
HORIZON
Loket voor studeren met een functiebeperking of extra

ondersteuningsvraag

 

Neem contact op met je studieadviseur. Bespreek samen jouw aanvraag. Toon medische documenten

die jouw functiebeperking aantonen. 

Afhankelijk van de voorziening, dien je jouw aanvraag in bij de examencommissie van jouw faculteit. 

De studieadviseur ondersteunt je bij een aanvraag en kan in sommige gevallen namens de

examencommissie aanvragen afhandelen. 

Maatwerkvoorzieningen 
Heb je een functiebeperking en belemmert dit jouw studie? De TU Delft biedt via Horizon

standaardvoorzieningen om ervoor te zorgen dat je prettig en vlot kunt studeren: extra toetstijd 

(10 min/uur) en voorleessoftware. Het kan tijdens je studie voorkomen dat deze voorzieningen niet (meer)

toereikend zijn en dat je voorzieningen op maat nodig hebt, die aansluiten bij jouw specifieke behoeften. In

overleg met je studieadviseur kun je bespreken welke voorzieningen voor jou passend en noodzakelijk zijn.

Procedure

Let op: wees op tijd!
Voorzieningen regelen vraagt méér tijd dan je denkt. Op de website van jouw faculteit vind je informatie

over de examencommissie en de afhandelingstermijn van aanvragen. Over het algemeen dien je uiterlijk 

6 à 8 weken voordat de voorziening nodig is een aanvraag in te dienen. 

Beoordelingscriteria
De examencommissie beoordeelt jouw aanvraag op de volgende criteria:

   1.  Met de voorziening worden dezelfde competenties getoetst als de oorspronkelijke toets.

   2.  De voorziening moet doeltreffend zijn (geschikt en noodzakelijk).

   3.  De voorziening vormt geen onevenredige belasting voor de onderwijsinstelling.

Niet alle voorzieningen zijn realiseerbaar. Je hebt het recht om een aanvraag in te dienen. Dit betekent

echter niet automatisch dat jouw aanvraag wordt goedgekeurd. Indien de examencommissie jouw

aanvraag afwijst, kun je binnen 6 weken na dagtekening van het besluit een beroep indienen bij het College

van Beroep voor de Examens (CBE).

Tip: Geeft de examencommissie geen argumentatie van het besluit? Vraag hier dan alsnog om! Als je een

bezwaar wilt maken tegen het besluit, kan je bij jouw studieadviseur en bij Horizon terecht voor uitleg en

advies.  

https://www.tudelft.nl/studenten/begeleiding/studeren-met-een-functiebeperking/ondersteuning/verlenging-toetstijd
https://www.tudelft.nl/studenten/begeleiding/studeren-met-een-functiebeperking/ondersteuning/verlenging-toetstijd
https://www.tudelft.nl/studenten/begeleiding/studeren-met-een-functiebeperking/ondersteuning/verlenging-toetstijd
https://www.tudelft.nl/studenten/begeleiding/studeren-met-een-functiebeperking/ondersteuning/voorleessoftware-textaid


Tijdsbestek: extra tijd bovenop de reguliere extra toetstijd, spreiding van tentamens, extra
herkansingen. 
Locatie: tentamen afleggen in een aparte ruimte.
Hulpmiddelen: A3 tentamenpapier, woordenboek, laptop, koptelefoon, bijzonder meubilair,
softwaregebruik tijdens proctoring, etc.
Toetsvorm: mondelinge overhoring, online tentamen of individuele opdracht.

Studentenstatuut – zie website TU Delft
OER (Onderwijs en Examenregeling) – zie website TU Delft
WHW (Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek)
WGB-h/cz (Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte)

Medische verklaringen en vertrouwelijkheid
Voor het aanvragen van voorzieningen is het nodig dat je studieadviseur inzage krijgt in jouw medische
informatie. Deze persoon gaat hier vertrouwelijk mee om. Het kan zijn dat je contact moet opnemen met
je eigen behandelaar of met een (studenten)arts voor een verklaring of advies met betrekking tot jouw
aanvraag. Gegevens uit jouw persoonlijk medisch dossier hoef je niet aan docenten of aan de
examencommissie te laten zien.

Type maatwerkvoorzieningen
Deze voorzieningen zijn in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Bespreek daarom met je studieadviseur wat 
er wel/niet mogelijk is binnen jouw faculteit.
Hieronder vind je voorbeelden van maatwerkvoorzieningen. De lijst is dus niet volledig.

Aangepast rooster en versoepeling aanwezigheidsplicht
Wat er mogelijk is op dit vlak, is afhankelijk van de eindtermen van vakken en het studieprogramma.
Bespreek dit met je studieadviseur. In sommige gevallen is studievertraging helaas onvermijdelijk. 
Soms kun je direct met je docent afspraken maken over aanwezigheidsplicht of een aangepaste deadline.
Er bestaat financiële ondersteuning, mocht je vertraging oplopen vanwege je functiebeperking. 
Horizon kan je hierover meer vertellen. 

Career and Counselling Services
Hier kun je als student terecht voor alle ontwikkelvragen op persoonlijk gebied of rond studie- en
loopbaanontwikkeling en vaardigheden. De studentendecanen, studentpsychologen en medewerkers van
het Career Centre staan voor jou klaar. Ze kunnen je kortdurende persoonlijke begeleiding bieden en
daarnaast doorverwijzen voor externe ondersteuning. 

Horizon
Vanuit Horizon kunnen de studentendecanen jou informeren en ondersteunen op het gebied van studeren
met een functiebeperking, zoals wet- en regelgeving, procedures, financiële ondersteuning, huisvesting en
individuele en groepsbegeleiding.

Ben je al bewus van je rechten?  Relevante Wet- en regelgeving

Landelijke regelingen
In sommige gevallen kun je hulpmiddelen bij het UWV aanvragen of anders hiervoor een vergoeding
ontvangen.  Meer informatie: www.hogeronderwijstoegankelijk.nl of www.uwv.nl. 

Vragen?
 Ga naar www.tudelft.nl/studenten/horizon. 
 Of stuur een e-mail naar horizon-esa@tudelft.nl.
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