
HORIZON

Extra toetstijd (10 min/uur) 
Gratis licentie voorleessoftware (Textaid) 
Study Buddy: een studiemaatje voor praktische hulp

Spreiden van vakken over het jaar heen
Kortdurende individuele begeleiding

Tijdsbestek: extra tijd bovenop de reguliere extra toetstijd, spreiding van tentamens, verplaatsing
van deadlines, 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.
Flexibele deadlines, aangepast rooster / verplichte aanwezigheid: soms kun je dit direct met de
docent regelen 

Studeren met AD(H)D
Iedere student studeert op zijn eigen manier. Het is 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
denkt te hebben. Je eerste aanspreekpunt is je studieadviseur. Neem contact op met deze persoon en
bespreek welke voorzieningen voor jou mogelijk en passend zijn. Een paar standaardvoorzieningen zijn
via Horizon te regelen. 

Voorzieningen
Standaardvoorzieningen (via Horizon, zie website voor uitleg)

Maatwerkvoorzieningen bij volgen van onderwijs (via studieadviseur)

Maatwerkvoorzieningen bij toetsing (via studieadviseur)
Deze voorzieningen zijn in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Bespreek daarom met je studieadviseur wat
er wel/niet mogelijk is binnen jouw faculteit.

Het bovenstaande overzicht betreft de meeste bekende voorzieningen. Het is dus niet volledig.
Meer informatie over maatwerkvoorzieningen vind je op de website van Horizon. 

Loket voor studeren met een functiebeperking of extra
ondersteuningsvraag



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 (RPF) van de TU Delft en/of via de DUO. Meer informatie vind je op de website TU
Delft.

Career & 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. Verder kan je studie- en werk-gerelateerde
trainingen en workshops volgen. 

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. 

Financiële ondersteuning

E-health tool: Gezondeboel
Met deze tool kun je kosteloos, anoniem en zelfstandig online trainingen volgen om meer grip op je
(studie)leven te krijgen en om je mentale gezondheid te verbeteren. 
Meer informatie: http://www.tudelft.nl/gezondeboel. 

Studentenplatform Student Onbeperkt
Via het platform kun je in contact komen met andere studenten met een functiebeperking. Maandelijks is
er een open gespreksavond. Ook kan je meepraten over beleid op het gebied van studeren met een
beperking. Bekijk de website van Horizon of stuur een email naar studentonbeperkt@tudelft.nl.

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

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