Student Counsellors
Career & Counselling Services

Studeren met Dyslexie
aan de TU Delft
De TU Delft biedt een aantal voorzieningen voor studenten met dyslexie. Hier vind je meer informatie over de
mogelijkheden. Let erop dat je voorzieningen tijdig aanvraagt.

Voorzieningen
Verlenging Tentamentijd Aanvragen (d.w.z. 10 minuten per 1 uur tentamentijd)
Hoe vraag je deze voorziening aan?
1. Ga naar my.tudelft.nl of maakt gebruik van de mytudelft-app
2. Open Osiris Zaak (zie onderaan in menu Go To)
3. Klik op Start Zaak om je aanvraag te starten en volg de instructie.
4. Voeg een scan van je dyslexieverklaring toe.
Let op! Check eerst of je dyslexieverklaring voldoet aan de volgende eisen:
- de verklaring voldoet aan de criteria van de Stichting Dyslexie Nederland
- de verklaring is afgegeven door een erkend bureau en ondertekend door een geregistreerd Orthopedagoog
NVO/BBR of GZ-psycholoog.
Jouw aanvraag dient uiterlijk 2 weken vóór je tentamen of tussentoets te zijn aangevraagd. In
Osiris Zaak kun je de afhandeling van jouw aanvraag volgen.
Ben je student LR en heb je al Verlenging Tentamentijd ontvangen voor de toetst uit de decentrale selectie?
Dan hoef je deze voorziening niet opnieuw aan te vragen.

Voorleessoftware TextAid
Bij de TU Delft kun je gratis gebruik maken van de voorleessoftware TextAid om de lesstof te bestuderen. Met
TextAid kun je je tekstbegrip vergroten en je leestempo verhogen.
Hoe vraag je een licentie voorleessoftware aan?
1. Ga naar my.tudelft.nl of maakt gebruik van de mytudelft-app
2. Open Osiris Zaak (zie onderaan in menu Go To)
3. Klik op Start Zaak om jouw aanvraag te starten en volg de instructie.
4. Voeg een leesbare scan toe van je dyslexieverklaring.
Let op! Check eerst of je dyslexieverklaring voldoet aan de eisen, zie hierboven.
In Osiris Zaak kun je de afhandeling van jouw aanvraag volgen.

Collegerama
Kijk op BrightSpace of jouw vakken zijn opgenomen via Collegerama, zodat je het college kunt terugkijken.
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Studeren met Dyslexie aan de TU Delft

‘Browse aloud’ voorleessoftware
De TU Delft biedt de mogelijkheid om teksten op haar website hardop voor te laten lezen. Installeer
hiervoor de software ‘Browse Aloud’ . Deze is te vinden op www.tudelft.nl onderaan de website.
Denk je andere voorzieningen nodig te hebben dan de hierboven vermelde voorzieningen?
Neem dan contact op met een studieadviseur van jouw faculteit om na te gaan wat de mogelijkheden zijn.

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: www.tudelft.nl/gezondeboel

Financiële compensatie
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 de TU Delft website.

Studentenplatform Student Onbeperkt
Dit studentenplatform is er voor studenten aan de TU Delft met 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.

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 over bijvoorbeeld,
Anders omgaan met piekeren, Constructief Denken bij faalangst/perfectionisme, Stressmanagement, of
Snellezen of Studie(her)keuze. Verder kan je vanuit je eigen huis met de tool van Gezondeboel kosteloos,
anoniem en zelfstandig programma’s volgen om je mentale welzijn te verbeteren.

Vragen?
kijk op www.functiebeperking.tudelft.nl of stuur een email naar functiebeperking@tudelft.nl.

Handige links
www.tudelft.nl/studenten/welzijn-en-studie/
www.duo.nl
www.studeersnel.nl
www.startstuderen.nl
www.ecio.nl
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