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1. Inleiding
Studeren met een functiebeperking is niet altijd eenvoudig. De Universiteit Leiden wil
er daarom voor zorgen dat studenten met een dergelijke beperking zo weinig mogelijk
hinder ondervinden tijdens hun studie, en dat voorkomende hindernissen zoveel
mogelijk overwonnen of omzeild worden.
Deze brochure geeft helderheid over de voorzieningen binnen én buiten de
universiteit, die er mede voor kunnen zorgen dat het onderwijs ook voor jou
toegankelijk is en dat je je studie met succes kunt doorlopen. In hoofdstuk 9 (Nuttige
adressen) vind je de adressen van de instanties die in deze brochure worden genoemd,
aangevuld met een aantal andere.
Met een functiebeperking wordt een lichamelijke, psychische of andere blijvende
aandoening bedoeld:
• een visuele, auditieve of motorische handicap
• een stoornis in taal (bijvoorbeeld dyslexie) en/of spraak
• een chronische, psychische ziekte
Een beperking kan het volgen van onderwijs en het maken van tentamens
belemmeren. Je kunt het beste direct bij aanvang van de opleiding, of nog beter, vóór
aanvang van de opleiding, contact opnemen met Fenestra Disability Centre, gevestigd
in Studentencentrum Plexus. Daar kan gekeken worden welke
voorzieningen/regelingen ingezet kunnen worden om de opleiding zo goed mogelijk
te doorlopen. In deze brochure vind je een overzicht van de voorzieningen, regelingen
en begeleiding waar je een beroep op kunt doen.
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2. Studeerbaarheid
2.1 Studiekeuze
Om met plezier een studie te kunnen volgen moet er studievoortgang zijn. In de
praktijk blijkt een studievoortgang van 50% of meer door de student als bevredigend
te worden ervaren. Een goede studiekeuze die past bij de eigen mogelijkheden is in dit
verband erg belangrijk.
De aard van sommige opleidingen verhoudt zich goed tot bepaalde
functiebeperkingen, in andere gevallen is de combinatie lastig te realiseren. Het is
belangrijk om je goed te oriënteren, zowel bij het kiezen van de studie als bij het
maken van keuzes binnen de opleiding. Maak een inventarisatie van de problemen die
je kunt verwachten en de moeite die je zult hebben met het overwinnen daarvan. Bij
het maken van keuzes kun je een beroep doen op de Career Services in
Studentencentrum Plexus, de studieadviseur en Fenestra Disability Centre. In de
studiegids van je opleiding vind je een uitgebreide beschrijving van de doelstellingen
en vakken van de opleiding.
2.2 Studieplan
Honderd procent studievoortgang kun je alleen bereiken als je tenminste 40 uur per
week geconcentreerd kunt studeren. Als je daar door je functiebeperking niet toe in
staat bent, is het van belang een realiseerbaar studieplan te maken in overleg met de
opleiding. Dat is niet alleen de wens van de universiteit, zij wordt daartoe ook
aangezet door de Wet Gelijke Behandeling en de Wet op het Hoger Onderwijs en
Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Via deze wetten is de instelling verplicht het
onderwijs en de wijze van toetsen zoveel mogelijk aan te passen aan de
functiebeperking mits dit geen onredelijke inspanning vereist.
Wanneer je aanpassingen nodig hebt, kun je het beste een afspraak maken bij Fenestra
Disability Centre. Daar wordt een inventarisatie gemaakt van de bijzondere
faciliteiten die je nodig hebt, waarna een verzoek tot inwilliging wordt gestuurd naar
de Examencommissie van de opleiding. De Examencommissie besluit uiteindelijk of
de faciliteiten worden toegestaan. Houd er rekening mee dat tentamenvoorzieningen
minimaal vier weken voordat de tentamens worden gehouden, moeten zijn
aangevraagd.
