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Betreft

Antwoord op enquête studenten met een functiebeperking
Geachte meneer Weerman, beste Fred,
De FSR FGw is blij om te horen dat de resultaten van het rapport omtrent functiebeperking in
goede orden zijn ontvangen. Het voorstel om een werkgroep in te richten staat de FSR dan ook
volledig achter.
In uw brief stelde u voor om een FSR-lid aan de werkgroep toe te voegen. Na overleg heeft de
FSR besloten om Nuria Zantman aan te stellen als FSR-lid om deel te nemen aan de werkgroep.
Echter, tijdens het overleg merkten de FSR op enkele vragen als onbeantwoord te ervaren. Te
denken valt aan vragen als: gaat het bestuur meer aanbevelingen van het rapport omtrent
functiebeperking overnemen? Ook ontstond de vraag wat onder functiebeperking wordt
verstaan. In hoeverre is een diagnose noodzakelijk wil een student in aanmerking komen voor
ondersteunende faciliteiten. Hieruit vloeit tevens de vraag voort welke mogelijkheden bestaan
voor studenten die kampen met een bepaalde problematiek zonder diagnose.
Daarbij vraagt de FSR zich af wat de concrete plannen zijn voor de werkgroep. We zouden graag
een gesprek willen plannen om gezamenlijk een startnotitie op te stellen die als uitgangspunt kan
dienen voor de werkgroep en om de hierboven geschetste vragen te bespreken. Ook is het
wellicht een idee om een studentendecaan aan de werkgroep toe te voegen. Het is immers de
studentendecaan die de faciliteiten aan de studenten met een functiebeperking moet toekennen.
Ten slotte vroeg u in hoeverre de FSR een evaluatie moment wil inplannen naar aanleiding van
het rapport. De FSR heeft besloten een evaluatie moment te willen om het rapport en de
voortgang van de werkgroep te bespreken.
Met vriendelijke groet,
Namens de FSR FGw,

Nuria Zantman
Voorzitter FSR FGw

