
Studeren met een 
functiebeperking

Enquête onder studenten door de 
FSR FGw*

28/03/2018

RESULTATEN ENQUÊTE FUNCTIEBEPERKING !1

* Uitgevoerd door de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Te bereiken via het mailadres:  
fsr-fgw@uva.nl. Voor vragen kunt u terecht bij Melle Koletzki via eerder genoemd mailadres. Met speciale dank aan Joris Wolterbeek 
voor het verwerken van de ruwe data en aan Mariëtte de Graaf, stafadviseur voor integrale veiligheid aan de UvA, voor de vele 
adviezen.



ENGLISH ABSTRACT

On March 25 2017 the Faculty Student Council of the Faculty of Humanities (FSR FGw) 
set out a survey on studying with a functional limitation. Via an e-mail, the FSR FGw 
invited students with a functional limitation to respond to the survey. In total, 221 students 
responded to the survey and on the basis of their results, the FSR FGw compiled this 
report, focusing on existing problems regarding studying with a functional limitation. The 
FSR FGw addressed 8 different topics in the survey: ‘the provision of information’, 
‘teacher understanding’, ‘fellow students’, ‘buildings’, ‘tutoring’, ‘organisation’, ‘exams 
& facilities’ and ‘representation’. In this report, the FSR FGw describes existing problems 
and obstacles for students with a functional limitation. The council encountered some 
recurring issues, such as 1) the inaccessibility of relevant information about rights and 
rules regarding functional limitations, 2) the lack of clarity about the process of receiving 
support from the University of Amsterdam (UvA), 3) poorly informed staff members and 
4) insufficient facilities in buildings that result in physical inaccessibility. All together, 
participants often indicated that they became frustrated, feeling neglected by the UvA.

Based on the results, the FSR FGw proposes different recommendations that can be 
roughly summed up in three points: 1) sufficient information regarding the rules and rights 
of students with a functional limitation should be made easily available for students, 
teachers and tutors, 2) students with a functional limitation should, if they wish, be 
appointed a specialised contact person that they can go to throughout the entirety of their 
studies and lastly 3) current and future facilities should be reviewed in order to make 
locations better accessible for students with a functional limitation.

Finally, it is important to note that these are not the only existing issues regarding studying 
with a functional limitation. Above mentioned are the highlighted points. The faculty 
should, at all times, think about solving potential obstacles for studying with a functional 
limitation in order to give every student the same chance for a blossoming academic 
career.
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Inleiding
Op  25  maart  2017  heeft  de  Facultaire  Studentenraad  van  de  Faculteit  der 
Geesteswetenschappen (FSR FGw) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) per e-mail een 
enquête uitgezet onder de studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) van 
de Universiteit van Amsterdam (UvA). Alle studenten van de FGw hadden de mogelijkheid 
om de enquête in te vullen.  In de uitnodiging werd duidelijk dat deze bedoeld was voor 
studenten met een functiebeperking. 221 studenten hebben de enquête ingevuld. 

Het  doel  van  de  enquête  was  om  de  problemen  van  studenten  met  een 
functiebeperking in kaart te brengen en om eventueel oplossingen voor deze problemen te 
vinden.  Zo  is  er  bijvoorbeeld  gevraagd  naar  de  manier  waarop  studenten  met  een 
functiebeperking het studeren ervaren en of ze tevreden zijn met de hulp die er nu op de 
faculteit en universiteit geboden wordt. Aangezien het doel van de FSR FGw was om een 
probleemanalyse  uit  te  voeren,  ligt  de  nadruk  van  dit  rapport  op  de  problemen  aan  de 
faculteit. De FSR FGw geeft tevens aan hoe de gemaakte aanbevelingen aansluiten op de 
ontwikkelingen  die  reeds  aan  de  UvA gaande  zijn,  betreffende  het  verbeteren  van  de 
voorzieningen voor studenten met een functiebeperking.

Hoewel de enquête plaatsvond in het vorige academische jaar en er in de tussentijd al 
veranderingen zijn doorgevoerd, is de FSR FGw van mening dat de resultaten nog steeds 
relevant zijn voor de faculteit en de universiteit. Naar aanleiding van de resultaten die in dit 
rapport  gepresenteerd  worden,  hoopt  de  FSR  FGw  in  gesprek  te  gaan  met  studenten, 
docenten en medewerkers van de faculteit om zoveel mogelijk obstakels voor studenten met 
een functiebeperking uit de weg te ruimen. 

Tot  slot  is  het  belangrijk om te noemen dat  de resultaten omwille van technische 
redenen niet getoetst kunnen worden op significantie. Dit betekent dat de resultaten zoals ze 
hier  zijn  gepresenteerd,  open zijn  voor  interpretatie  en dat  de bevindingen in  dit  rapport 
moeten worden gelezen als de interpretatie van de FSR FGw.

Participanten
De enquête  is  ingevuld door  221 studenten met  een functiebeperking.  Hiervan gaven 44 
deelnemers aan dat zij een fysieke functiebeperking hebben, 158 deelnemers gaven aan een 
mentale functiebeperking te hebben, 18 deelnemers gaven aan dat zij zowel een mentale als 
een fysieke functiebeperking hebben en 1 persoon gaf aan dat de functiebeperking onbepaald 
is (tabel 1). 
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Tabel 1. Aard functiebeperking deelnemers enquête.

De deelnemers konden, als zij dat wilden, de aard van hun functiebeperking specificeren. 
Hierdoor was het mogelijk problemen ook per functiebeperking onder te verdelen, zo kon 
nog nauwkeuriger worden gekeken welke problemen zich voor een bepaalde groep studenten 
voordoen (tabel 2).

Tabel 2. Gespecificeerde aard functiebeperking.

Voor  de  onderverdeling  in  verschillende  functiebeperkingen  is  een  ondergrens  van  tien 
studenten gehanteerd. Als er sprake was van een lager aantal participanten met een specifieke 
functiebeperking, werd deze niet opgenomen als aparte categorie. Dit is gedaan omdat er bij 
een te laag aantal geen sprake kan zijn van een waardevolle groepering. Daarnaast is ervoor 
gekozen om geen te kleine groepen te hanteren om zo de privacy van de participanten te 
waarborgen.  Natuurlijk  zijn  de  antwoorden  van  alle  deelnemers  wel  meegenomen  in  de 
algemene  resultaten  van  het  onderzoek.  Wat  bovendien  opgemerkt  moet  worden,  is  dat 
deelnemers met meerdere functiebeperkingen (bijvoorbeeld dyslexie en depressie) vanwege 
praktische beperkingen slechts voor één categorie kunnen meetellen. In dat geval is uitgegaan 
van de beperking die  waarschijnlijk  de  meeste  invloed heeft  op het  functioneren van de 
student.  Het  is  dus een belangrijke kanttekening dat  de resultaten die  voortkomen uit  de 
gespecificeerde  groepen  minder  betrouwbaar  zijn  dan  mogelijk  is.  Hoeveel  invloed  een 
bepaalde  beperking  heeft  op  het  functioneren  van  een  student  staat  namelijk  open  voor 
discussie en is per thema wisselend.

Aard 
functiebeperking

Fysiek Mentaal Fysiek & 
mentaal

Onbepaald Totaal

Aantal 
deelnemers

44 158 18 1 221

Percentage 19,9% 71,5% 8,1% 0,5% 100%
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Gespecificeerde aard 
functiebeperking

Aantal deelnemers

AD(H)D 26

Autisme 10

Chronische ziekte 30

Depressie 13

Dyslexie 16

Psychisch 23



Tot  slot  is  het  aantal  studenten  met  een  functiebeperking  op  de  faculteit  een 
onbekende  factor.  Hoewel  de  FSR FGw wel  weet  hoeveel  studenten  de  enquête  hebben 
ingevuld, weet de FSR FGw niet hoeveel studenten met een functiebeperking ingeschreven 
staan op de FGw.

De enquête
De enquête is opgedeeld in acht thema’s (tabel 3). De deelnemers zijn gevraagd om in eerste 
instantie per thema aan te geven in welke mate zij problemen ervaren met elk thema. Hierbij 
konden de studenten kiezen uit de opties: sterk van toepassing, van toepassing, neutraal, niet 
van toepassing, helemaal niet van toepassing, weet ik niet, niet van toepassing. Vervolgens 
kregen zij bij elk van de thema’s een aantal stellingen voorgelegd. Per stelling werd aan de 
studenten gevraagd in hoeverre de situatie op hen van toepassing was,  door hen te laten 
kiezen uit de volgende opties: helemaal niet mee eens, niet mee eens, neutraal, mee eens, 
helemaal mee eens, n.v.t. en weet ik niet. De stellingen zijn gebruikt om de problemen bij 
bepaalde thema’s beter in kaart te brengen.

Tabel 3. Thema’s enquête.

Bovendien was er bij elke vraag ook de mogelijkheid om een opmerking toe te voegen. Bij 
het interpreteren van de resultaten is zorgvuldig gekeken naar deze opmerkingen. Deze zijn 
gebruikt om de problematiek te duiden. Daarnaast zijn deze opmerkingen ook meegenomen 
bij het zoeken naar oplossingen voor de in kaart gebrachte problematiek. In dit rapport zal per 
thema  gekeken  worden  naar  de  bevindingen  en  zullen  per  thema  aanbevelingen  ter 
verbetering worden gedaan.
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Thema’s enquête

1 Informatievoorzieining

2 Docentbegrip

3 Medestudenten

4 Gebouwen

5 Studiebegeleiding

6 Organisatie

7 Toetsing & faciliteiten

8 Vertegenwoordiging



1. Informatievoorziening
1.1 Analyse informatievoorziening

Het thema informatievoorziening  gaat  over  de verschillende zaken met  betrekking tot  de 
informatie over studeren met een functiebeperking, zoals de ervaring van de participant met 
de toegankelijkheid en kwaliteit van de informatie over studeren met een functiebeperking 
die beschikbaar is voor (toekomstige) studenten. 

Uit de enquête is gebleken dat in totaal 30,3% van de deelnemers in sterke of heel 
sterke mate problemen ervaart met de informatievoorziening. Per categorie ziet het er iets 
anders uit. Het blijkt dat 20,4% van de groep ‘fysieke functiebeperking’, 30,4% van de groep 
‘mentale  functiebeperking’ en 55,5% van de groep ‘fysieke en mentale  functiebeperking’ 
problemen met de informatievoorziening ervaart. 