Op internet is veel informatie en advies te vinden over effectief studeren. Ook worden
trainingen en workshops gegeven op het gebied van studeren en zelfontwikkeling. Zie
www.studenten.leidenuniv.nl/ondersteuning
2.3 Onkostenvergoedingen
Vertraging in de studievoortgang heeft meestal financiële gevolgen. Vertraging kan in
sommige gevallen gecompenseerd worden door een voorziening vanuit DUO en/of
een uitkering via de Regeling financiële ondersteuning studenten van de universiteit.
Extra hulpmiddelen zoals aanpassingen van je werkplek thuis, vervoersvoorzieningen
en aanpassingen op de universiteit (doventolk, notitiemaker etc.) kunnen in het
algemeen vergoed worden uit maatschappelijke regelingen. Bij Fenestra Disability
Centre kunnen soms ook hulpmiddelen worden gehuurd of kan een vergoeding
worden aangevraagd voor de aanschaf. Zie voor een uitgebreide toelichting hoofdstuk
5: Financiën.
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3. Begeleiding
Op de universiteit wordt, meer dan op de middelbare school, een beroep gedaan op je
zelfstandigheid. De invulling van de functie van docent is anders: op de middelbare
school heeft een docent een intensiever en andersoortig contact met de scholieren dan
een docent aan een universiteit met de studenten. Universitair docenten houden zich
niet alleen bezig met het geven van onderwijs maar besteden ook veel tijd aan
onderzoek. Dit betekent dat een universitair docent bij sommige problemen van
algemene aard (studievaardigheden, aan het studentenleven gerelateerde problemen)
verwijst naar andere medewerkers.
3.1 Studieadviseurs
Elke opleiding heeft een studieadviseur. Met de studieadviseur heb je in de regel het
meeste contact. De studieadviseur weet alles over de opbouw van de studie en kan
worden geconsulteerd bij studie-inhoudelijke of studiegerelateerde problemen. Hij/zij
overlegt met de examencommissie over noodzakelijke aanpassingen op het gebied
van onderwijs of de wijze van toetsen naar aanleiding van het advies van Fenestra
Disability Centre. De studieadviseur bewaakt de studievoortgang en maakt afspraken
met de student inzake de Regeling financiële ondersteuning studenten (zie hoofdstuk
5: Financiën).
3.2 Studentendecanen
De studentendecanen werken niet bij een opleiding maar bij de afdeling Studie- en
studentenondersteuning van de universiteit. Deze dienst kun je vinden in
Studentencentrum Plexus, Kaiserstraat 25 te Leiden. De studentendecanen zijn
experts op het gebied van wet- en regelgeving. Zij kunnen bemiddelen en adviseren
bij aanvragen in het kader van regelingen en voorzieningen, en bij studievertraging.
Twee studentendecanen zijn specifiek verbonden aan Fenestra.
3.3 Studentenpsychologen
De studentenpsychologen bieden studenten hulp bij zowel studieproblemen als
persoonlijke problemen. Tijdens het open spreekuur in Studentencentrum Plexus
bespreek je je problemen in het kort met de studentenpsycholoog. Vervolgens wordt
gekeken wat voor jou de beste oplossing is, bijvoorbeeld het volgen van een training,
een verwijzing naar een andere hulpverlenende instantie of gesprekken met de
studentenpsycholoog.
In het laatste geval zal de studentenpsycholoog je in gemiddeld vijf gesprekken
helpen om de problemen in kaart te brengen en deze gezamenlijk zo goed mogelijk op
te lossen. Is er specialistische of langer durende hulp nodig, dan word je geholpen bij
het vinden van de juiste therapeut of instantie. De studentenpsychologen geven elk
jaar diverse trainingen en workshops op het gebied van studeren en zelfontwikkeling.
Zie voor meer informatie www.studentenpsychologen.leidenuniv.nl.
