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Studeren met een functiebeperking,
algemene visie
Visie
CVO HIK engageert zich om gepaste ondersteuning te bieden voor studenten/cursisten met
een functiebeperking (indien geattesteerd) door een individuele aanpak, geïntegreerd in de
opleiding. Op die manier willen we alle studenten/cursisten gelijkwaardige kansen geven op
een succesvolle studie.
We verbinden ons ertoe om de (medische) gegevens met de nodige zorg en
vertrouwelijkheid te behandelen. Indien mogelijk wordt vertrokken van de ervaringen van de
aanvrager voor het bepalen van effectieve en haalbare hulpmiddelen en maatregelen,
rekening houdend met het beroepsprofiel van de opleiding en de te behalen competenties.
Zowel de kosten als de inspanningen van de lector en het centrum moeten realistisch en
haalbaar zijn.

Functiebeperking, een definitie
Onder functiebeperking verstaat men algemeen “elke lichamelijke, zintuiglijke en/of
psychische beperking, chronische ziekte of leerstoornis die het leren en studeren
bemoeilijkt”.
Volgende veel voorkomende functiebeperkingen worden onderscheiden:






Leerstoornissen (bv dyslexie, dyscalculie)
Psychiatrische functiebeperkingen (bv autisme, ADHD)
Auditieve (bv slechthorendheid), visuele (bv blindheid), motorische
functiebeperkingen (bv chronische rugproblemen)
Chronische ziektes (bv diabetes, epilepsie)
Meervoudige functiebeperkingen

Procedure
Een kort overzicht van de procedure vind je in onderstaand schema.
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Om een aanvraag tot ondersteuning op te starten vul je het aanmeldingsformulier (zie
https://www.hik.be/StuderenMetFunctiebeperking) in en mail je dit aan het zorgteam of stop
je het in gesloten omslag in het postvakje van de zorgcoördinator. Die nodigt je uit voor een
gesprek, waarvoor jij de nodige documenten (attesten) meebrengt. Samen bekijken jij en de
zorgcoördinator (na de erkenning) welke aanpassingen mogelijk zijn en aangewezen binnen
de specifieke opleiding. Op basis hiervan stelt de zorgcoördinator een actieplan op, dat
besproken wordt met de betrokken lectoren. Omdat we streven naar een hoog kwalitatief
onderwijs zullen de genomen maatregelen ook tussentijds geëvalueerd en eventueel
bijgestuurd worden. Het engagement van jou als student/cursist staat centraal.
Soms zullen we merken dat andere diensten (externe instanties bv JAC, CAW, …) je ook
kunnen helpen voor noden buiten het strikte onderwijsgebeuren. In dat geval zullen we je
doorverwijzen.
Belangrijk: Wacht niet te lang met je aan te melden. Zodra meer dan 20% van de
opleidingstijd verstreken is, kan je de procedure niet meer starten!
Voor een uitgebreidere toelichting van de procedure verwijzen we je graag naar het
document “Studeren met een functiebeperking, praktische handleiding voor de student.” (zie
https://www.hik.be/StuderenMetFunctiebeperking)

Contactgegevens zorgteam
zorg@hik.be
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