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2018-2019
Per faculteit, 2 opleidingen die deelnemen

Doelen:

• Warm welkom

• Bespreken verwachtingen 

• Matchende functie

• Betere begeleiding
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HOE?

Werkwijze:

- Studielink

- Afspraak via secretariaat met en docent opleiding en 

studentendecaan en aspirant student 

- Checklist met vragen

- Afspraken maken m.b.t. voorzieningen
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CIJFERS 2018- 2019

• 1249 aanmeldingen van studenten FB (unieke aantal lager)

• 293 aspirant studenten geven aan wil gesprek

• 203 aspirant studenten contact, anderen reageerden niet op e-

mail/telefoon

• 102 gesprekken ingepland (geen behoefte/ elders studeren)

• 15 studiekiezers groepsbijeenkomst
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DOELEN GEREALISEERD?

• Warm welkom: 
prettig (63,6%); zeer prettig (36,4%);
40,9% voelde zich vrij om vragen te stellen, 59,1% voelde zich heel vrij om dit te doen.

• Verwachtingen:
Weet beter wat te verwachten: eens (52,4%) of helemaal eens (23,8%); 23,8% neutraal 

• Inzicht (matching): eens (50%) of wel helemaal mee eens (25%); 25% van de respondenten 
neutraal

• Betere begeleiding: (95%) weet welke voorzieningen mogelijk zijn; 5% Geeft aan dit niet te weten. 

• 90% weet waar te zijn voor hulp en begeleiding; 5 % weet dit niet.

• Alle respondenten (100%) hebben verwachting dat tijdens de studie de hulp wordt gegeven die 
ze nodig hebben. 
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VOORSTEL AANPASSINGEN

• Lastig en studentendecaan en docent en aspirant student

• Gebruik checklist als leidraad

• Meer groepsbijeenkomsten, bijv. ADHD

• Soms telefonisch? Beter filteren.

• Rol Limitless?

• Alleen doen van melding wordt mogelijk

• Andere vraagstelling studielink (privacy)

• Afspraakblokken aanbieden

• Dit studiejaar uitgebreid naar alle opleidingen
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LIMITLESS
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Doelen:

• Zichtbaarheid van studeren met een functiebeperking 

• De HvA van feedback en informatie voorzien

• Studenten met een functiebeperking met elkaar in contact te 

brengen



PEER-TO-PEER

• Zelfde functiebeperking

• Ca. 3x afspreken

• Wegwijzen

• Tips and tricks
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STUDENTMENTOR+

• Eerste 100 dagen

• Hogere jaars student

• Wegwijzen

9