3.4 Studiekeuze- en loopbaanadviseurs
De studiekeuze- en loopbaanadviseurs begeleiden de studenten bij de studiekeuze en
de overstap van studie naar arbeidsmarkt. Als je een handicap of (chronische) ziekte
hebt, kan het lastiger zijn een plek te vinden op de arbeidsmarkt. Bij het oriënteren op
een baan zullen, naast je mogelijkheden, ook je beperkingen een rol spelen. Heb je
nog geen duidelijk beeld van wat je wel en niet kunt, waar je banen kunt vinden of
wat je vertelt bij een sollicitatie? Er zijn instanties die daarover informatie en advies
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geven en bemiddelen. Daarnaast zijn er ook diverse regelingen voor ondersteuning en
subsidies. Op de website Lucareerzone.com vind je de relevante informatie.
3.5 Fenestra Disability Centre
Bij Fenestra Disability Centre kun je terecht voor advies over allerlei zaken die te
maken hebben met je functiebeperking. Fenestra verzorgt de intake van studenten met
een functiebeperking, ondersteunt het aanvragen van voorzieningen en kan de weg
wijzen binnen en buiten de universiteit. Het is aan te raden om al een afspraak te
maken met een medewerker van Fenestra vóór je begint met studeren. Meer
informatie: www.fenestra.leidenuniv.nl.
3.6 Mentoren
De Universiteit Leiden heeft een studiesysteem ontwikkeld waarmee al in het eerste
jaar duidelijk wordt of je de juiste studie hebt gekozen (zie ook paragraaf 6.2). Uit de
resultaten blijkt dat Leidse studenten door dit studiesysteem niet alleen vlotter, maar
ook beter studeren. In het eerste jaar, de propedeuse, krijg je intensieve begeleiding.
Bij de start van je studie heb je een kennismakingsgesprek met een docent of
studieadviseur. Daarna kom je onder de hoede van een docentmentor en/of
(ouderejaars) studentmentor. Bij veel opleidingen houden de mentoren regelmatig
bijeenkomsten met hun mentorgroep.
3.7 Buddy’s
Naast de ondersteuning door mentoren is het in sommige gevallen mogelijk op
individuele basis ondersteuning te krijgen van een ouderejaarsstudent, bijvoorbeeld
als je door je functiebeperking problemen ervaart met het vinden van de weg binnen
je opleiding. In het algemeen maken studenten met een autismespectrumstoornis hier
gebruik van. Aanmelding voor het buddysysteem verloopt via Fenestra.
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4. Rechtsbescherming
4.1 Wet- en regelgeving
In de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte en de Wet
op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) is voor de instelling
de verplichting opgenomen om het onderwijs en de toetsvormen zoveel mogelijk aan
te passen aan de aard van de handicap mits dit geen onredelijke inspanning vereist van
de instelling. In de Onderwijs en Examenregeling (OER) van de opleiding wordt die
verplichting nog eens nadrukkelijk vermeld. Je vindt het OER in de studiegids van je
opleiding. Zie www.studiegids.leidenuniv.nl.
Het OER is het opleidingsgebonden deel van het studentenstatuut. In het
studentenstatuut staat wat Leidse studenten van de Universiteit Leiden mogen
verwachten en wat de universiteit van hen verwacht. Dit statuut is vooral een
verzameling van alle rechten en plichten van studenten en geeft ook aan welke
universitaire voorzieningen er voor studenten zijn. Bovendien bevat het een overzicht
van de rechtsbescherming van studenten. Zie www.studentenstatuut.leidenuniv.nl.
4.2 Fenestra
Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent met de oplossingen die de opleiding je
biedt. In eerste instantie bespreek je de bezwaren met de studieadviseur van de
opleiding. Als onvrede blijft bestaan, kun je je het beste richten tot Fenestra. Fenestra
kan een bemiddelende rol spelen bij het oplossen van de problemen. Eventueel kan
beroep/bezwaar worden aangetekend tegen de beslissing van de opleiding.