De FSR FGw vindt  de volgende resultaten opvallend:  57,5% van alle  deelnemers 
geeft aan dat het voorafgaand aan de studiekeuze geen goed inzicht had in de manier waarop 
de UvA studenten extra begeleiding aanbiedt wanneer er sprake is van een functiebeperking. 
Verder geeft 38,9% aan dat het de informatie over studeren met een functiebeperking niet 
duidelijk en inzichtelijk vindt. Vooral de deelnemers van de groep ‘mentale functiebeperking’ 
lijken hier last van te ondervinden: 42,4% van deze groep geeft aan dat het hier problemen 
mee ervaart. Tot slot blijkt dat 33,3% van alle deelnemers op dit moment niet weet waar het 
terecht kan voor informatie over studeren met een functiebeperking. In dit geval geven vooral 
deelnemers van de groep ‘fysieke functiebeperking’ aan dat zij hier problemen mee ervaren: 
40,9% geeft aan dat het niet weet waar het terecht kan voor informatie.

De trend bij de specifieke aandoeningen komt grotendeels overeen met de algemene 
resultaten (tabel 4). Wat vooral opvalt is dat 73,9% van de groep ‘psychisch’ aangeeft dat het 
van te  voren geen goed inzicht  had in  de  manier  waarop de UvA studenten begeleiding 
aanbiedt. Van dezelfde groep geeft 56,5% bovendien aan dat het niet weet waar het terecht 
kan voor informatie over studeren met een functiebeperking. 52,2% van deze groep vindt 
daarnaast dat de informatie die het wel krijgt niet duidelijk en inzichtelijk is. Dit percentage 
is nog hoger bij de participanten uit de groep ‘depressie’: 61,6% van deze groep geeft ook 
aan dat het de verkregen informatie niet duidelijk en inzichtelijk vindt.

Tabel 4. Resultaten informatievoorziening bij specifieke aandoeningen. De percentages zijn een optelsom 
van de deelnemers die ‘sterk van toepassing’ of ‘van toepassing’ aangaven bij de vraag of  zij problemen 
ervaren met het thema. 

Het beeld dat studenten problemen ervaren met informatievoorziening wordt bevestigd door 
de vele opmerkingen bij de stellingen. Hieruit blijkt dat docenten weliswaar vaak wel open 

AD(H)D Autisme Chronische 
ziekte

Depressie Dyslexie Psychisch Percentage 
alle 
deelnemers

Percentage 19,2% 30,0% 26,6% 23,1% 31,3% 39,1% 30,3%
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staan voor verzoeken van studenten met een functiebeperking, maar dat zij niet altijd weten 
wat  wel  en niet  mogelijk  is.  Een student  heeft  opgemerkt  problemen te  ervaren met  het 
inrichten van de studie op de langere termijn. Voor veel studenten is het een moeilijk en 
vermoeiend proces om de juiste informatie te vinden of is het onduidelijk wat hun rechten 
zijn.

1.2 Aanbevelingen informatievoorziening

Aan de hand van de resultaten en opmerkingen van de deelnemers  is  er  nagedacht  over 
oplossingen om ervoor te zorgen dat studenten met een functiebeperking minder problemen 
ervaren  met  het  verkrijgen  van  informatie.  Het  is  belangrijk  dat  studenten  met  een 
functiebeperking bijtijds weten welke opties zij hebben om voorzieningen en ondersteuning 
aan te vragen. Zij moeten enerzijds weten bij  wie ze terecht kunnen en anderzijds welke 
trajecten er zijn voor studenten met een functiebeperking. Om dit goed te organiseren zouden 
de volgende maatregelen getroffen kunnen worden:

• Er moet een duidelijke introductie zijn over studeren met een functiebeperking. Dit kan 
bijvoorbeeld  via  de  website,  maar  ook  via  informatiestands  op  open  dagen  en  praatjes 
tijdens introductiedagen. De UvA is al bezig te verkennen of er ook tijdens de matching 
meer  informatie  kan  worden  gegeven  over  de  voorzieningen  voor  studenten  met  een 
functiebeperking. Ook is de universiteit bezig met het verbeteren van de website. Hier zal 
duidelijk  op  te  vinden  zijn  hoe  studenten  voor  wie  het  onderwijs  niet  toegankelijk  en 
inclusief genoeg is extra voorzieningen kunnen aanvragen. Het Student Disability Platform 
wordt betrokken bij de wijzigingen in informatievoorzieningen op de website.

• Docenten, tutoren en studieadviseurs van studenten met een functiebeperking dienen beter 
op  de  hoogte  gebracht  te  worden  van  het  reilen  en  zeilen  omtrent  studeren  met  een 
functiebeperking.  Volgens  meerdere  participanten  van  het  onderzoek  beschikken  deze 
partijen nu niet altijd over de juiste informatie. Als docenten, tutoren en studieadviseurs 
goed geïnformeerd zijn over onder meer de rechten van studenten met een functiebeperking 
en de procedures die gepaard gaan met het doen van bepaalde verzoeken, krijgen studenten 
makkelijker toegang tot de juiste informatie.  
         De UvA is bezig met het opstellen van informatievoorzieningen voor docenten met 
het  oog op  ‘inclusief  en  toegankelijk  onderwijs’.  Om docenten  te  ondersteunen bij  het 
vormgeven van hun onderwijs zodat het voldoende toegankelijk is voor studenten met een 
functiebeperking, wordt in toekomst informatie over dit thema aangeboden via de website.

• Tutoren (of een andere contactpersonen) dienen niet enkel aan het begin van de studie te 
informeren naar  het  welzijn  van de student,  maar  zouden ook in  de rest  van de studie 
betrokken moeten blijven bij het functioneren van de student en de eventuele beperkingen 
daarbij. Op deze manier kunnen ook studenten die pas later in de studie te maken krijgen 
met een functiebeperking adequate begeleiding krijgen.
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• Het is tot slot belangrijk dat studenten met een functiebeperking altijd weten bij wie zij 
terecht kunnen. Veel deelnemers van de enquête geven aan dat zij door de veelvoud aan 
mogelijke contactpersonen niet weten waar zij terecht kunnen voor bepaalde informatie. Dit 
kan worden opgelost door ervoor te zorgen dat de studenten met een functiebeperking één 
duidelijke contactpersoon hebben en behouden gedurende de hele studieloopbaan. De UvA 
verkent of het wenselijk en mogelijk is om een ‘Disability Officer’ aan te stellen, met de 
expertise  en  bevoegdheid  om  studenten  met  een  functiebeperking  de  ondersteuning  te 
bieden die zij nodig hebben.

• Het kan voordelig zijn als studenten met een functiebeperking vaker worden uitgenodigd 
door hun studieadviseur.  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2. Docentbegrip
2.1 Analyse docentbegrip

Het volgende thema van de enquête is docentbegrip. Dit thema gaat in de brede zin over de 
relatie tussen de docent en de student met een functiebeperking. Specifieker gaat het over de 
kennis van docenten over studeren met een functiebeperking en over hoe docenten omgaan 
met studenten met een functiebeperking.

Van  de  deelnemers  van  de  enquête  geeft  33,0%  aan  problemen  te  ervaren  met 
(on)begrip van docenten. De algemene categorieën liggen qua percentage redelijk dicht bij 
elkaar  in  de  buurt:  34,1% van de  groep ‘fysieke functiebeperking’,  31,6% van de  groep 
‘mentale  functiebeperking’ en 44,4% van de groep ‘fysieke en mentale  functiebeperking’ 
ervaart  problemen  met  docentbegrip.  De  percentages  bij  de  deelnemers  met  een 
gespecificeerde  aandoening  wijken  niet  erg  af  van  de  algemene  trend  (tabel  5).  Het 
percentage van de groep ‘autisme’ verschilt het meest van de trend.

Tabel 5. Resultaten docentbegrip bij specifieke aandoeningen. De percentages zijn een optelsom van de deelnemers 
die ‘sterk van toepassing’ of ‘van toepassing’ aangaven bij de vraag of zij problemen ervaren met het thema.

Aan de  hand  van  de  stellingen  blijkt  dat  39,8% van  alle  deelnemers  van  mening  is  dat 
docenten niet voldoende op de hoogte zijn van de functiebeperking van de student. Daarnaast 
heeft  20,8% van de  deelnemers  het  idee  dat  de  docenten niet  op de  hoogte  zijn  van de 
regelgeving omtrent studeren met een functiebeperking. Ook geeft 41,2% aan dat docenten 
van tevoren geïnformeerd zouden moeten worden over het feit dat er een student met een 
functiebeperking deelneemt aan de cursus. Tot slot geeft 28,1% aan dat er soms vervelende 
situaties optreden met docenten rondom de functiebeperking. Hierbij  is  het  opvallend dat 
vooral de groep ‘fysieke en mentale functiebeperking’ hier problemen mee ervaart, namelijk 
44,5%.

Bij de groepen van een gespecificeerde aard is er ook een aantal noemenswaardige 
uitkomsten. Zo geeft 69,2% van de groep ‘depressie’ aan dat de docent niet voldoende op de 
hoogte  is  van  de  functiebeperking.  Ook  bij  de  studenten  in  de  gespecificeerde  groep 
‘psychisch’ ligt dit percentage hoog. Hier gaat het om 52,5%. Wanneer het gaat over of de 
docent van tevoren op de hoogte gesteld moet worden zijn er zeer uiteenlopende resultaten. 
Zo vindt bijvoorbeeld de helft van de groep ‘autisme’ dat de docent niet op de hoogte gesteld 
moet  worden.  De overige  helft  is  verdeeld.  Bij  de  deelnemers  van de groep ‘chronische 
ziekte’ vindt 50,0% juist dat de docent wel op de hoogte gesteld moet worden en bij de groep 
‘psychisch’ is dit percentage zelfs 56,5%. 

AD(H)D Autisme Chronische 
ziekte

Depressie Dyslexie Psychisch Percentage 
alle 
deelnemers

Percentage 26,9% 10,0% 33,3% 23,1% 37,6% 26,9% 33,0%
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Aan de hand van de opmerkingen blijkt dat vrij veel studenten hun docenten (nog) 
niet  op  de  hoogte  hebben gebracht  van  hun functiebeperking.  Sommigen willen  het  niet 
vertellen  omdat  zij  zich  schamen,  sommigen  zien  de  toegevoegde  waarde  niet.  Vooral 
studenten uit  de groep ‘mentale  functiebeperking’ geven aan dat  er  weinig begrip is  van 
docenten.  Dit  wordt  bevestigd  door  het  hoge  percentage  (43,5%) van  de  gespecificeerde 
groep ‘psychisch’ dat aangeeft  soms vervelende situaties met docenten te ervaren. In een 
enkel geval heeft het onprettig optreden van een docent ervoor gezorgd dat een deelnemer is 
gestopt met het vak.

