
Studeren met AD(H)D 
aan de TU Delft 
Voorzieningen 
Iedere student studeert op zijn eigen manier. Ook voor jou is het belangrijk dat je weet wat je nodig hebt als het 
gaat om prettig studeren. Loop eens door onderstaande lijst van voorzieningen en bepaal waar jij baat bij kan 
hebben. Je eerste aanspreekpunt is je studieadviseur. Met hem/haar kun je bespreken welke voorzieningen 
voor jou mogelijk en passend zijn. Zo nodig stuurt de studieadviseur je door naar een medewerker van Career 
& Counselling Services.
• verlenging tentamentijd (10 minuten per tentamenuur)
• opdracht /verslag op een ander tijdstip inleveren
• spreiden van modules / tentamens
• kortdurende individuele begeleiding
• alternatieve tentamenvorm
• deelname aan een workshop van Career & Counselling Services
• een eigen Study Buddy waarmee je 1 uur per week afspreekt
• ondersteunende software zoals voorleessoftware
• financiële ondersteuning bij studievertraging door AD(H)D

Career & Counselling Services 
Hier kun je als (aankomend) student terecht voor alle ontwikkelvragen op persoonlijk gebied of rond studie- en 
loopbaanontwikkeling en vaardigheden. Een team van ervaren en deskundige psychologen, studentendecanen 
en studiekeuze- en loopbaanadviseurs staat voor je klaar om je te adviseren en samen met jou op zoek te 
gaan naar een geschikte vorm van ondersteuning. Dat kan gaan om hulpmiddelen en voorzieningen, 
individuele begeleiding maar ook deelname aan workshops en trainingen. 
Voorbeelden zijn: Anders omgaan met piekeren, Constructief Denken bij faalangst/perfectionisme, Mindful 
Stress Relief, Stressmanagement, Studie(her)keuze, enz. 
Met de studentendecanen kun je direct contact opnemen voor de voorzieningen: Study Buddy en 
voorleessoftware.    

Financiële compensatie 
▪ Bij de gemeente waar je ingeschreven staat kun je een aanvraag doen voor individuele studietoeslag. Check 
bij je gemeente het precieze bedrag en aan welke voorwaarden je moet voldoen.
▪ Loop je studievertraging op? Deze kan deels worden gecompenseerd via de Regeling Profileringsfonds van 
de TU Delft en/of via de DUO. Meer informatie vind je op tudelft.nl.

E-health tool
Stress? Minder piekeren? Dit zijn voorbeelden van programma’s uit de e-Health tool. Met deze tool kun je 
kosteloos, anoniem en zelfstandig programma’s volgen om meer grip op je (studie)leven te krijgen en om je 
mentale gezondheid te verbeteren. Meer informatie: http://www.tudelft.nl/gezondeboel    
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Studentenplatform Student Onbeperkt 
Dit studentenplatform is er voor studenten aan de TU Delft et een functiebeperking. Via het platform kun je in contact 
komen met andere studenten met een functiebeperking. Maandelijks is er  een open gespreksavond waarvoor je je kunt 
aanmelden. Ook kun je lid worden van het platform om zo mee te praten over nieuwe plannen op het gebied van studeren 
met een beperking. Stuur voor meer informatie een email naar studentonbeperkt@tudelft.nl.

Externe voorzieningen
Persoonlijke begeleiding buiten de TU Delft kun je aanvragen bij de gemeente waar je staat ingeschreven. Voorbeelen zijn 
‘life coaching’ en speciale coaching m.b.t. studievaardigheden. Neem contact op met de studentendecanen voor meer 
informatie. 

Handige websites
• www.tudelft.nl/studenten/welzijn-en-studie/
• www.ecio.nl 
• www.startstuderen.nl
• www.studeersnel.nl

Studietips bij AD(H)D!
Wat kun je zelf doen? 
Plannen en organiseren  

• gebruik één overzichtelijke agenda (digitaal of op papier) als weekplanning
• zet je belangrijkste activiteiten en afspraken in je weekplanning en kijk er elke dag naar
• weet wat je moet bestuderen voor welk vak en met welk studiemateriaal
• stel prioriteiten en maak zo nodig een aparte To Do lijst (max. 10 items)
• zorg zoveel mogelijk voor een vast tijdstip van slapen en opstaan 
• maak volop gebruik van de momenten dat je concentratie hoger is om denkwerk te doen voor je studie
• maak gebruik van momenten dat je zin hebt om op te ruimen of je To-do lijst af te werken (ook al gaat dat dwars door 

je studieplanning heen)
• zet afspraken in je mobiel en stel de alarmfunctie in
• zorg zelf voor harde deadlines en betrek anderen erbij! Ga samen studeren!

Studeeromgeving 
• zorg voor een opgeruimde studieplek, bij voorkeur buiten de deur i.v.m. afleiding
• ga na waar jouw ideale studeerplek aan moet voldoen qua hoeveelheid prikkels
• zet je telefoon, internet, radio en tv uit
• ga niet bij het raam zitten 
• zet zo nodig een alarm aan om op tijd te kunnen stoppen 

Het lezen en verwerken van teksten 
• bekijk eerst de titels van hoofdstukken en paragrafen om gemakkelijker de hoofd- van bijzaken te kunnen 

onderscheiden
• bekijk alle plaatjes, grafieken, schema’s, figuren, etc. 
• herhaal hardop en in je eigen woorden wat je hebt gelezen
• maak een eigen mindmap van de tekst die je gelezen hebt 
• zoek een studiemaatje en bevraag elkaar over de lesstof
• maak proeftentamens zodat je kunt nagaan welk deel van de stof je wel en niet beheerst
• maak gebruik van collegesheets om te bepalen wat de hoofdzaken zijn  
• Moeite met het lezen van studieboeken? Zoek naar een passend alternatief, zoals voorleessoftware, youtube-filmpje 

met college over studieboek, samenvattingen, etc. 

Colleges volgen 
• moeite met colleges live volgen? Maak gebruik van collegerama of www.studeersnel.nl
• lees de collegesheets voorafgaand aan het college door 
• live colleges? Ga in de zaal niet in het midden zitten 
• bedenk zelf sleutelwoorden tijdens het college en schrijf deze op je sheets

Study Skills Toolkit 
Dit is de toolkit van de TU Delft om de belangrijkste study skills onder de knie te krijgen. Bekijk de filmpjes op 
tudelft.nl/studenten/begeleiding/essential-study-skills/
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