4.3 Ombudsfunctionaris
Iedere student die meent onbehoorlijk te zijn behandeld door een medewerker of een
bestuursorgaan van de Leidse universiteit kan met deze klacht terecht bij de
Ombudsfunctionaris voor studenten. De Ombudsfunctionaris zal in het algemeen geen
onderzoek instellen naar klachten over beslissingen waartegen bezwaar en beroep
mogelijk is. Wel kun je er terecht als het gaat om gedragingen/bejegeningen die niet
als behoorlijk kunnen worden aangemerkt, bijvoorbeeld: bij herhaling worden
afspraken niet nagekomen, toezeggingen niet waargemaakt, of er is een verstoorde
relatie met de mentor of de scriptiebegeleider. De gebeurtenis mag niet langer dan een
jaar geleden zijn voorgevallen. Zie www.ombudsfunctionaris.leidenuniv.nl.
4.4 Vertrouwenspersonen
De student die seksuele intimidatie, agressie, geweld of discriminatie ondervindt, kan
zich wenden tot een vertrouwenspersoon. De student kan met deze persoon het
probleem in een vertrouwelijke sfeer bespreken, en samen zoek je naar (mogelijke)
oplossingen om de situatie te verbeteren. Daarbij bestaat de mogelijkheid een klacht
in te dienen bij een klachtencommissie die voor dit doel is ingesteld. Via de
klachtenregeling kunnen ambtelijke maatregelen worden getroffen tegen een
beklaagde. De vertrouwenspersonen kun je bereiken via de afdeling Veiligheid,
Gezondheid en Milieu (VGM), www.vgm.leidenuniv.nl.
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4.5 Universiteitsraad
De Universiteit Leiden heeft een medezeggenschapsorgaan dat als taak heeft het
College van Bestuur kritisch te volgen en te adviseren, en soms mee te beslissen over
belangrijke onderwerpen. Dit orgaan is de Universiteitsraad (UR).
De UR bestaat uit 16 leden, van wie er 8 afkomstig zijn uit de personeelsgeleding en 8
uit de studentengeleding. Zie www.ur.leidenuniv.nl.
4.6 College voor de rechten van de mens
Het college voor de rechten van de mens toetst een verzoek om een oordeel over
ongelijke behandeling aan de Wet Gelijke Behandeling en beoordeelt of deze wet
overtreden is. Zie www.mensenrechten.nl.
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5. Financiën
Studeren met een functiebeperking kan extra kosten met zich meebrengen voor studie
of studentenleven. In dit hoofdstuk worden een aantal (wettelijke) regelingen
weergegeven waarop je een beroep kunt doen voor tegemoetkoming.
5.1 Studiefinanciering
In de Wet Studiefinanciering 2000 staan de condities vermeld waaronder studenten
recht hebben op studiefinanciering. Als je door bijzondere omstandigheden ten
gevolge van je functiebeperking niet aan de voorwaarden kunt voldoen, kun je een
beroep doen op de in de wet opgenomen uitzonderingen en aanpassingen.
5.2 Voorzieningen DUO
Wanneer je door je functiebeperking studievertraging oploopt, of je opleiding niet
(binnen de diplomatermijn) kunt afronden, dan kom je vaak in aanmerking voor een
voorziening van DUO. Wil je meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan
contact op met één van de studentendecanen.
5.3 Regeling financiële ondersteuning studenten
Wanneer je studievertraging oploopt door je functiebeperking kun je in sommige
gevallen ook een beroep doen op de universitaire regeling ‘financiële ondersteuning
studenten’. Een aanvraag hiervoor kun je indienen via de studieadviseur van je
opleiding. Als je een beroep doet op deze regeling en op grond van je
functiebeperking ook een voorziening van DUO ontvangt, wordt de uitkering vanuit
de Universiteit Leiden met de ontvangen voorziening van DUO verrekend.
