg met de opleiding).

Contact
Contact met een studentendecaan: www.uva.nl/studentendecanen/contact voor een afspraak of
telefonisch consult.
Maak een afspraak voordat je aan de UvA kom studeren zodat je op de hoogte bent van het
aanbod van de UvA.
Contact met een studieadviseur: via de website van jouw opleiding
Contact met een studentenpsycholoog: www.uva.nl/studentenpsychologen/contact
Contact met een studentenarts: www.huisartsenamsterdam.nl
Meer informatie over voorzieningen en begeleiding vind je op: www.uva.nl/functiebeperking