Verder gaven sommige studenten aan dat zij  het  vervelend vinden dat zij  per vak 
opnieuw de docent op de hoogte moeten brengen van de functiebeperking. Dit kan te maken 
hebben met schaamte of vermoeidheid. Meerdere studenten benadrukken dat het nuttig kan 
zijn als docenten van tevoren op de hoogte worden gebracht van de functiebeperking als de 
student aangeeft dit te willen. Tot slot bleek uit de opmerkingen dat docenten lang niet altijd 
weten hoe zij om moeten gaan met studenten wanneer zij tijdens het college of tentamen last 
krijgen  van  hun  aandoening.  Ook  gaven  sommige  studenten  aan  dat  bepaalde  gevoelige 
thema’s (zoals genocide of verkrachting) zonder (duidelijke) aankondiging besproken worden 
tijdens het college.

2.2 Aanbevelingen docentbegrip

Naar aanleiding van de resultaten blijkt dat de deelnemers een aantal problemen beschrijven 
waarvoor oplossingen bedacht kunnen worden. Zo menen veel deelnemers dat docenten vaak 
niet goed op de hoogte zijn van de functiebeperking van een student en dat zij ook niet goed 
weten hoe zij om moeten gaan met de functiebeperking. Ten tweede blijkt dat veel studenten 
met een functiebeperking graag zouden zien dat  hun docenten van tevoren op de hoogte 
worden  gesteld  van  de  functiebeperking.  Hiervoor  draagt  de  FSR  FGw  de  volgende 
oplossingen aan:

• Er zouden algemene trainingen gefaciliteerd kunnen worden voor docenten over studeren 
met een functiebeperking. Vanwege de hoge werkdruk bij docenten is het echter belangrijk 
dat docenten de tijd die zij in de training steken terugkrijgen in uren en dat hier dus een 
bepaalde hoeveelheid fte voor beschikbaar wordt gesteld.  
         De UvA onderzoekt  hoe docenten het  best  ondersteund kunnen worden in het 
toegankelijk houden van hun onderwijs en het verlenen van ondersteuning aan studenten 
met een functiebeperking. Vooral het thema vertrouwelijkheid is iets waar de UvA over 
nadenkt: hoe moet een docent omgaan met de informatie over de functiebeperking van een 
student? Naast vertrouwelijkheid verkent de UvA de mogelijkheden voor het verduidelijken 
van  de  regelgeving  omtrent  het  maken  van  uitzonderingen  bij  (deel-)tentamens  voor 
studenten  met  een  functiebeperking.  Vooral  het  juridische  aspect  van  dergelijke 
uitzonderingen wordt onderzocht, zodat het voor docenten altijd duidelijk is wanneer zij 
wel of niet geacht worden om een student met een functiebeperking speciale voorzieningen 
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te  bieden  bij  tentamens.  De  rol  van  de  examencommissie  hierbij  wordt  eveneens 
verduidelijkt.

• Een  andere,  ambitieuzere  oplossing  is  om  op  langere  termijn  bij  de  Basiskwalificatie 
Onderwijs (BKO) meer aandacht te besteden aan de begeleiding van studenten met een 
functiebeperking.

• Het is van belang dat tijdens een gesprek tussen de student en diens contactpersoon de 
vraag wordt gesteld of de student wil dat alle docenten vooraf op de hoogte worden gesteld. 
Indien  de  student  dat  wil,  zou  dat  gerealiseerd  kunnen  worden  door  deze 
verantwoordelijkheid te leggen bij de contactpersoon die besproken is bij de aanbevelingen 
bij  informatievoorziening  (pagina  8-9).  Als  de  student  meent  dat  het  wenselijk  is  dat 
docenten  van  te  voren  op  de  hoogte  worden  gesteld,  zou  de  contactpersoon  de 
desbetreffende docenten een mail kunnen versturen. Omdat meerdere studenten aangeven 
dit expliciet niet te willen, is het belangrijk dat dit niet de standaard wordt, maar dat aan hen 
gevraagd wordt of dit wenselijk is.  
         Om ervoor te zorgen dat de docent ook meteen de nodige informatie krijgt, zou de 
contactpersoon van de  student  ook een bundeling van alle  relevante  informatie  moeten 
krijgen die meegestuurd wordt naar de desbetreffende docenten.

• Tot slot blijkt uit de resultaten dat het belangrijk is dat docenten voorzichtig omgaan met 
heftige thema’s, zoals genocide of verkrachting. Als zij dergelijke thema’s bespreken, is het 
belangrijk  dat  zij  dit  voor  het  college  aankondigen,  bijvoorbeeld  in  de  vorm  van  een 
disclaimer in het voorafgaande college en in de studiehandleiding.  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3. Medestudenten
3.1 Analyse medestudenten

Het derde thema is medestudenten. Dit thema gaat over de relatie tussen studenten met een 
functiebeperking en andere studenten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over de omgang tussen 
studenten, maar ook over of studenten met een functiebeperking het idee hebben dat andere 
studenten anders naar hen kijken.

29,4% van alle deelnemers geeft aan problemen te ervaren met medestudenten. Vooral 
studenten uit de groep ‘fysieke en mentale functiebeperking’ geeft aan dat zij problemen met 
medestudenten ervaren (38,9%). Verder geeft 29,1% van de groep ‘mentale functiebeperking’ 
en  27,3%  van  de  groep  ‘fysieke  functiebeperking’  aan  problemen  te  ervaren  met 
medestudenten. Bij de resultaten gespecificeerd per aandoening verschilt het per categorie 
(tabel  6).  De  groepen  ‘dyslexie’  en  ‘psychisch’  ervaren  het  meest  problemen  met 
medestudenten.

Tabel 6. Resultaten medestudenten bij specifieke aandoeningen. De percentages zijn een optelsom van de deelnemers 
die ‘sterk van toepassing’ of ‘van toepassing’ aangaven bij de vraag of zij problemen ervaren met het thema.

Bij het  bestuderen van de stellingen valt  het  op dat  vooral  de groep ‘fysieke en mentale 
functiebeperking’ problemen ervaart met medestudenten. Zo geeft 33,3% van deze groep aan 
niet goed te kunnen praten met medestudenten over hun functiebeperking, in tegenstelling tot 
19,2%  van  de  groep  ‘mentale  functiebeperking’  en  2,3%  van  de  groep  ‘fysieke 
functiebeperking’. Wanneer het gaat om hoe studenten met een functiebeperking ervaren dat 
andere studenten tegen hen aankijken, liggen de percentages dichter bij elkaar. 22,0% van de 
groep  ‘fysieke  en  mentale  functiebeperking’ ervaart  dat  medestudenten  anders  tegen  hen 
aankijken  vanwege  hun  functiebeperking.  Bij  de  groep  ‘mentale  functiebeperking’ is  dit 
percentage 19,0% en bij de groep ‘fysieke functiebeperking’ gaat het om 15,2%. Tot slot 
geeft 35,5% van alle deelnemers aan dat de functiebeperking hen belet in de omgang met 
medestudenten. Hierbij is weer de groep ‘fysieke en mentale functiebeperking’ opvallend: 
44,4% van  deze  groep  geeft  aan  dat  hun  functiebeperking  hen  belet  in  de  omgang  met 
medestudenten.

Naar aanleiding van de resultaten van de groepen met een gespecificeerde aandoening 
zijn er weer enkele noemenswaardige resultaten. Zo blijkt ten eerste dat 38,3% van de groep 
‘depressie’ moeite heeft om met medestudenten te praten over de functiebeperking. Bij de 
groep ‘psychisch’ is  dit  percentage ook relatief  hoog,  namelijk  30,4%.  Daarnaast  ervaart 
25,1%  van  de  groep  ‘dyslexie’  dat  medestudenten  soms  kwetsende  grappen  en/of 

AD(H)D Autisme Chronische 
ziekte

Depressie Dyslexie Psychisch Percentage 
alle 
deelnemers

Percentage 19,2% 30,0% 23,3% 7,7% 37,6% 19,2% 29,4%
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opmerkingen maken over de functiebeperking. Tot slot blijkt dat er bij de gespecificeerde 
groepen  vaak  een  hoog  percentage  deelnemers  problemen  ervaart  in  de  omgang  met 
medestudenten: 50,0% van de groep ‘autisme’, 61,6% van de groep ‘depressie’, 63,0% van 
de groep ‘dyslexie’ en 56,5% van de groep ‘psychisch’ voelt zich belet in de omgang met 
medestudenten.

De  opmerkingen  van  de  deelnemers  zorgen  ervoor  dat  een  genuanceerder  beeld 
gevormd kan worden over het  thema medestudenten.  Zo blijkt  dat  er  vaak uiteenlopende 
redenen  zijn  voor  studenten  met  een  functiebeperking  waardoor  zij  belet  worden  in  de 
omgang met  medestudenten.  Sommigen hebben last  van mentale  klachten (sociale  angst, 
concentratieproblemen of sociale onhandigheid) en bij sommigen beletten fysieke klachten 
de omgang (weinig energie, beperkte toegankelijkheid van activiteiten, vaak pijn). Dit heeft 
bij  sommige  studenten  gevolgen  voor  opdrachten  waarbij  zij  moeten  samenwerken  met 
andere studenten. Daarnaast vinden meerdere studenten het naar dat er gescholden wordt met 
bepaalde ziektes. Dit kan zorgen voor verdere schaamte en studenten die niet durven te praten 
over hun beperking. Dit kan resulteren in een gevoel van eenzaamheid voor studenten met 
een functiebeperking.

3.2 Aanbevelingen medestudenten

Wanneer het gaat om medestudenten zijn er enkele problemen. Op de eerste plaats is het 
belangrijk om stil te staan bij het risico dat studenten met een functiebeperking een gevoel 
van sociale isolatie kunnen ervaren.  In meerdere gevallen geven studenten aan dat  dat  is 
omdat zij zich schamen voor hun functiebeperking. Dit gevoel kan sterker worden door het 
gebruik van bepaalde ziektes als scheldwoorden. Tot slot spelen docenten ook een rol bij de 
omgang tussen studenten onderling. Het blijkt bijvoorbeeld dat verschillende studenten extra 
stress ervaren door samenwerkingsopdrachten of door het geven van presentaties. Om deze 
problemen aan te pakken kan het volgende gebeuren:

• Het is een stap in de goede richting om studieverenigingen beter in te lichten over studenten 
met  een  functiebeperking  en  ze  te  stimuleren  om  ook  activiteiten  te  organiseren  die 
toegankelijk zijn voor studenten met een functiebeperking, zoals lezingen. Laagdrempelige 
activiteiten die niet primair gericht zijn op sociaal contact bieden een optie voor studenten 
met sociale angst om toch deel te nemen aan activiteiten.

