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• Studiekeuze: weet wat je kiest

• Recht op inschrijven

• Recht op redelijke aanpassingen aan unief en hogeschool

• Recht op speciale onderwijsleermiddelen (tolken, kopieën 
medestudenten, technische hulpmiddelen)

• Recht op pedagogisch budget (VAPH)

• Recht op buitenlandse stage/studies

• Recht op klachtenprocedures

INHOUD 



Goed voorbereid is half gewonnen! 

• Voor één en dezelfde richting zijn er verschillende mogelijke 
studieprogramma’s, examenregelingen, etc, op verschillende 
hogescholen/uniefs. 

• Tip: vóór dat je je inschrijft, maak ook een afspraak met hogeschool/unief voor 
meer informatie over de opleiding die je interesseert (bv. infodagen). 
• Contacteer ook het  aanspreekpunt al om zicht te krijgen op mogelijke redelijke 

aanpassingen

STUDIEKEUZE: 
WEET WAT JE KIEST



• Dove studenten hebben recht om zich in te schrijven in het hoger 
onderwijs. (VN-verdrag inzake de rechten van Personen met een Handicap, art. 24, non-discriminatiebeginsel) 

• Voorwaarde: diploma middelbaar onderwijs

• Procedure afwijkende toelatingsvoorwaarden

• Soms specifieke toelatingsvoorwaarden (bv. geneeskunde)

• Bepalingen Europese regelgeving, koninklijke besluiten

• Wordt jouw inschrijving geweigerd? Twijfel je of het gaat om een 
weigering? Bespreek dit. Stap naar UNIA. 

(Vanaf 2019-2020 valt HBO5 ook onder de regeling hoger onderwijs.)

RECHT OP 
INSCHRIJVEN



• Tweesporenbeleid om inclusief onderwijs te realiseren

• Redelijke aanpassingen 

• Universal design = werken aan inclusie 

• Hogescholen/uniefs moeten zelf redelijke aanpassingen/begeleidingen 
voorzien. 

• Nieuwe regeling inclusief hoger onderwijs (sinds 2017-2018): extra 
coaches/zorgcoördinatoren

RECHT OP 
REDELIJKE AANPASSINGEN 



• Neem contact op met het aanspreekpunt van jouw hogeschool/unief 
http://www.siho.be/aanspreekpunten
• Hoe vroeger, hoe beter. (maar later kan ook)
• Aanvragen van bijzonder statuut. (documentatie: VAPH, Directoraat personen 

met een handicap, vlor-attesteringsbundel) 

• Je wordt doorverwezen naar een coach/zorgcoördinator (talentcoach, 
diversiteitscoach, … - benaming verschilt per instelling voor hoger onderwijs). 
• Samen een ‘needs assessment’ doen. 
• Op maat van de opleidingsvereisten, op maat van de student. 
• Coach/zorgcoördinator kent de inhoud van de opleiding. 

RECHT OP 
REDELIJKE AANPASSINGEN 

http://www.siho.be/aanspreekpunten


• Hogescholen/uniefs kunnen kiezen om ondersteuning in te kopen van 
het buitengewoon onderwijs (minderheid)

• Hogescholen/uniefs zetten in op expertisegroei van personeel 

• Hogescholen/uniefs bieden zelf ook andere vormen van begeleiding 
aan en hebben ook een doorverwijsnetwerk

KERN: aanbieden van MAATWERK! 

RECHT OP 
REDELIJKE AANPASSINGEN 



• Verschillende manieren van begeleiding/ondersteuning, 
• afhankelijk van student 

• afhankelijk van hogeschool/unief

• afhankelijk van studierichting/curriculum

• Dit kan gaan over: examens of taken, masterproef/bachelorproef, stage, sociaal-
emotioneel welbevinden, aangepast studietraject, introductie van jezelf bij 
medestudenten, peer ondersteuning, … 

RECHT OP 
REDELIJKE AANPASSINGEN 



SOL moeten aangevraagd worden door de hogeschool/unief aan AGODI 
(Agentschap voor Onderwijsdiensten = de overheid)

• Tolkuren voor tolken Vlaamse Gebarentaal (zie later)

• Tolkuren voor schrijftolken (zie later) 

• Kopieën van notities medestudenten 

• Aangepaste hulpmiddelen

RECHT OP 
SPECIALE ONDERWIJSLEERMIDDELEN



• Vanaf een gehoorverlies van 70 dB (tonaal audiometrische test)

• Bij minder dan 70 dB, minder dan 70% herkende woorden scoren bij 
optimale versterking (vocaal audiometrische test)

Medisch attest nodig bij eerste aanvraag tolkuren in de 
schoolloopbaan. Hoeft niet bij de overgang naar een ander 
onderwijsniveau. 

RECHT OP 
TOLK VGT/SCHRIJFTOLK



• Tolkuren aanvragen bij AGODI (overheid) 

• Tolkuren ontvangen? Tolkopdrachten aan te vragen bij CAB. 
• Spreek goed af met je coach/zorgcoördinator wie aanvragen of annuleringen bij het 

CAB doet.

• Je hebt recht op 10 onderwijstolkuren (O-uren) per studiepunt dat je volgt. 
• Bv. één jaar voltijds studeren = 60 studiepunten, dan krijg je 600 tolkuren. 

• Als je meer tolkuren nodig hebt voor contactmomenten, kan jouw 
hogeschool/unief motiveren bij AGODI dat er meer tolkuren nodig zijn
• Goed communiceren met je coach/zorgcoördinator hierover. 

• Je mag ook een combinatie aanvragen van schrijftolkuren en VGT-tolkuren. 

