
Conferentie
Student en Welzijn

6 februari 2018

mr Philip Coté MBA 

De rechtspositie van de student







Minister OCW in AO commissie 
Onderwijs --- 17 januari 2018
• mooie initiatieven zoals het platform Studentenwelzijn van Windesheim en 

Inholland

• veel studenten ervaren nog te weinig ondersteuning

• er moeten verbeteringen komen in de voorlichting, de intake en de 
begeleiding

• die verbeteringen moeten de komende jaren echt vorm gaan krijgen

• informatieve factsheet van de faciliteiten gemaakt

• in het regeerakkoord is 2 miljoen extra uitgetrokken voor het Profileringsfonds. 
Ook daarmee kan die extra begeleiding ondersteund worden

• met de hogeronderwijsinstellingen bespreken of een zorgcoördinator een goed 
instrument is







Juridisch kader: VN verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap
Artikel 4

Algemene verplichtingen

1. De Staten die Partij zijn verplichten zich te waarborgen en bevorderen dat alle 
personen met een handicap zonder enige vorm van discriminatie op grond van 
hun handicap ten volle alle mensenrechten en fundamentele vrijheden kunnen 
uitoefenen. Hiertoe verplichten de Staten die Partij zijn zich:

a. tot het aannemen van alle relevante wetgevende, bestuurlijke en andere 
maatregelen voor de implementatie van de rechten die in dit Verdrag erkend 
worden;

b. tot het nemen van alle relevante maatregelen, met inbegrip van wetgeving, 
teneinde bestaande wetten, voorschriften, gebruiken en praktijken aan te 
passen, of af te schaffen die discriminatie vormen van personen met een 
handicap;



Juridisch kader: VN verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap
Artikel 24. Onderwijs

1 De Staten die Partij zijn erkennen het recht van personen met een handicap op 
onderwijs. Teneinde dit recht zonder discriminatie en op basis van gelijke 
kansen te verwezenlijken, waarborgen Staten die Partij zijn een inclusief 
onderwijssysteem op alle niveaus en voorzieningen voor een leven lang leren 
en wel met de volgende doelen:

a.de volledige ontwikkeling van het menselijk potentieel en het gevoel van 
waardigheid en eigenwaarde en de versterking van de eerbiediging van 
mensenrechten, fundamentele vrijheden en de menselijke diversiteit;

b.de optimale ontwikkeling door personen met een handicap van hun 
persoonlijkheid, talenten en creativiteit, alsmede hun mentale en fysieke 
mogelijkheden, naar staat van vermogen;

c.het in staat stellen van personen met een handicap om effectief te 
participeren in een vrije maatschappij.



Juridisch kader: VN verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap
2 Bij de verwezenlijking van dit recht waarborgen de Staten die Partij zijn dat:

a.personen met een handicap niet op grond van hun handicap worden uitgesloten van 
het algemene onderwijssysteem, (…)

c.redelijke aanpassingen worden verschaft naar gelang de behoefte van de persoon in 
kwestie; 

d.personen met een handicap, binnen het algemene onderwijssysteem, de 
ondersteuning ontvangen die zij nodig hebben om effectieve deelname aan het 
onderwijs te faciliteren;

e.doeltreffende, op het individu toegesneden, ondersteunende maatregelen worden 
genomen in omgevingen waarin de cognitieve en sociale ontwikkeling wordt 
geoptimaliseerd, overeenkomstig het doel van onderwijs waarbij niemand wordt 
uitgesloten.(…)

5. De Staten die Partij zijn waarborgen dat personen met een handicap, zonder 
discriminatie en op voet van gelijkheid met anderen, toegang verkrijgen tot algemeen 
universitair en hoger beroepsonderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en 
een leven lang leren. Daartoe waarborgen de Staten die Partij zijn dat redelijke 
aanpassingen worden verschaft aan personen met een handicap.





Juridisch kader: Wet Gelijke Behandeling 
voor gehandicapten en chronisch zieken

Artikel 5b 

1  Onderscheid is verboden bij het aanbieden van of verlenen van toegang tot 
goederen of diensten en bij het sluiten, uitvoeren of beëindigen van 
overeenkomsten ter zake, alsmede bij het geven van loopbaanoriëntatie en 
advies of voorlichting over school- of beroepskeuze, indien dit geschiedt:

a. in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

b. door de openbare dienst;

c. door instellingen die werkzaam zijn op het gebied van volkshuisvesting, 
welzijn, gezondheidszorg, cultuur of onderwijs of

d. door natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep 
of bedrijf, voor zover het aanbod in het openbaar geschiedt







Juridisch kader: hoger 
onderwijs

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (Whw)

•Accreditatie

•Onderwijs- en examenregeling (OER)

•Bindend studieadvies: bijz omstandigheden

•Profileringsfonds



Artikel 7.13. Onderwijs- en examenregeling 

1 Het instellingsbestuur stelt voor elke door de instelling aangeboden 
opleiding of groep van opleidingen een onderwijs- en 
examenregeling vast. (…)

2 In de onderwijs- en examenregeling worden (…) per opleiding of 
groep van opleidingen de geldende procedures en rechten en 
plichten vastgelegd met betrekking tot het onderwijs en de examens. 
Daaronder worden ten minste begrepen:

(…)

m. de wijze waarop studenten met een handicap of chronische 
ziekte redelijkerwijs in de gelegenheid worden gesteld de 
tentamens af te leggen

Whw over de OER: art. 7.13 Whw 



Uitvoeringsbesluit Whw

Artikel 2.1. Persoonlijke omstandigheden bij bindend 
studieadvies

1. De persoonlijke omstandigheden bedoeld in de artikelen 7.8b, 
derde lid, en 7.9, derde lid, van de wet, zijn uitsluitend:

a. ziekte van betrokkene, 

b. lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van 
betrokkene, 

c. zwangerschap van betrokkene, 

d. bijzondere familie-omstandigheden, (…)



Profileringsfonds: art. 7.51 Whw

Paragraaf 2a. Profileringsfonds

Artikel 7.51. Financiële ondersteuning in verband met bijzondere omstandigheden

1 Het bestuur van een bekostigde instelling voor hoger onderwijs treft voorzieningen voor de 
financiële ondersteuning van een bij die instelling ingeschreven student die in verband met 
de aanwezigheid van een bijzondere omstandigheid studievertraging heeft opgelopen of 
naar verwachting zal oplopen.

2 De bijzondere omstandigheden, bedoeld in het eerste lid, zijn:

a. het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie (…)

b. activiteiten op bestuurlijk of maatschappelijk gebied die naar het oordeel van het 
instellingsbestuur mede in het belang zijn van de instelling of van het onderwijs dat de 
student volgt,

c. ziekte of zwangerschap en bevalling,

d. een handicap of chronische ziekte,

e. bijzondere familieomstandigheden, (…)



Profileringsfonds: minister van OCW

• In beginsel tot €862,50 (peiljaar 2016) per maand uitkering 
uit profileringsfonds mogelijk. 

• Richtlijn voor uitkeringen uit het profileringsfonds: 
instellingen kunnen nu een bandbreedte van €200-€300 
aanhouden als uitgangspunt. Instellingen behouden daarbij 
met nadruk de plicht om flexibel met deze bandbreedte om 
te gaan.

• Instellingen moeten studenten voortaan duidelijker en 
transparanter te informeren over het fonds, en het 
toekenningsbeleid en de werkwijze op een eenduidige en 
vindbare plaats op de website te publiceren. 

Kamerbrief 28 okt 2016, studenten met een functiebeperking
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