• Wanneer studenten beter op de hoogte worden gebracht van de gevolgen en problematiek 
van  bepaalde  functiebeperkingen,  worden  zij  bewuster  van  het  effect  van  bepaalde 
handelingen. Door acties te organiseren om studenten bewuster te maken van hoe het is om 
te studeren met een functiebeperking kan er meer begrip ontstaan voor deze groep. Hoewel 
het  moeilijk  is  bewustzijn  te  creëren,  probeert  de  UvA  problemen  omtrent 
functiebeperkingen  bespreekbaar  te  maken  door  er  bijvoorbeeld  aandacht  aan  te  geven 
tijdens voorlichtingen.
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• Docenten kunnen als zij goed op de hoogte zijn van de eventuele functiebeperking van een 
student,  voor  zover  als  mogelijk,  rekening  houden  met  de  desbetreffende  studenten  bij 
bepaalde opdrachten waarbij sociaal contact een rol speelt.  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4. Gebouwen
4.1 Analyse gebouwen

Het volgende thema is gebouwen. Dit thema gaat over of studenten met een functiebeperking 
problemen ervaren met bepaalde locaties van de FGw.

22,6% van  alle  deelnemers  geeft  aan  problemen  te  ervaren  met  één  of  meerdere 
locaties  van  de  FGw.  Vooral  studenten  uit  de  groep  ‘fysieke  functiebeperking’ ervaren 
problemen met één of meerdere gebouwen. 34,1% van de groep ‘fysieke functiebeperking’, 
19,6% van de groep ‘mentale functiebeperking’ en 22,2% van de groep ‘fysieke en mentale 
functiebeperking’ ervaart problemen op één of meerdere locaties. Van de 50 studenten met 
een functiebeperking die aangeven problemen te ervaren met een of meer gebouwen, hebben 
er 18 aangegeven bij welke gebouwen zij het meest problemen ervaren (tabel 7).

Tabel 7. Het aantal studenten dat aangaf problemen te ervaren met een specifiek gebouw, verdeeld over de gebouwen.

Aan de  hand  van  de  stellingen  blijkt  dat  14,0% van  alle  deelnemers  van  mening  is  dat 
faciliteiten niet makkelijk zijn te vinden in de universiteitsgebouwen. Hierbij zijn vooral de 
groepen  ‘fysieke  functiebeperking’ en  ‘fysieke  en  mentale  functiebeperking’ opvallend. 
20,5% van de eerste groep en 27,8% van de laatste groep geeft aan moeite te hebben met het 
vinden van de aanwezige faciliteiten in universiteitsgebouwen. Welke faciliteiten dit precies 
zijn, is niet in de enquėte gevraagd.

Bij  de  groepen  deelnemers  met  een  gespecificeerde  aandoening  zijn  er  enkele 
noemenswaardige afwijkingen. Zo meent 30,0% van groep ‘autisme’ dat speciale faciliteiten 
voor hen ontbreken. Daarnaast is 26,6% van de groep ‘chronische ziekte’ van mening dat de 
faciliteiten in de universiteitsgebouwen niet makkelijk te vinden zijn.

De deelnemers kregen de mogelijkheid om per gebouw opmerkingen te maken. Dat leverde 
de onderstaande bevindingen op per gebouw. Bij het P.C. Hoofthuis ervaren verschillende 
studenten dat:

• het onduidelijk is waar bepaalde ruimtes of faciliteiten zijn;

• het vaak erg druk is;

• er een plek ontbreekt om tot rust te komen;

• rokende studenten voor de ingang voor overlast zorgen;

• het gebruik van vloerkleed problemen oplevert in het geval van klachten met luchtwegen;

BG2 Bushuis/
OIH

OMHP P.C. 
Hoofthuis

UT UB Singel Totaal

Aantal 
deelnemers

1 4 5 5 1 2 18
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• de liften niet toereikend zijn.  

In het geval van de Oudemanhuispoort ervaren verschillende studenten dat:

• de lift niet goed te vinden is en niet toereikend is;

• er geen goede plekken zijn waar je je kan concentreren;

• rokende studenten voor de ingang voor overlast zorgen.

Bij het Bushuis ervaren enkele studenten dat:

• het vaak erg druk is;

• een plek om tot rust te komen ontbreekt;

• rokende studenten voor de ingang voor overlast zorgen.  

Bij het Binnengasthuisterrein 1 en 2 geven enkele studenten aan dat:

• de lift niet voor studenten toegankelijk is, maar alleen met een medewerkerspas.  

Bij de Universiteitsbibliotheek Singel geven studenten aan dat:

• het tijdens tentamens te druk is; 

• het vloerkleed problemen oplevert voor de luchtwegen.  

Tot slot gaf een student aan dat de geluidsinstallatie in het Universiteitstheater gebrekkig is.

4.2 Aanbevelingen gebouwen

Hoewel het percentage dat aangeeft problemen te ervaren met de gebouwen niet heel hoog is, 
is het wel belangrijk om te kijken naar verbetering op dit gebied. Dit is vooral belangrijk met 
het oog op de aanstaande nieuwe huisvesting van de FGw. Aan de hand van de opmerkingen 
van de studenten zijn er enkele verbeteringen mogelijk ten opzichte van de huidige situatie:

• Het is belangrijk dat er een duidelijke bewegwijzering is in de gebouwen. In het kader van 
het  ‘Meerjarenprogramma  Toegankelijkheid’  dat  de  UvA  heeft  opgesteld  om  de 
toegankelijkheid  van  de  gebouwen  van  de  UvA gestructureerd  te  verbeteren  is  er  een 
aanbesteding uitgeschreven voor duidelijkere bewegwijzering. 

• Er moet rekening worden gehouden met de roostering in het geval van studenten die niet 
goed ter been zijn of last hebben van concentratieproblemen.

• In verband met ademhalingsproblemen moet er zo min mogelijk gebruik worden gemaakt 
van tapijt.
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• In alle collegezalen moet adequate apparatuur beschikbaar zijn,  zodat slechthorenden of 
slechtzienden het college goed kunnen volgen.

• Per  gebouw  zou  sprake  moeten  zijn  van  minimaal  één  rustruimte  voor  bijvoorbeeld 
studenten met concentratieproblemen of angststoornissen. Deze en andere voorzieningen 
voor studenten met een functiebeperking zullen door de UvA duidelijk worden aangegeven 
met de app ‘Mapiq’ waarop alle UvA-locaties te vinden zijn.

• Liften zijn noodzakelijk voor de toegankelijkheid van gebouwen voor studenten met een 
(motorische) functiebeperking.

• Er moeten rookzones komen als alternatief voor de ruimte vlak voor de ingang van een 
gebouw,  om  hinder  voor  studenten  met  ademhalingsproblemen  te  voorkomen.  Een 
aanvulling hierop is dat terreinbeheer nu al actiever kan zijn in het wegsturen van rokende 
studenten bij de ingangen van gebouwen. De UvA werkt ook aan een vernieuwd rookbeleid.  

 

RESULTATEN ENQUÊTE FUNCTIEBEPERKING !18



5. Studiebegeleiding
5.1 Analyse studiebegeleiding 

Het vijfde thema is studiebegeleiding. Bij dit thema wordt vooral gekeken naar het contact 
tussen de studenten en de tutor en studieadviseur. Hier valt ook de kwaliteit van eventuele 
adviezen van betreffende begeleiders en het contact tussen de verschillende partijen onder.

Van alle deelnemers geeft 33,9% aan problemen te ervaren met de studiebegeleiding. 
Dit percentage is ongeveer gelijk per algemene categorie: elke categorie wijkt niet meer dan 
2,1  procentpunt  af  van  het  gemiddelde.  De  percentages  bij  de  deelnemers  met  een 
gespecificeerde aandoening wijken iets meer af van het algemene gemiddelde (tabel 8). De 
groep ‘dyslexie’ ervaart het meeste problemen met studiebegeleiding (43,8%).

Tabel 8. Resultaten studiebegeleiding bij specifieke aandoeningen. De percentages zijn een optelsom van de 
deelnemers die ‘sterk van toepassing’ of ‘van toepassing’ aangaven bij de vraag of zij problemen ervaren met het 
thema.

Aan de hand van de stellingen blijkt dat studenten vooral vinden dat zij niet genoeg contact 
hebben met hun tutor (33,5%) en dat de UvA tekort schiet in haar begeleiding van mensen 
met  een  functiebeperking  (31,1%).  Hier  blijkt  ook  dat  vooral  de  groep  ‘mentale 
functiebeperking’ aangeeft problemen te ervaren met studiebegeleiding: 38,6% van de groep 
‘mentale functiebeperking’ vindt bijvoorbeeld dat het niet genoeg contact heeft met een tutor, 
tegenover 15,9% van de groep ‘fysieke functiebeperking’ en 33,3% van de groep ‘fysieke en 
mentale functiebeperking’. Ook als het gaat om de begeleiding van de UvA blijkt dat vooral 
de groep ‘mentale  functiebeperking’ vindt  dat  de UvA tekort  schiet.  Het  gaat  hierbij  om 
38,6%  tegenover  11,4%  bij  de  groep  ‘fysieke  functiebeperking’ en  27,8%  bij  de  groep 
‘fysieke en mentale functiebeperking’.

Dat  vooral  de  groep  'mentale  functiebeperking'  problemen  ondervindt  met  de 
begeleiding  is  ook  te  zien  bij  de  stelling  over  of  tutoren  studenten  goed  kunnen 
doorverwijzen: 6,8% van de groep ‘fysieke beperking’ ervaart hier problemen mee, 11,1% 
van  de  groep  ‘fysieke  en  mentale  functiebeperking’ en  20,3%  van  de  groep  ‘mentale 
functiebeperking’ is van mening dat zij niet goed doorverwezen worden door hun tutor.

Hoewel de percentages bij  andere stellingen iets  minder uiteenlopen,  blijkt  dat  de 
groep  ‘mentale  functiebeperking’ meer  problemen  ervaart  met  studiebegeleiding  dan  de 
andere categorieën. Zo geeft 27,8% van de groep ‘mentale functiebeperking’ aan dat het vindt 
dat de tutor niet voldoende op de hoogte is van hun functiebeperking. Bij de groep ‘fysieke 
functiebeperking’  is  dit  percentage  13,6%  en  bij  de  groep  ‘fysieke  en  mentale 
functiebeperking’ is dit 22,2%.