RECHT OP 
TOLK VGT/SCHRIJFTOLK



Je mag je O-uren gebruiken voor: lessen, examens of andere 
evaluatiemomenten, verplichte contactmomenten, proclamatie, extra muros 
activiteiten, vakoverschrijdende activiteiten, contactmomenten met 
coach/zorgcoördinator, groepswerken. 

Meerdaagse studiereizen naar het buitenland moeten telkens apart worden 
voorgelegd bij AGODI. 

Je mag je O-uren NIET gebruiken voor: opendeurdagen, feesten/shows, om 
de tolkopdracht voor te bereiden, om les VGT te geven, activiteiten van de 
studentenvereniging(en), voor bijlessen buiten de lesuren. 

RECHT OP 
TOLK VGT/SCHRIJFTOLK



Uitgesteld tolken 

• Experiment: opnemen van lessen waarvoor er geen (geschikte) tolk 
gevonden is. Deze lessen uitgesteld tolken op een moment dat voor 
student en tolk geschikt is.

• Per tolkopdracht moet dit door hogeschool/unief aangevraagd worden en 
goedgekeurd door AGODI. 

Afstandstolken 

• Mits motivatie bij CAB en AGODI kan je ook gebruik maken van 
afstandstolken voor bv. korte gesprekken met je stagebegeleider of je 
promotor (max. 30 min). 

RECHT OP 
TOLK VGT/SCHRIJFTOLK



Duotolken

• Je mag voor een les twee tolken inzetten (kwaliteit!). Duotolken is 
toegestaan in het hoger onderwijs. 

• Let op: dit is niet verrekend in het aantal tolkuren dat je hebt gekregen. 

Zelf je tolken kiezen

• Je kan bij het indienen van aanvraag bij het CAB voorkeurtolken aanduiden. 

• Veel studenten gaan zelf op zoek naar een geschikte tolk en spreken zelf af 
met tolken wie en wanneer er tolkt. 

RECHT OP 
TOLK VGT/SCHRIJFTOLK



Schrijftolken

• Iedereen met minimaal een bachelor of een graduaat op zak mag 
schrijftolken

• Instellingen hoger onderwijs rekruteren en stellen ook schrijftolken 
aan, ook in functie de kwaliteit. 

• Een schrijftolk is niet verplicht om notities op te slaan en door te 
geven. Je mag het wel afspreken met de schrijftolk. Dit stimuleren de 
onderwijsinstellingen.

RECHT OP 
TOLK VGT/SCHRIJFTOLK



• Budget voor technische vakinhoudelijke ondersteuning buiten de lesuren. 

• maximum bedrag anno 2018: 6.931,17 euro

• Voorwaarden?
• Je moet ingeschreven zijn bij VAPH + aan een Vlaamse hogeschool of universiteit + 

advies MDT.

• Een eerste graduaats-, eerste bachelor- of eventueel eerste masteropleiding volgen. 

• Het aantal aanvragen per opleiding is beperkt.

• Een graduaat-of bachelorstudent kan maximaal vier jaar een aanvraag indienen. Een 
masterstudent drie jaar.

• De pedagogische begeleider moet kunnen aantonen dat hij bekwaam is in 
het vak waarvoor begeleiding wordt gevraagd. 

RECHT OP 
PEDAGOGISCHE HULP BUDGET



Wordt door dove studenten bijvoorbeeld gebruikt voor remediëring 
van vakken waarvan de lessen moeilijk te volgen zijn 

• Hogeschool/unief kunnen een begeleider aanstellen. Zij kunnen dan bv. 
jobstudenten aanstellen om jou bijlessen te geven. Dan hoef je geen 
werkgever te zijn.

• Je kan een onafhankelijk bijleskantoor aanspreken. 
• Je kan een vriend/familielid aanspreken om jou bijles te geven. 
• Sommige dove studenten kregen al bijles van een dove persoon, rechtstreeks 

in VGT. 

Let op! Je kan geen O-tolkuren gebruiken bij deze bijlessen! 

RECHT OP 
PEDAGOGISCHE HULP BUDGET



• Aanvullende subsidies van EPOS, voor studenten die een 
Erasmusbeurs krijgen. 
• Wordt aangevraagd door hogeschool/unief. Samen met je 

coach/zorgcoördinator kijken wat je nodig hebt in het buitenland als je daar 
studeert of stage loopt. 

• Bv. tolkuren kunnen daarmee worden terugbetaald. 

• Het recht op SOL blijft (in bepaalde situaties) behouden.

• Buiten Europa studeren of stage lopen? Neem contact op met je 
coach/zorgcoördinator. 

RECHT OP 
BUITENLANDSE STAGE/STUDIES



• Biedt jouw hogeschool/unief volgens jou te weinig redelijke 
aanpassingen? 
• Iedere hogeschool/universiteit heeft een interne beroepsprocedure. Die 

wordt beschreven in het onderwijs- en examenreglement van jouw 
hogeschool/universiteit. 

• Je mag een klacht indienen en in beroep gaan tegen de al dan niet 
voorgestelde aanpassingen. De hogeschool/universiteit heeft een commissie 
die dit zal beoordelen.

• Haalt dit niets uit, kan je een klacht indienen bij UNIA. 

RECHT OP 
INDIENEN VAN EEN KLACHT



• Klachten en goede praktijkvoorbeelden mogen steeds doorgegeven 
worden aan Doof Vlaanderen (marieke.kusters@doof.vlaanderen).
• Doof Vlaanderen kan klachten niet invididueel behandelen, maar bij veel 

voorkomende klachten kan Doof Vlaanderen bekijken of er acties kunnen 
worden ondernomen. 

• Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) heeft op haar website 
een pagina voor studenten: http://www.siho.be/voor-studenten

TOT SLOT…
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