Persbericht

Stijging onvrede over mogelijkheden voor
studenten met een functiebeperking
Leiden/Den Bosch, 10 november 2014 – Studenten met een functiebeperking zijn in toenemende
mate ontevreden over de faciliteiten die hen geboden worden om te studeren. Hun waardering
voor de mogelijkheden om aangepaste roosters, aangepaste opdrachten of alternatieve toetsen te
krijgen, vertoont een dalende trend. Dat blijkt uit de Gebruikerstoets Studeren met een Handicap
2014.
Zowel in het HBO als het WO is er een kanteling te zien in de tevredenheid van studenten met een
functiebeperking. Ze zijn positiever dan voorheen over het begrip en de kennis van zaken bij
docenten, en over de beschikbare begeleiding. Maar tegelijk heerst er groeiende onvrede over de
feitelijk beschikbare hulpmiddelen en aanpassingen in het onderwijs.
Een mogelijke verklaring voor deze kanteling is dat het studieklimaat in het hoger onderwijs steeds
strenger wordt, de tempo-eisen stijgen en er minder ruimte is voor herkansingen. Het risico op
minder aandacht voor studenten die juist extra aandacht nodig hebben, ligt daarbij op de loer.
Daarbij valt op dat het percentage studenten dat melding maakt van een functiebeperking, dit jaar
voor het eerst in jaren licht gedaald: van 8,0 naar 7,7 procent van alle voltijd bachelor-studenten. Of
dit een begin van een dalende trend is, valt nog niet te zeggen.
Overigens heeft de opvallende algehele daling in waardering van deze groep studenten in het WO
zich dit jaar wel enigszins hersteld. Uit een berekening van tweejarige gemiddelden over de
afgelopen vijf jaar blijkt echter dat er in het WO nog steeds sprake is van een dalende trend. De
gemiddelde oordelen blijven steken bij de zesjes, dus er is nog zeker werk aan de winkel.
Uitblinkers op wo-niveau zijn er wel. Traditioneel staan Wageningen en de technische universiteiten
in Eindhoven en Twente hoog op de ranglijst. Dit jaar voegt de Radboud Universiteit Nijmegen zich
bij de top-3, met een duidelijk hogere waardering dan de afgelopen jaren. Minder tevreden zijn de
studenten over de beide Amsterdamse universiteiten. Hierbij verdient vermelding dat de zeer lage
oordelen over de rechtenfaculteiten zwaar op deze universiteiten drukken.
Bij de grote en middelgrote hogescholen blinkt de NHTV al jaren uit op het gebied van studeren met
een handicap. Avans is de beste van de ‘echt grote’ hogescholen. Windesheim, de Hogeschool
Rotterdam, de Hanzehogeschool Groningen en Hogeschool Leiden vallen op door hun constante
stijging over de afgelopen drie jaar. De hekkensluiters zijn, ook dit jaar weer, de Hogeschool van
Amsterdam, NHL en Hogeschool InHolland. Onder de kleinere hogescholen komt een grotere groep
instellingen positief uit de test. Bovenaan staat nog steeds Hogeschool TIO, gevolgd door een andere
particuliere aanbieder: IVA Driebergen. Onder aan de lijst staan ook twee particuliere instituten,
namelijk TMO Fashion Business School en Saxion Next.

De Gebruikerstoets Studeren met een Handicap 2014 is gebaseerd op een landelijke enquête die is
gehouden onder studenten met een functiebeperking. Dit leverde bij de voltijd bacheloropleidingen
een respons op van ruim 15.0000 studenten. De enquête maakte deel uit van de grote Nationale
Studentenenquête (NSE) van Studiekeuze123.
Het rapport met alle resultaten van de gebruikerstoets is vandaag aangeboden aan handicap +
studie, het landelijke expertisecentrum voor studeren met een functiebeperking. De oordelen over
afzonderlijke universiteiten en hogescholen zijn gepubliceerd via de website van deze organisatie,
www.handicap-studie.nl
Voor de redacties, niet voor publicatie: Hierna treft u de conclusies uit het rapport aan. Het complete
rapport kunt u downloaden vanaf één van deze twee websites: www.handicap-studie.nl of
www.choi.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
- C.H.O.I, de onderzoekers: Frank Steenkamp, info@choi.nl of 071-5231341
- handicap + studie: Lex Jansen, lex.jansen@handicap-studie.nl of 06-54675632

Conclusies Gebruikerstoets “Studeren met een handicap 2013”
Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I.), november 2014

2. Conclusies
•

Dyslexie is nog steeds de meest voorkomende functiebeperking bij studenten, maar staat niet
bovenaan het lijstje handicaps die studenten (zeer) ernstig belemmeren bij het studeren. Die
plek wordt ingenomen door concentratieproblemen. Bij universitaire studenten scoren ook
vermoeidheidsklachten en psychische problemen hoger.

•

De oordelen van voltijdstudenten met een handicap over wat hun universiteit of hogeschool
voor hen doet, zijn sinds in 2014 wel iets verbeterd. Toch blijft er met name in het wo op basis
van tweejaars gemiddelden nog sprake van een licht dalende trend.

•

De knelpunten betreffen andere aspecten dan de afgelopen jaren. Voorheen heerste er vooral
onvrede over de begeleiding van studenten en het begrip en verstand van zaken bij de docenten.
Positiever waren studenten over de feitelijk beschikbare hulpmiddelen en aanpassingen in het
onderwijs. Dat is anno 2014 precies omgedraaid. De onvrede richt zich nu minder op de
begeleiding en meer op de feitelijke mogelijkheden voor studenten met een functiebeperking.
Een mogelijke verklaring hiervoor is het strenger wordende studieklimaat.

•

Per sector blijven er verschillen. Deze vertonen een vertrouwd patroon. In de sector landbouw
zijn de studenten met een functiebeperking het meest tevreden over hun opvang, begeleiding en
facilitering. Duidelijk het minst tevreden zijn ze bij wo rechten.

•

Bij de reguliere universiteiten is Wageningen opnieuw de beste (7,37), gevolgd door de
technische universiteiten in Twente en Eindhoven en de Radboud Universiteit Nijmegen.

•

In het HBO blijft de NHTV in Breda de lijst aanvoeren van de ‘handicapvriendelijke’ grote en
middelgrote hogescholen. Avans en Hogeschool Windesheim completeren de top-3.
Nog hoger scoren enkele kleinere scholen. Net als vorig jaar geldt dat vooral voor Hogeschool
TIO, IVA Driebergen en de Gereformeerde Hogeschool Zwolle.