AD(H)D Autisme Chronische 
ziekte

Depressie Dyslexie Psychisch Percentage 
alle 
deelnemers

Percentage 30,8% 20,0% 23,4% 23,1% 43,8% 30,4% 33,9%
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Hoewel  de  groepen  deelnemers  bij  de  resultaten  waarbij  de  functiebeperkingen 
gespecificeerd zijn, voor een groot deel het gemiddelde beeld bevestigen, zijn er vrij veel 
opvallend hoge percentages bij enkele stellingen. Zo liggen de percentages bij de groepen 
‘AD(H)D’, ‘dyslexie’ en ‘psychisch’ aanzienlijk hoger wanneer het gaat om de begeleiding 
die de UvA hen biedt. Respectievelijk 46,1%, 43,8% en 47,8% is van mening dat de UvA 
tekort schiet in haar begeleiding van mensen met een functiebeperking. Daarnaast ervaart 
34,8%  van  de  groep  ‘psychisch’ dat  hun  studieadviseur  tekort  schiet  in  het  maken  van 
passende adviezen. Ook geeft 52,2% van dezelfde groep aan dat hun tutor onvoldoende op de 
hoogte is van hun functiebeperking. Dit laatste vindt ook 38,3% van de groep ‘depressie’. 
Verder is 40,0% van de groep ‘autisme’ van mening dat hun studieadviseur onvoldoende op 
de hoogte van hun functiebeperking.

Aan de hand van de opmerkingen van de deelnemers blijkt dat dit thema nauw verbonden is 
met informatievoorziening. Studenten met een functiebeperking weten vaak niet goed wie 
hun tutor is. Ook komt bij dit thema naar voren dat veel studenten weinig contact met hun 
tutor.  Anderen  geven  aan  dat  het  contact  niet  goed  verloopt.  Daarnaast  gaven  enkele 
studenten aan dat zij niet goed doorverwezen zijn of dat zij te vaak zijn gewisseld van tutor. 
Verder geven veel mensen aan dat hun contact voornamelijk verloopt via de studieadviseur. 
Dit contact verloopt overigens ook niet altijd goed. Weer anderen geven aan dat zij niet weten 
wie hun studieadviseur is of twijfelen aan de expertise van hun studieadviseur. In sommige 
gevallen gaat het om adviezen die studenten eerder demotiveren dan dat er daadwerkelijk 
(samen) wordt gezocht naar een oplossing.

In het algemeen geven meerdere studenten aan dat de begeleiding van de UvA beter 
kan. Het gaat hier niet alleen om de begeleiding zelf, maar ook om de zichtbaarheid van de 
studieadviseurs of andere contactpersonen.

Tot slot geven meerdere studenten aan dat de wachttijden bij studieadviseurs vaak 
lang  zijn  en  dat  studieadviseurs  het  druk  hebben.  Dit  resulteert  ook  in  een  beperkte 
begeleiding. Structurele begeleiding ontbreekt volgens verschillende studenten.

5.2 Aanbevelingen studiebegeleiding

Om onduidelijkheid bij studenten met een functiebeperking te voorkomen is het niet alleen 
belangrijk  om  de  rolverdeling  te  verduidelijken,  maar  ook  om  de  zichtbaarheid  van  de 
studiebegeleiders  te  vergroten.  Zoals  ook  al  genoemd  werd  bij  het  thema 
informatievoorziening (pagina 8-9) is het belangrijk dat studenten met een functiebeperking 
weten bij wie ze terecht kunnen. Dit kan gerealiseerd worden door:

• Ervoor  te  zorgen  dat  zij  één  contactpersoon  krijgen  die  bij  hen  blijft  gedurende  de 
studieloopbaan.  Hierbij  is  het  natuurlijk  belangrijk  dat  de  studiebegeleider  goed  op  de 
hoogte is van de rechten van de student met een functiebeperking en studenten ook op het 
juiste moment weet door te verwijzen naar de juiste persoon. Zoals al eerder in dit rapport is 
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aangegeven, onderzoekt de UvA of het mogelijk is studenten met een functiebeperking één 
contactpersoon  te  geven  in  de  vorm  van  een  ‘Disability  Officer’.  Momenteel  doet  de 
universiteit ook onderzoek naar de rolverdeling: Voor welk probleem kan de student waar 
terecht? Het streven is de student in één stap duidelijk te maken bij wie deze moet zijn voor 
het desbetreffende probleem. Hierbij wordt ook gekeken welke informatie de student wel en 
niet hoeft te geven. 

• Daarnaast  is  het,  om onduidelijkheden te  voorkomen,  ook belangrijk  dat  studenten niet 
steeds  hun  situatie  opnieuw  hoeven  uit  te  leggen  aan  elke  nieuwe  docent  of 
studiebegeleider.  In  overleg  met  hun  contactpersoon  zou  dit  geautomatiseerd  kunnen 
worden, als de student aangeeft hier behoefte aan te hebben. 

• Ook is het belangrijk dat studenten met een functiebeperking vaker worden uitgenodigd om 
op  gesprek  te  komen  bij  hun  tutor  of  contactpersoon.  Op  die  manier  hoeven  de 
desbetreffende studenten niet steeds zelf op zoek naar informatie of contact. 

• Studiebegeleiders moeten worden vergoed voor de tijd die het kost om extra informatie in te 
winnen over studeren met een functiebeperking.  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6. Organisatie
6.1 Analyse organisatie

Onder het thema organisatie vallen voornamelijk de bestaande mogelijkheden voor studenten 
met een functiebeperking om specifieke hulp te krijgen vanuit de UvA. Specifieker wordt 
hierbij ook gekeken naar hoe makkelijk het is voor studenten om hulp te krijgen en of er 
makkelijk aanpassingen worden gemaakt voor mensen met een functiebeperking.

24,4% van alle deelnemers geeft aan problemen te ervaren met de organisatie. Dit 
percentage ligt iets hoger bij de groepen 'mentale functiebeperking' en 'fysieke en mentale 
functiebeperking': bij beide groepen ligt het percentage op 27,8% terwijl het bij de groep 
'fysieke beperking' op 18,2% ligt. Van de resultaten met gespecificeerde functiebeperkingen is 
vooral de groep ‘dyslexie’ opvallend: 50,0% van deze groep geeft aan problemen te ervaren 
met de organisatie (tabel 9).

Tabel 9. Resultaten organisatie bij specifieke aandoeningen. De percentages zijn een optelsom van de deelnemers die 
‘sterk van toepassing’ of ‘van toepassing’ aangaven bij de vraag of zij problemen ervaren met het thema.

Naar  aanleiding  van  de  stellingen  blijkt  dat  studenten  vooral  problemen  ervaren  met  de 
manier om hulp te krijgen bij hun functiebeperking. In totaal geeft 38,0% aan dat de student 
het  ingewikkeld  vindt  om  hulp  te  krijgen  van  de  UvA  bij  het  omgaan  met  hun 
functiebeperking.  Daarnaast  is  22,6%  van  de  deelnemers  van  mening  dat  de  UvA 
onvoldoende alternatieve oplossingen biedt  voor studenten met een functiebeperking.  Het 
beeld bij de resultaten van de groepen deelnemers met een gespecificeerde functiebeperking 
ziet er redelijk hetzelfde uit. De grootste verschillen zitten bij de groep 'AD(H)D' en de groep 
‘psychisch’. Respectievelijk geeft 61,6% en 52,2% van deze groepen aan dat de manier om 
hulp te krijgen bij de UvA ingewikkeld is. Verder is het opvallend dat 37,5% van de groep 
‘dyslexie’ aangeeft  dat  de UvA niet  voor  voldoende oplossingen voor  studenten met  een 
functiebeperking zorgt.

Uit de opmerkingen blijkt dat het aanvragen van hulp voor veel studenten niet het 
probleem is. Op de eerste plaats is het voor hen lastig om de juiste informatie te vinden met 
betrekking tot de eventuele aanvraag en op de tweede plaats is het doen van de aanvraag zelf 
een lang en bureaucratisch proces. Sommige studenten menen dat de tussenkomst van de 
studentendecaan soms onnodig of zelfs vervelend is.

Verder merken meerdere studenten op dat docenten flexibel kunnen zijn (bijvoorbeeld 
met deadlines), maar dat dit erg wisselt per docent. Het kan voor studenten als frustrerend 
worden ervaren als er niet alleen per docent andere regels zijn, maar dat de student ook aan 

AD(H)D Autisme Chronische 
ziekte

Depressie Dyslexie Psychisch Percentage 
alle 
deelnemers

Percentage 30,8% 20,0% 23,4% 23,1% 50,0% 21,7% 24,4%
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elke docent opnieuw moet vragen naar aanpassingen op de regels. Studenten stuiten hierbij 
vaak op onbegrip. Volgens studenten leidt dit onbegrip, in combinatie met de angst bij veel 
docenten voor het overtreden van regels, ertoe dat lang niet iedere docent gewillig is om de 
student tegemoet te komen, terwijl dit soms echt noodzakelijk is voor een student om een vak 
te kunnen halen. Dit kan leiden tot studievertraging.

6.2 Aanbevelingen organisatie

Het verkrijgen van hulp kost voor studenten met een functiebeperking veel tijd en moeite. Dit 
kan tot  extra  stress  of  angst  leiden bij  de  studenten.  De volgende aanbevelingen zouden 
kunnen helpen om dit op te lossen:

• Het is belangrijk (zoals ook bij informatievoorziening naar voren is gekomen) dat relevante 
informatie toegankelijker wordt gemaakt voor studenten met een functiebeperking. 

• Studenten met een functiebeperking zouden zo makkelijk mogelijk een afspraak moeten 
kunnen maken met een studiebegeleider, waarbij het belangrijk is dat de begeleider goed op 
de hoogte is van de rechten van studenten met een functiebeperking. Op die manier hoeft de 
student niet voor alles doorverwezen te worden naar andere partijen en kan er sneller een 
programma op maat gemaakt worden voor de student.

• Als studenten aangeven daar behoefte aan te hebben, is het goed als docenten automatisch 
op de hoogte worden gebracht van de functiebeperking en bijbehorende rechten van de 
desbetreffende student. Als het nodig is, kunnen de docent en student daarna een afspraak 
maken om een eventueel afwijkend schema te bespreken. 

