
Studeren 
met een 
functie- 
beperking

Thomas More wil studenten met een functiebeperking 
alle kansen bieden om volwaardig deel te nemen aan 
onderwijs en studentenleven.
We kiezen hierbij voor een inclusieve aanpak mét 
ondersteuning op maat.

Onze begeleiding is ... 

Empowerend
Je leert vaardigheden aan waardoor je zelfstandiger 
wordt. Hierbij houdt onze begeleider steeds rekening 
met wat jij op dat bepaald moment nodig hebt. 

Open
Ook je vrienden, gezin, docenten… worden betrokken 
indien daar nood aan is. Dit wordt altijd eerst met jou 
besproken. Als je ook buitenschools in begeleiding 
bent, stemmen we graag onze begeleiding daarop af.

Flexibel
Je kunt op elk moment van het academiejaar om 
extra begeleiding vragen. De intensiteit van deze 
begeleiding hangt af van jouw noden. 

Gebaseerd op vertrouwen
De begeleider is een vertrouwenspersoon die naar jou 
luistert, samen met jou moeilijkheden bespreekt en 
deze samen met jou aanpakt. 

Heb je nog vragen over onze zorg op maat?

Contacteer zorgcoördinator Diane Maes 
diane.maes@thomasmore.be

Meer uitleg vind je ook online
www.thomasmore.be/studenten/
studeren-met-een-functiebeperking

Met 35 professionele bacheloropleidingen en 15.000 
studenten in Antwerpen, Geel, Lier, Mechelen, Sint-
Katelijne-Waver, Turnhout en Vorselaar is Thomas More 
de grootste kweekvijver voor hooggeschoold 
professioneel talent in de provincie Antwerpen.

Volg ons
    fb.com/ThomasMoreBE
    @ThomasMoreBE



Inclusieve hogeschool

01 Bespreek je vragen altijd 
met jouw zorgcoördinator 

Elke opleiding heeft een zorg-
coördinator die jouw eerste 
aanspreekpunt is voor faciliteiten, 
hulpmiddelen en ondersteuning. 
Vul het online contactformulier 
in en we nodigen je uit voor een 
gesprek.

www.thomasmore.be/studenten/
studeren-met-een-functiebeperking

Wat bespreek je met jouw 
zorgcoördinator?

Faciliteiten 
Je bekijkt met jouw zorg-
coördinator wat voor jou 
(en binnen de opleiding) 
mogelijk is. Geef zelf aan 
wat jou in het verleden al 
heeft geholpen of wat je 
denkt dat je zou kunnen 
helpen. 

Enkele voorbeelden:

• Extra examentijd
• Spreiding van examens
• Les vroeger verlaten
• Gebruik maken van 

een computer
• Vastleggen van groepen 

voor groepswerk
• Alternatieve taken
• Notities van 

medestudenten

Aanvragen 
Jouw zorgcoördinator 
helpt je ook bij de aan-
vraag van digitale boeken, 
tolkondersteuning en 
pedagogische hulp.

Hulpmiddelen 
Via jouw zorgcoördinator 
kun je extra hulpmiddelen 
aanvragen bij Studenten-
voorzieningen. Indien je 
een ander hulpmiddel 
wil gebruiken, bespreek 
dat dan met jouw zorg-
coördinator.

Enkele voorbeelden:

• Voorleessoftware 
• Scanmarker 
• Smartpen 

02 Extra begeleiding via de
gespecialiseerde studenten-
begeleider van stuvo

Kreeg je al begeleiding of onder-
steuning van een GON-begeleider 
of auticoach…? Kreeg je nog geen 
extra begeleiding, maar merk je 
dat de faciliteiten en hulpmiddelen 
waarvoor de zorgcoördinator kan 
zorgen, onvoldoende zijn?
Dan kan jouw zorgcoördinator je 
doorverwijzen naar een studenten-
begeleider van stuvo met
expertise in functiebeperkingen.

Wat bespreek je met jouw
gespecialiseerde studentenbegeleider?

Samen met jouw studentenbegeleider verhelder 
je jouw zorgvraag en bepaal je het doel van 
de begeleiding. Deze begeleiding kadert in het 
ondersteuningsmodel inclusief hoger onderwijs dat van 
start is gegaan op 1 september 2017. 

Dit vervangt de vroegere GON-begeleiding en zorgt 
ervoor dat onze begeleiding openstaat voor een 
grotere groep studenten.

Inclusief onderwijs, dat wil zeggen dat we 
ons zó organiseren dat er zo weinig mogelijk 
uitzonderingen nodig zijn. 

Als het niet anders kan, bieden we je graag 
ondersteuning op maat.

Heb je een functiebeperking? Bespreek je vragen 
dan eerst met jouw zorgcoördinator die je kan 
ondersteunen met faciliteiten en hulpmiddelen. 

Volstaat dat niet, dan kun je altijd bij een 
gespecialiseerde studentenbegeleider terecht!