5.4 Studeren in het buitenland
Erasmusstudenten met een functiebeperking die voor een studieperiode in het
buitenland veel extra kosten moeten maken, kunnen in aanmerking komen voor extra
financiering. Onder het Erasmusprogramma vallen alle lidstaten van de Europese
Unie. Als richtlijn geldt een maximale extra toekenning van € 5000,- voor de gehele
periode. Eventuele hogere kosten worden mogelijk ook vergoed. Deze financiering
komt bovenop de Erasmusbeurs. Zie www.buitenland.leidenuniv.nl.
Voor een studiereis buiten Europa is er geen beurzenprogramma. Mocht je daarvoor
financiële ondersteuning zoeken, kun je het beste contact opnemen met Fenestra
Disability Centre.
5.5 Studietoeslag
Als je 18 jaar of ouder bent en door een beperking niet in staat bent om een bijbaan te
onderhouden, kan je in aanmerking komen voor een studietoeslag. De studietoeslag
wordt verleend door de gemeente. De hoogte van de toeslag verschilt per gemeente.
5.6 Hulpmiddelen
Recht op hulpmiddelen om te kunnen studeren zoals aanpassingen van de studieplek
thuis, een computer voor bijvoorbeeld slechtzienden, een notitiemaker of een
doventolk kunnen worden aangevraagd via de Wet Werk en Inkomen naar
Arbeidsvermogen (WIA). Hierin zijn onderdelen vanuit de oude Wet (Re)integratie
Arbeidsgehandicapten (REA) overgenomen. De uitvoerende instantie voor de WIA is
UWV (zie www.uwv.nl).

8

Als je behoefte hebt aan een hulpmiddel, geen recht hebt op een vergoeding vanuit
een wettelijke regeling en je financiële draagkracht gering is, kun je via Fenestra
ondersteuning aanvragen bij een particulier fonds en/of het universitair Noodfonds.
5.7 Woonaanpassingen
Als je zelfstandig woont en speciale aanpassingen in de woonsfeer nodig hebt, kun je
die aanvragen bij de gemeente. Je doet dan een beroep op de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO). Als je op een kamer woont van de Leidse studentenhuisvester
DUWO, dien je de aanvraag daar in (zie www.leiden.nl of www.duwo.nl).
5.8 Thuiszorg
Hulp bij het schoonmaken, boodschappen doen, wassen, aankleden, opstaan, naar bed
gaan en/of het aandoen van een prothese kan aangevraagd worden bij Thuiszorg. Dit
wordt zorg in natura genoemd. Thuiszorg valt onder de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO). De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering (zie
https://gemeente.leiden.nl/themas/wmo/).
5.9 Persoonsgebonden Budget
Een Persoonsgebonden Budget (PBG) is een geldbedrag waarmee je zelf zorg en
begeleiding kunt inkopen. Een PGB biedt je veel vrijheid: je kunt zelf afspraken
maken met de zorgverlener van jouw keuze. Je geeft ook zelf aan wanneer je zorg
nodig hebt en wat er gedaan moet worden. Een PGB is niet verplicht. Je kunt ook
kiezen voor zorg in natura. Je kunt het PGB inzetten voor persoonlijke verzorging,
verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, verblijf,
behandeling en huishoudelijke zorg. Het PGB valt onder de Wet Maatschappelijke
ondersteuning (WMO).
5.10 Vervoer
Als je door je functiebeperking niet met het openbaar vervoer naar de universiteit kunt
komen, kun je een beroep doen op de vervoersvoorzieningen van het UWV. Je kunt
daarbij denken aan vervoer per taxi of leenauto, of aanpassingen aan de auto (zie
www.uvw.nl).
Voor lokale vervoersvoorzieningen kun je bij de gemeente via de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) een aanvraag tot ondersteuning indienen.
Via de WMO kun je ook vergoedingen aanvragen voor een scootmobiel,
(sport)rolstoelen, driewielerfietsen, aanpassingen aan de auto, individuele
(rolstoel)taxivergoeding en een kilometervergoeding (zie
https://gemeente.leiden.nl/themas/wmo/).