• In het geval dat de student niet wil dat docenten van te voren op de hoogte gesteld worden, 
zou deze van de studiebegeleider de juiste informatie moeten krijgen over de rechten. Zo 
weten de studenten precies waar zij aan toe zijn.

• Wanneer  studenten  merken  tegen  obstakels  aan  te  lopen  in  verband  met  hun 
functiebeperking,  kunnen zij  op eigen initiatief  een afspraak maken met  hun docent  of 
studieadviseur. Met de informatie die zij hebben gekregen van hun studiebegeleider kunnen 
zij dan een programma op maat maken in overleg met de docent.
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7. Toetsing & faciliteiten
7.1 Analyse toetsing & faciliteiten

Het een na laatste thema is toetsing & faciliteiten. Onder dit thema vallen het studiemateriaal, 
(hulp bij) toetsing en dieetvoorschriften. 

33,0%  van  alle  deelnemers  ervaart  problemen  met  toetsing  en  faciliteiten.  De 
percentages van alle drie de groepen liggen dicht bij elkaar: 31,8% van de groep ‘fysieke 
functiebeperking’, 33,6% van de groep ‘mentale functiebeperking’ en 33,4% van de groep 
‘fysieke en mentale functiebeperking’ ervaart problemen met dit thema. In het geval van de 
resultaten waarbij de aandoening gespecificeerd is, is er meer verschil (tabel 10). Vooral de 
groep  ‘chronische  ziekte’  en  de  groep  ‘dyslexie’  ervaren  problemen  met  toetsing  en 
faciliteiten (respectievelijk 40,0% en 43,8%).

Tabel 10. Resultaten toetsing & faciliteiten bij specifieke aandoeningen. De percentages zijn een optelsom van de 
deelnemers die ‘sterk van toepassing’ of ‘van toepassing’ aangaven bij de vraag of zij problemen ervaren met het 
thema.

Uit de resultaten bij de stellingen blijkt dat studenten vooral aangeven dat zij onvoldoende 
hulp krijgen bij toetsing en daardoor lager scoren dan zij zouden kunnen. 32,1% van alle 
deelnemers geeft aan dat dit op hen van toepassing is. Voornamelijk studenten uit de groep 
‘mentale functiebeperking’ (36,7%) ervaren hier problemen mee. Daarnaast geeft 9,5% van 
alle deelnemers aan dat de UvA onvoldoende rekening houdt met de dieetvoorschriften van 
studenten.  Vooral  de  groep  ‘fysieke  functiebeperking’ (13,6%)  en  de  groep  'fysieke  en 
mentale functiebeperking' (16,7%) hebben hier last van. Tot slot is het noemenswaardig dat 
15,8%  van  alle  studenten  aangeeft  dat  er  geen  aangepast  studiemateriaal  voor  hen 
beschikbaar  is.  De  groep  ‘mentale  functiebeperking’ (19,0%)  geeft  meer  dan  de  andere 
groepen aan dat dit op hen van toepassing is.

Bij de resultaten waarbij de aandoening gespecificeerd is, zijn enkele afwijkingen. Zo 
lijken  de  studenten  uit  de  groep  ‘AD(H)D’  (42,3%)  en  de  studenten  uit  de  groep 
‘depressie’  (38,5%)  meer  te  ervaren  dat  zij  onvoldoende  hulp  krijgen  bij  hun 
functiebeperking waardoor zij lager scoren dan ze zouden kunnen. Tot slot geeft 25,1% uit de 
groep ‘dyslexie’ aan dat studiemateriaal niet toegankelijk wordt gemaakt voor hen. 31,3% 
van dezelfde groep geeft ook aan dat er geen aangepast studiemateriaal voor hen beschikbaar 
is.

Meerdere studenten geven aan dat zij lager scoren dan zij zouden kunnen. Sommigen 
compenseren dit door harder te werken, anderen denken dat er niets aan gedaan kan worden. 
Daarnaast zijn er vrij veel studenten die aangeven dat extra begeleiding, speciale faciliteiten 

AD(H)D Autisme Chronische 
ziekte

Depressie Dyslexie Psychisch Percentage 
alle 
deelnemers

Percentage 34,6% 20,0% 40,0% 7,7% 43,8% 26,1% 33,0%
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of aangepast regels zouden helpen, maar dat deze vaak ontbreken. Als voorbeeld worden hier 
flexibelere deadlines en kleinere tentamenzalen door verschillende studenten genoemd. Tot 
slot geven meerdere studenten aan dat zij  weinig of geen keuze in voedsel hebben in de 
kantine. Zo menen verschillende studenten dat er weinig veganistisch eten is en dat er ook 
een zeer beperkt zuivel- en glutenvrij aanbod is.

7.2 Aanbevelingen Toetsing & faciliteiten

Het is belangrijk dat zowel docenten als studenten goed op de hoogte zijn van de rechten van 
studenten met een functiebeperking omtrent toetsing en faciliteiten. Meer duidelijkheid over 
de rechten en de rolverdeling van verschillende begeleiders zal veel problemen uit de weg 
helpen. Mogelijke oplossingen zijn:

• Het kan helpen als er gekeken wordt naar de mogelijkheid tot flexibilisering van deadlines 
en flexibilisering van de omstandigheden waarin de student  zijn tentamen moet  maken, 
zoals  de grootte van de tentamenzaal.  Op die manier  kan bijvoorbeeld de kans worden 
verkleind dat studenten met een concentratieprobleem afgeleid raken tijdens hun tentamen. 
De UvA onderzoekt de rol van de examencommissie in het geven van uitzonderingen bij 
bijvoorbeeld het maken van tentamens. Het is vaak lastig voor de examencommissie om 
vast te stellen wat voor uitzonderingen mogelijk zijn. Er zijn bijvoorbeeld vaak knelpunten 
in  het  behalen  van  de  eindtermen.  De  UvA  onderzoekt  de  manieren  waarop  de 
examencommissie mag afwijken. 

• Om ervoor te zorgen dat er ook aanbod is voor studenten met een specifiek dieet, is het 
belangrijk  dat  er  kritisch wordt  gekeken naar  het  aanbod in  de kantine.  Voor  sommige 
studenten  is  het  belangrijk  dat  de  cateraar  rekening  houdt  met  verschillende 
dieetvoorschriften en het aanbieden van consumpties voor iedereen.  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8. Vertegenwoordiging
8.1 Analyse vertegenwoordiging

Het laatste thema is vertegenwoordiging. De stellingen van dit thema gaan voornamelijk over 
of studenten met een functiebeperking vinden dat de FSR FGw hun belangen behartigt en hen 
vertegenwoordigt. Ook gaat het over of studenten het idee hebben dat algemene structurele 
problemen opgelost kunnen worden.

Met dit thema geeft 23,1% van de deelnemers aan problemen te ervaren. Vooral de 
deelnemers uit de groep ‘fysieke als mentale functiebeperking’ (33,3%) ervaren problemen. 
De studenten uit de groep ‘fysieke functiebeperking’ (20,4%) en de personen uit de groep 
‘mentale  functiebeperking'  (22,8%)  ervaren  iets  minder  problemen  met  de 
vertegenwoordiging.  Bij  de  deelnemers  met  een  gespecificeerde  functiebeperking  ervaren 
vooral  de  groep  ‘chronische  ziekte’ (26,7%),  de  groep  ‘dyslexie’ (25,0%)  en  de  groep 
‘psychisch’ (34,8%) problemen met de vertegenwoordiging (tabel 11).

Tabel 11. Resultaten vertegenwoordiging bij specifieke aandoeningen. De percentages zijn een optelsom van de 
deelnemers die ‘sterk van toepassing’ of ‘van toepassing’ aangaven bij de vraag of zij problemen ervaren met het 
thema.

Aan de hand van de stellingen blijkt dat gemiddeld 17,2% van de deelnemers het idee heeft 
dat  structurele  problemen  waartegen  de  student  aanloopt  binnen  de  studie  niet  kunnen 
worden verholpen. Daarnaast geeft 22,2% aan zich niet vertegenwoordigd te voelen door de 
FSR  FGw.  Vooral  de  studenten  uit  de  groep  ‘mentale  functiebeperking’ (24,7%)  en  de 
studenten uit de groep ‘fysieke als mentale functiebeperking’ (27,8%) geven aan dat dit zij 
zich onvoldoende vertegenwoordigd voelen.

De  resultaten  van  de  deelnemers  met  een  gespecificeerde  functiebeperking  laten 
enkele interessante afwijkingen zien. Zo geeft 30,4% van de groep ‘psychisch’ aan dat zij 
ontevreden zijn over de manier waarop de FSR FGw de belangen van studenten met een 
functiebeperking behartigt, terwijl het gemiddelde van alle deelnemers op 9,5% ligt. Verder 
zijn er groepen die meer dan anderen aangeven dat zij zich niet vertegenwoordigd voelen 
door de FSR FGw: 30,0% van de groep ‘autisme’, 31,3% van de groep ‘dyslexie’ en 34,8% 
van de groep ‘psychisch’.

Deelnemers geven meermaals aan dat de FSR FGw onzichtbaar is voor studenten met 
een functiebeperking en dat functiebeperking überhaupt geen onderwerp in de raad lijkt te 
zijn.  Daarnaast zijn er enkelen die menen dat de FSR FGw alleen aandacht besteedt aan 
studenten met een fysieke functiebeperking. Tot slot geven meerderen aan dat verandering bij 
structurele  problemen vaak  niet  mogelijk  is,  wat  voor  frustratie  kan  zorgen.  Deelnemers 

AD(H)D Autisme Chronische 
ziekte

Depressie Dyslexie Psychisch Percentage 
alle 
deelnemers

Percentage 7,6% 0,0 26,7% 7,7% 25,0% 34,8% 23,1%
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hebben  aangegeven  wel  blij  te  zijn  met  de  enquėte,  die  aantoont  dat  de  FSR FGw het 
onderwerp functiebeperkingen oppakt.

8.2 Aanbevelingen vertegenwoordiging

Uit  de  enquête  blijkt  dat  niet  alle  studenten  met  een  functiebeperking  zich  even  goed 
vertegenwoordigd voelen. Dit zou op de volgende manieren verbeterd kunnen worden:

• Om ervoor te zorgen dat de studenten met een functiebeperking zich niet in de steek gelaten 
voelen, is het belangrijk dat de FSR FGw goed contact onderhoudt met dit deel van de 
studentenpopulatie. Door middel van enquêtes en bijeenkomsten kunnen studenten met een 
functiebeperking gehoord worden.  Studenten van de UvA hebben zich verzameld in het 
‘Student Disability Platform’, waar studenten met een functiebeperking ervaringen kunnen 
uitwisselen.  Leden  van  dit  platform  en  beleidsmedewerkers  van  de  UvA hebben  een 
periodiek overleg met leden van de studentenraden waarin ze onder andere bespreken hoe 
bewustzijn gecreëerd kan worden. 

• Het is belangrijk dat de FSR FGw goed op de hoogte is van de rechten van studenten met 
een functiebeperking. Op die manier kunnen de deze studenten ook terecht bij de FSR FGw.

• Het is met het oog op de aankomende herhuisvesting belangrijk dat de FSR FGw goed 
contact onderhoudt met studenten met een functiebeperking. De FSR FGw moet ervoor 
zorgen  dat  enkele  raadsleden  ingelezen  zijn  in  het  dossier  studeren  met  een 
functiebeperking.  Zo  kan  de  FSR  FGw  ervoor  zorgen  dat  huidige  problemen  met 
bijvoorbeeld de toegankelijkheid van gebouwen voorkomen worden in de toekomst.  

RESULTATEN ENQUÊTE FUNCTIEBEPERKING !27



Discussie
Tijdens en na de uitvoering van het onderzoek bleken enkele punten die in vervolgonderzoek 
verbeterd kunnen worden. Ten eerste blijkt er een aanzienlijk verschil tussen de groottes van 
de  verschillende  groepen.  Ondanks  dat  de  enquête  door  een  groot  aantal  studenten  is 
ingevuld, hebben maar 18 studenten met zowel een fysieke als mentale beperking de enquête 
ingevuld. In het vervolg zou er geprobeerd moeten worden om vooral meer studenten met een 
fysieke of een fysieke en mentale beperking de enquête in te laten vullen. Bovendien is er 
geen controle geweest of studenten de enquête meer dan één keer hebben ingevuld. Zo zou 
het voor kunnen komen dat één student de enquête meerdere malen heeft ingevuld en de 
resultaten dus minder representatief zijn.  In het vervolg zou er een controle moeten zijn, 
waardoor het wordt opgemerkt als studenten de enquête meer dan één keer invullen. Ook is 
er waarschijnlijk een grote groep studenten met een functiebeperking die de enquête niet 
heeft ingevuld. Het zou kunnen dat deze groep studenten meer of juist minder tevreden is dan 
de groep die de enquête heeft ingevuld. Als toevoeging op dit onderzoek zou het daarom 
nuttig zijn om studenten met een functiebeperking steekproefsgewijs te vragen een enquête in 
te vullen of een gesprek te voeren. Hier zou mogelijk een beloning tegenover moeten staan, 
om studenten te motiveren mee te doen. Het zou verder van toegevoegde waarde zijn geweest 
wanneer er een onderscheid zou zijn gemaakt tussen de leerjaren waarin de studenten zitten. 
Er zijn de afgelopen jaren veranderingen doorgevoerd met betrekking tot studeren met een 
functiebeperking, waar sommige studenten wel al profijt van hebben gehad en andere niet. 
Door  geen  onderscheid  in  leerjaren  te  maken  kan  uit  dit  onderzoek  niet  geconcludeerd 
worden of studenten (on)tevreden zijn over een verandering of deze niet meegemaakt hebben. 
Verder  bleken  de  stellingen  die  aan  de  studenten  werden  voorgelegd  niet  allemaal  even 
handig geformuleerd te zijn. Zo bleek een deel van de stellingen positief geformuleerd en een 
deel  van  de  stellingen  negatief  geformuleerd.  Dit  zorgde  ervoor  dat  de  enquête  minder 
makkelijk was om in te vullen dan bedoeld. 

Ook bij het verwerken van de resultaten bleek het verschil in de formulering lastig te 
zijn. In de analyse van de resultaten kwamen nog meer verbeterpunten aan het licht. Zo was 
het  programma  waarin  de  enquête  is  afgenomen  niet  geschikt  om  de  resultaten  zo  te 
exporteren dat deze konden worden getest op significantie. Of een stelling dus (genoeg) als 
een probleem wordt gezien om deze als probleem te benoemen, is nu dus enkel afhankelijk 
van de  interpretatie  van  de  FSR FGw.  Bovendien  heeft  de  FSR FGw bij  het  indelen  in 
specifieke  functiebeperkingen  keuzes  moeten  maken.  Hierbij  is  gekozen  voor  de 
functiebeperking die  waarschijnlijk  de  grootste  invloed heeft  op  het  functioneren  van de 
student. Verder is de FSR FGw zich er zeer van bewust dat het doen van dit onderzoek ervoor 
zorgt dat er gegeneraliseerd wordt over een groep waarin veel verschillen zijn. De FSR FGw 
denkt dat er in alle gevallen naar de wensen van een specifieke student zou moeten worden 
geluisterd. 
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Voor vervolgonderzoek is het van belang om bovengenoemde verbeterpunten mee te 
nemen. Uit de reacties van de studenten en de vele, bruikbare resultaten blijkt dat het het 
enquêteren onder (deze groep) studenten gewenst is en veel oplevert. 

Conclusie
Naar aanleiding van de enquête blijkt dat er nog veel verbeterpunten zijn met betrekking tot 
studeren met een functiebeperking. Om een betere situatie te creëren voor studenten met een 
functiebeperking is het nodig om studenten, docenten en andere medewerkers samen te laten 
werken.  Aan de  hand van  de  resultaten  van  de  enquête  ziet  de  FSR FGw vier  concrete 
vervolgstappen. 

Ten eerste is het belangrijk dat studenten, docenten en studiebegeleiders beter geïnformeerd 
worden  over  studeren  met  een  functiebeperking.  Om  onduidelijkheden  en  vermoeiende, 
stressvolle zoektochten te voorkomen, is het goed als alle partijen beter ingelicht worden over 
de effecten van bepaalde functiebeperkingen op het studeren, over de rechten van studenten 
en over welke aanspreekpunten er zijn voor studenten met een functiebeperking. Om hier op 
tijd mee te beginnen is het nodig om ervoor te zorgen dat er een duidelijke introductie is over 
studeren met een functiebeperking. Dit kan bijvoorbeeld via de site, maar ook via stands op 
open dagen en praatjes tijdens introductiedagen. 

Ten tweede is het belangrijk om één contactpersoon te introduceren voor studenten met een 
functiebeperking.  Meerdere  studenten  gaven  aan  dat  zij  niet  wisten  wie  hun  tutor  of 
studieadviseur is. In verschillende gevallen bleek dat de studenten sowieso niet goed op de 
hoogte zijn over bij  wie zij  terecht kunnen met hun problemen. Dit zorgt er in sommige 
gevallen voor dat studenten de zoektocht opgaven en buiten de UvA hulp zochten. Om deze 
onduidelijkheid te voorkomen is het wenselijk als er een contactpersoon voor de student met 
een functiebeperking komt. Het is tevens belangrijk dat het contactpersoon de student, als die 
aangeeft daar behoefte aan te hebben, regelmatig blijft uitnodigen om eventuele problemen te 
bespreken.

Op de derde plaats is het nodig om een systeem te installeren waardoor de student niet steeds 
bij elke docent opnieuw de situatie hoeft uit te leggen. Studenten met een functiebeperking 
geven  namelijk  aan  dat  er  regelmatig  onbegrip  is.  In  sommige  gevallen  zorgt  dit  voor 
schaamte  bij  de  student  die  daardoor  de  docent  niet  durft  aan  te  spreken.  Om  dit  te 
voorkomen moet de contactpersoon van de student met een functiebeperking, als de student 
aangeeft  daar  behoefte  aan  te  hebben,  de  docenten  van  de  desbetreffende  student  voor 
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aanvang van het vak op de hoogte stellen. Bovendien moeten de docenten dan ook de juiste 
informatie meegestuurd krijgen zodat er gekeken kan worden naar een programma op maat. 
Als  de  student  aangeeft  dat  de  docenten  niet  van  tevoren  op  de  hoogte  gesteld  moeten 
worden, is het belangrijk dat de student alle benodigde informatie van de studiebegeleider 
krijgt. In dat geval kan de student zelf, als die behoefte er is, naar de docent stappen om een 
afwijkend programma op te stellen.

Tot slot is het belangrijk dat er gekeken wordt naar bestaande en toekomstige faciliteiten en 
locaties. Om ervoor te zorgen dat de FGw toegankelijk is voor alle studenten, is het nodig om 
rekening  te  houden  met  eventuele  functiebeperkingen,  zoals  dieetvoorschriften, 
ademhalingsproblemen of immobiliteit. 

Naast deze vier stappen is de FSR FGw van mening dat er goed gekeken moet worden naar 
alle aanbevelingen die hij in dit rapport doet. Graag gaat hij dan ook met zoveel mogelijk 
studenten en medewerkers in gesprek over hoe onder andere onderwijs, faciliteiten en sociale 
interactie toegankelijker worden gemaakt voor studenten met een functiebeperking.
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Bijlage 1: vragenlijst

Enquete vragen Functiebeperking1

Vraag 1

Wat is de aard van jouw functiebeperking? Indien je wilt kun je in het commentaarveld 
invullen welke functiebeperking je hebt

- Mentaal

- Fysiek

- Anders, namelijk […]

Vraag 2

De FSR FGw legt je nu negen thema's voor. Geef per thema aan in hoeverre je hiermee 
problemen ervaart. Is een thema niet op jou van toepassing, selecteer dan 'n.v.t.'. 