5.11 Particuliere fondsen
Soms lukt het niet om benodigde voorzieningen via de reguliere, wettelijke regelingen
bekostigd te krijgen. In dat geval kan een fonds soms uitkomst brengen. Ook als je
geen recht meer hebt op studiefinanciering (beurs en lening) maar nog wel moet
afstuderen kun je soms een beroep doen op een particulier fonds. In PITSstop, het
informatiecentrum in Studentencentrum Plexus kun je het fondsenboek raadplegen.

9

6. Toegankelijkheid onderwijs en aanvraag faciliteiten
6.1 Algemeen
Een functiebeperking kan het volgen van onderwijs en het maken van tentamens
belemmeren. Soms heb je speciale faciliteiten op onderwijsgebied nodig. Je kunt
daarbij denken aan uiteenlopende faciliteiten als hulpmiddelen (bijvoorbeeld het
gebruik van een laptop voor een tentamen), een verlengde tentamenduur, flexibiliteit
wat betreft de aanwezigheidsplicht bij werkgroepen, mondelinge tentamens,
verlenging van de inlevertermijn van werkstukken en aanpassing van het Bindend
Studieadvies in het kader van het Leids studiesysteem.
Wanneer je op grond van je functiebeperking speciale faciliteiten op onderwijsgebied
nodig hebt, kun je het beste contact opnemen met Fenestra Disability Centre. Fenestra
dient bij de opleiding een verzoek in voor het toestaan van de bijzondere faciliteiten.
Het aanvragen van extra faciliteiten bij de opleiding verloopt dus altijd via Fenestra
Voor het aanvragen van extra faciliteiten heb je altijd een medische verklaring nodig.
Mocht je arts/ psychiater/ psycholoog op grond van gedragsregels weigeren een
verklaring op te stellen, dan kun je contact opnemen met een van de artsen van de
afdeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) (zie
www.arbodienst.leidenuniv.nl). Uiteindelijk beslist de Examencommissie van de
opleiding of het gebruik van extra faciliteiten op onderwijsgebied wordt toegestaan.
Mocht het verzoek worden afgewezen en je bent het daarmee niet eens, dan kan
Fenestra je helpen bij het maken van bezwaar tegen de beslissing.
Juist omdat er nauwelijks standaardoplossingen te geven zijn kan de universiteit de
beste service verlenen als je zelf aangeeft, bijvoorbeeld via een
deskundigenverklaring, welke aanpassing(en) je nodig hebt.
6.2 Leids studiesysteem met Bindend Studieadvies (BSA)
De Universiteit Leiden kent in het eerste jaar van je studie een voortgangseis. Voor
studenten met een functiebeperking kan daarvan soms worden afgeweken. Je moet
dan wel bij aanvang van de studie of in het eerste semester een aangepaste
studieplanning hebben gemaakt, samen met de studieadviseur van je opleiding.
6.3 Rolstoelgebruikers
De onderwijsgebouwen van de Universiteit Leiden zijn in het algemeen redelijk tot
goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Veelal zijn er ook aangepaste toiletten en
parkeerplaatsen beschikbaar. Mocht blijken dat een onderwijsruimte of
studentenvoorziening niet geschikt is voor rolstoelgebruikers, dan kun je dit het beste
melden bij Fenestra Disability Centre.
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7. Huisvesting
7.1 Kamers
De meeste studenten die woonachtig zijn in Leiden wonen in een kamer van de Leidse
studentenhuisvester DUWO. Studenten met een functiebeperking hebben vaak extra
woonvoorzieningen nodig. Als je een kamer met aanpassingen nodig hebt of door je
functiebeperking niet aan een kamer kunt komen, kun je het beste een verzoek
indienen bij de urgentiecommissie van DUWO. Hierbij moet altijd een medische
verklaring worden gevoegd (zie www.duwo.nl).