Thema’s:

1. Informatievoorzieining

2. Docentbegrip

3. Medestudenten

4. Gebouwen

5. Studiebegeleiding

6. Organisatie

7. Toetsing & faciliteiten

8. Vertegenwoordiging

Vraag 3

De volgende stellingen hebben betrekking op de informatievoorziening rondom 
studeren met een functiebeperking aan de UvA

 Per stelling werd de deelnemers gevraagd aan te geven in hoeverre die van toepassing was op de student, behalve als het 1

anders vermeld staat in de vraag.
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• Ik weet op dit moment waar ik terecht kan voor informatie over studeren met een 
functiebeperking

• De informatie die ik krijg over studeren met een functiebeperking is duidelijk en 
inzichtelijk

• De informatie over mijn functiebeperking die gebruikt wordt, strookt met mijn eigen 
ervaring

• Ik had voorafgaand aan mijn studiekeuze goed inzicht in de manier waarop de UvA 
studenten extra begeleidt wanneer er sprake is van een functiebeperking

Vraag 4

De volgende stellingen hebben betrekking op het docentbegrip aan de UvA voor 
studenten met een functiebeperking

• Mijn docenten zijn voldoende op de hoogte van mijn functiebeperking

• Mijn docenten zijn op de hoogte van de regelgeving omtrent studeren met een 
functiebeperking

• Docenten zouden van tevoren geïnformeerd moeten worden over het feit dat er een student 
met een functiebeperking deelneemt aan de cursus

• Er treden soms vervelende situaties op met docenten rondom mijn functiebeperking

Vraag 5

De volgende stellingen hebben betrekking op jouw medestudenten aan de UvA

• Ik kan met mijn medestudenten praten over mijn functiebeperking

• Ik merk dat medestudenten anders tegen mij aankijken vanwege mijn functiebeperking

• Mijn functiebeperking belet mij in de omgang met medestudenten

• Er worden soms kwetsende grappen en/of opmerkingen gemaakt over mijn 
functiebeperking
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Vraag 6

De volgende stellingen hebben betrekking op specifieke universiteitsgebouwen van de 
UvA

• Ik ondervind last met de toegang tot dit gebouw en/of de verplaatsing binnen dit gebouw:

• P.C. Hoofthuis

• Bushuis/Oost-Indisch Huis

• Oudemanhuispoort

• BG1

• BG2

• Universiteitstheater

• UB Singel

• N.V.T

Vraag 7

De volgende stellingen hebben betrekking op specifieke universiteitsgebouwen van de 
UvA

• De aanwezige faciliteiten zijn makkelijk te vinden in de universiteitsgebouwen

• In de faciliteitsgebouwen zijn er speciale faciliteiten voor mij aanwezig

• De aanwezige faciliteiten in de universiteitsgebouwen zijn toereikend

Vraag 8

De volgende stellingen hebben betrekking op de studiebegeleiding aan de UvA van 
studenten met een functiebeperking

• Ik heb voldoende contact met mijn tutor

• De tutor kan mij voldoende doorverwijzen mocht dit nodig zijn

• Mijn tutor is voldoende op de hoogte van mijn functiebeperking

• Mijn tutor kan mij helpen met het opstellen van een alternatief studieplan, mocht dit nodig 
zijn
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• De studieadviseur is voldoende op de hoogte van mijn functiebeperking

• De studieadviseur onderschat mij op basis van mijn functiebeperking

• De studieadviseur maakt passende adviezen

• De UvA schiet tekort in haar begeleiding van mensen met een functiebeperking

Vraag 9

De volgende stellingen hebben betrekking op de organisatie van de UvA rondom 
studeren met een functiebeperking

• De manier om hulp te krijgen van de UvA met mijn functiebeperking is ingewikkeld

• Indien nodig kunnen er voor mij aanpassingen op de regels worden gemaakt

• De UvA zorgt voor voldoende alternatieve oplossingen voor studenten met een 
functiebeperking

Vraag 10

De volgende stellingen hebben betrekking op de toetsing en faciliteiten van de UvA voor 
studenten met een functiebeperking

• Ik krijg onvoldoende hulp bij mijn functiebeperking waardoor ik lager scoor op toetsen 
dan ik zou kunnen

• Studiemateriaal wordt voor mij toegankelijk gemaakt

• Aangepast studiemateriaal is indien nodig beschikbaar

• De UvA houdt rekening met mijn dieetvoorschriften

Vraag 11

De volgende stellingen hebben betrekking op de vertegenwoordiging van studenten met 
een functiebeperking aan UvA

• Ik ben tevreden over de manier waarop de Facultaire Studentenraad de belangen van 
studenten met een functiebeperking behartigt
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• Als ik binnen mijn studie tegen structurele problemen aanloop als gevolg van mijn 
functiebeperking, is verandering mogelijk

• Ik voel mij vertegenwoordigd door de Facultaire Studentenraad
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Bijlage 2: Overzicht percentages per quote  2 3

 De categorie ‘Onbepaald’ is verwijderd omwille van privacy.2

 De cijfers die in de tabellen in deze bijlagen staan opgenomen, staan voor het percentage studenten dat negatief is over het 3

onderwerp van die betreffende stelling. Bij een stelling die geen probleemsituatie beschrijft is dat het percentage dat aangaf 
het er helemaal niet of niet mee eens te zijn. Bij een stelling die een probleemsituatie beschrijft gaat het om het percentage dat 
aangaf het helemaal eens of eens te zijn. Dit is gedaan om een duidelijk overzicht te krijgen over wat de onderwerpen zijn 
waar studenten een probleem mee hebben.
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Fysiek Mentaal Mentaal en 
Fysiek

Totaal

Informatievoorzieining 20.4 30.4 55.5 30.3

Ik weet op dit moment waar ik terecht kan 
voor informatie over studeren met een 
functiebeperking

40.9 32.9 16.7 33.0

De informatie die ik krijg over studeren 
met een functiebeperking is duidelijk en 
inzichtelijk

29.5 42.2 33.4 38.9

De informatie over mijn functiebeperking 
die gebruikt wordt, strookt met mijn eigen 
ervaring

20.5 17.1 27.8 18.6

Ik had voorafgaand aan mijn studiekeuze 
goed inzicht in de manier waarop de UvA 
studenten extra begeleidt wanneer er 
sprake is van een functiebeperking

56.9 56.9 66.6 57.5

Docentbegrip 34.1 31.6 44.4 33.0

Mijn docenten zijn voldoende op de 
hoogte van mijn functiebeperking

31.8 43.1 33.4 39.8

Mijn docenten zijn op de hoogte van de 
regelgeving omtrent studeren met een 
Functiebeperking

25.0 18.4 33.4 20.8

Docenten zouden van tevoren 
geïnformeerd moeten worden over het feit 
dat er een 
student met een functiebeperking 
deelneemt aan de cursus

Eens (E): 47.7 
Oneens (O): 
25.0

E: 38.6 
O: 20.2

E: 50.0 
O: 11.2

E: 41.2 
O: 20.4

Er treden soms vervelende situaties op met 
docenten rondom mijn functiebeperking

22.7 27.8 44.5 28.1

Medestudenten 27.3 29.1 38.9 29.4

Ik kan met mijn medestudenten praten 
over mijn functiebeperking

2.3 19.6 33.3 17.2

Ik merk dat medestudenten anders tegen 
mij aankijken vanwege mijn 
Functiebeperking

15.9 19.0 22.2 19.0

Mijn functiebeperking belet mij in de 
omgang met medestudenten

18.2 39.2 44.4 35.5

Er worden soms kwetsende grappen en/of 
opmerkingen gemaakt over mijn 
functiebeperking

- 12.0 11.1 9.5
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Fysiek Mentaal Mentaal en 
Fysiek

Totaal

Gebouwen 34.1 19.6 22.2 22.6

Ik ondervind last met de toegang tot dit 
gebouw en/of de verplaatsing binnen dit 
gebouw: BG2

2.3 - - 0.5

Ik ondervind last met de toegang tot dit 
gebouw en/of de verplaatsing binnen dit 
gebouw: Bushuis/OIH

4.5 0.6 5.6 1.8

Ik ondervind last met de toegang tot dit 
gebouw en/of de verplaatsing binnen dit 
gebouw: PCH

4.5 1.9 - 2.3

Ik ondervind last met de toegang tot dit 
gebouw en/of de verplaatsing binnen dit 
gebouw: UB

- 1.3 - 0.9

Ik ondervind last met de toegang tot dit 
gebouw en/of de verplaatsing binnen dit 
gebouw: OMHP

9.1 - 5.6 2.3

Ik ondervind last met de toegang tot dit 
gebouw en/of de verplaatsing binnen dit 
gebouw: UT

2.3 - - 0.5

De aanwezige faciliteiten zijn makkelijk te 
vinden in de universiteitsgebouwen

20.5 10.8 27.8 14.0

In de faciliteitsgebouwen zijn er speciale 
faciliteiten voor mij aanwezig

13.6 10.1 11.1 10.9

De aanwezige faciliteiten in de 
universiteitsgebouwen zijn toereikend

11.4 9.5 11.1 9.5

Studiebegeleiding 31.8 34.8 33.3 33.9

Ik heb voldoende contact met mijn tutor 15.9 38.6 33.3 33.5

De tutor kan mij voldoende doorverwijzen 
mocht dit nodig zijn

6.8 20.3 11.1 16.7

Mijn tutor is voldoende op de hoogte van 
mijn functiebeperking

13.6 27.8 22.2 24.4

Mijn tutor kan mij helpen met het 
opstellen van een alternatief studieplan, 
mocht dit 
nodig zijn

13.6 20.9 27.7 19.9

De studieadviseur is voldoende op de 
hoogte van mijn functiebeperking

11.4 17.7 11.1 15.8

De studieadviseur onderschat mij op basis 
van mijn functiebeperking

6.8 12.0 16.7 11.3

De studieadviseur maakt passende 
adviezen

13.6 17.1 16.7 16.3

De UvA schiet tekort in haar begeleiding 
van mensen met een functiebeperking

11.4 38.6 27.8 31.1
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Fysiek Mentaal Mentaal en 
Fysiek

Totaal

Organisatie 18.2 27.8 27.8 24.4

De manier om hulp te krijgen van de UvA 
met mijn functiebeperking is ingewikkeld

25.0 43.0 27.8 38.0

Indien nodig kunnen er voor mij 
aanpassingen op de regels worden 
gemaakt

2.3 14.5 27.8 13.1

De UvA zorgt voor voldoende alternatieve 
oplossingen voor studenten met een 
functiebeperking

11.4 25.9 22.2 22.6

Toetsing & faciliteiten 31.8 33.6 33.4 33.0

Ik krijg onvoldoende hulp bij mijn 
functiebeperking waardoor ik lager scoor 
op 
toetsen dan ik zou kunnen

15.9 36.7 27.8 32.1

Studiemateriaal wordt voor mij 
toegankelijk gemaakt

9.0 13.9 5.6 9.5

Aangepast studiemateriaal is indien nodig 
beschikbaar

6.8 19 5.6 15.8

De UvA houdt rekening met mijn 
dieetvoorschriften

13.6 6.9 16.7 9.5

Vertegenwoordiging 20.4 22.8 33.3 23.1

Ik ben tevreden over de manier waarop de 
Facultaire Studentenraad de belangen 
van studenten met een functiebeperking 
behartigt

4.5 11.4 5.6 9.5

Als ik binnen mijn studie tegen structurele 
problemen aanloop als gevolg van mijn 
functiebeperking, is verandering mogelijk

13.6 17.7 22.2 17.2

Ik voel mij vertegenwoordigd door de 
Facultaire Studentenraad

11.3 24.7 27.8 22.2
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