7.2 Begeleid wonen voor studenten met een lichamelijke handicap
Begeleid wonen is wonen met hulp of begeleiding. Welke hulp je krijgt, hangt af van
je beperking. Het kan bijvoorbeeld gaan om hulp bij het aan- en uitkleden, het
huishouden en het aanvragen van voorzieningen zoals hulpmiddelen of een
aanpassing van je woonruimte. Begeleid wonen is bedoeld voor mensen met een
handicap die zelfstandig willen gaan wonen maar begeleiding nodig
hebben. Bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking, blinden,
slechtzienden, doven of slechthorenden.
Je kunt kiezen uit verschillende mogelijkheden.
• Je huurt een huis van een zorginstelling, en die instelling geeft ook hulp.
• Je huurt een kamer van een zorginstelling en deelt voorzieningen met andere
bewoners (bijvoorbeeld douche, toilet en keuken). De zorginstelling geeft
hulp.
• Je huurt een huis via een woningcorporatie of een particulier. Voor de hulp
sluit je zelf een contract af met een zorginstelling.
Zie www.mee.nl
7.3 Begeleid wonen voor studenten met psychiatrische problemen
Voor mensen met psychiatrische problemen kan het lastig zijn om zelfstandig te
wonen. Je kunt dan terecht in een project voor begeleid wonen. Je woont in
een dergelijk project zo zelfstandig mogelijk. De begeleiders helpen je je leven op
orde te brengen. Zo krijg je hulp bij het regelen van je financiën, bij het studeren en
het invullen van je vrije tijd. Ook kun je samen met je begeleider contacten leggen
(netwerken), het huishouden doen en zaken regelen met instanties, zoals de gemeente
en je zorgverzekeraar.
Hebt je meer hulp nodig, dan kun je terecht bij een organisatie voor ambulante GGZ.
Je moet dat zelf regelen. En je kunt ook altijd je begeleider vragen om extra hulp.
Voor de woning betaal je maandelijks huur, de begeleiding is gratis
(zie www.mee.nl en www.rivierduinen.nl/).
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7.4 Woonmogelijkheden voor studenten met autisme
Veel studenten met een autisme spectrum stoornis wonen thuis. Het is echter niet
voor iedere student met een autisme spectrum stoornis mogelijk of wenselijk om
(lang) thuis te blijven wonen.
Studenten met een autisme spectrum stoornis kunnen kiezen voor begeleid wonen of
voor zelfstandig wonen met ambulante begeleiding. Bij de keuze voor een woonvorm
is het belangrijk te kijken naar de behoefte aan begeleiding bij het wonen. Sommige
mensen met ASS hebben veel ondersteuning nodig bij het wonen, andere veel minder.
Zie www.stumass.nl , www.prodeba.nl, www.villaabel.nl.
7.5 Fokuswoningen
Leiden kent ook Fokuswoningen. Fokuswoningen sluiten aan op de vraag van mensen
met een ernstige lichamelijke handicap die onafhankelijk en zelfstandig willen wonen.
De combinatie van een aangepaste woning met 24-uursdienstverlening op afroep,
biedt de vrijheid om een eigen leven te leiden (zie www.mee.nl en
www.fokuswonen.nl).
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8. Arbeidsmarkt
8.1 Career Services
Als je een handicap of (chronische) ziekte hebt, kan het lastiger zijn een plek te
vinden op de arbeidsmarkt. Bij het oriënteren op een baan zullen, naast je
mogelijkheden, ook je beperkingen nadrukkelijk een rol spelen. Heb je nog geen
duidelijk beeld van wat je wel en niet kunt, waar je banen kunt vinden of wat je vertelt
bij een sollicitatie? Er zijn instanties die daarover informatie en advies geven en die
bemiddelen. Daarnaast zijn er ook diverse regelingen voor ondersteuning, en
subsidiemogelijkheden. Op de website van de Career Services vind je onder meer
informatie over reïntegratiebureaus, een specifieke beroepentest, wettelijke regelingen
en persoonlijke ervaringen (zie loopbaanservice.leidenuniv.nl).

13

9. Nuttige adressen
Fenestra Disability Centre
Studentencentrum Plexus,
Kaiserstraat 25
Postbus 9500, 2300 RA Leiden
071 527 / 80 25/8026
www.fenestra.leidenuniv.nl

fenestra@sea.leidenuniv.nl
Studentencentrum Plexus
Kaiserstraat 25
2311 GN Leiden
071 527 80 08
www.plexus.leidenuniv.nl
Openingstijden: ma t/m vr 9.00-23.00 uur, za en zo 12.00–18.00 uur.
Studentenpsychologen
Studentencentrum Plexus
Kaiserstraat 25
Postbus 9500, 2300 RA Leiden
071 527 8026
www.studentenpsychologen.leidenuniv.nl
psychologen@sea.leidenuniv.nl
Open spreekuren: ma. t/m vr 11.00-1 11.45 uur.
Career Services
Studentencentrum Plexus
Kaiserstraat 25
Postbus 9500, 2300 RA Leiden
071 527 80 25
www.loopbaanservice.leidenuniv.nl
loopbaanservice@sea.leidenuniv.nl
Dienst Veiligheid, Gezondheid & Milieu
Poortgebouw
Rijnsburgerweg 10
2333 AA Leiden
Postbus 9600, 2300 RC Leiden
071 527 80 15
www.vgm.leidenuniv.nl
DUWO
Rapenburg 33
Postbus 11275, 2301 EG Leiden
071 516 17 18
www.sls.nl
info@duwo.nl
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Gemeente Leiden
Stadhuisplein 1
2311 EJ Leiden
071 516 51 65
www.leiden.nl
Stichting Thuiszorg Groot Rijnland
www.thuiszorggrootrijnland.nl
info@stgr.nl

MEE regio Leiden
www.mee.nl
info@meezhn.nl

Ondersteuning bij leven met een beperking voor mensen met een fysieke of
psychische beperking.
Prodeba
http://prodeba.nl/
info@prodeba.nl
Begeleiding van jongvolwassenen meteen ontwikkelingsstoornis.
Transparant
http://transparant-leiden.nl
info@transparant-leiden.nl
Transparant biedt zorg voor volwassenen met psychologische of psychiatrische stoornissen
en psychosociale problemen.

Windroos
www.dewindroos.com
info@dewindroos.com
De Windroos biedt zorg voor iedereen met psychische/psychiatrische problemen tot 30 jaar

Geestelijke Gezondheidszorg Rivierduinen (GGZ)
www.rivierduinen.nl
Het centrum GGZ Leiden en omstreken is een onderdeel van Rivierduinen, centrum
voor dagelijkse zorg aan mensen met psychische of psychiatrische klachten.
Centrum Autisme Leiden
www.rivierduinen.nl/autisme
Stumass
www.stumass.nl
info@stumass.nl
Stumaas biedt woon-, studie en leefbegeleiding aan voor studenten met een autisme
spectrum stoornis.
Villa Abel
http://villaabel.nl
Villa Abel biedt woon- en studievoorzieningen aan voor studenten met een autisme spectrum
stoornis.
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IWAL
www.iwal.nl
Het IWAL richt zich op het verlenen van zorg en het verzamelen van kennis op het
gebied van leerproblemen zoals dyslexie en dyscalculie.
Bartiméus, de specialist in leven met een visuele beperking
088-8899888

www.bartimeus.nl
Koninklijke Visio, Landelijke Stichting Slechtzienden en Blinden
088-5859600
www.visio.org
Advies en informatie over blindheid en slechtziendheid.
Oorakel Leiden
www.oorakel.nl
Advies en informatie over doofheid en slechthorendheid.

Deze brochure wordt uitgegeven
door Fenestra Disability Centre,
het expertisecentrum van de Universiteit Leiden
op het gebied van studeren met een functiebeperking.
071 527 80 25
fenestra@sea.leidenuniv.nl
Februari 2017
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