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Geacht College,
De Universiteitsraad heeft tijdens zijn vergaderingen van 27 januari en 10 februari 2020
gesproken over het projectplan Drempelloos studeren. De Raad heeft het afgelopen jaar
speciale aandacht gehad voor het wegnemen van hindernissen voor studenten met een
functiebeperking. Hij is dan ook verheugd dat het College van Bestuur naar aanleiding van
het tekenen van de intentieverklaring voor inclusiever onderwijs van ECIO dit projectplan
heeft ontwikkeld. Graag brengt de Raad de volgende punten onder de aandacht bij het
College.
Allereerst wil de Raad het College erop wijzen dat er nu nog te vaak onduidelijkheden
bestaan over de rechten van studenten met een functiebeperking en de rol en
verantwoordelijkheid van de docent hierin. Hij is blij dat het College de procedure en rollen
expliciet gaat beschrijven en dat de Raad in de gelegenheid wordt gesteld om mee te denken
over die beschrijving. Daarbij zal het College ook letten op de informatievoorziening voor
studenten over de procedure. Voorts memoreert de Raad graag de toezegging van het
College om de mogelijkheid te onderzoeken van een BKO-onderdeel over inclusiviteit en de
bestaande ICLON-module mee te nemen in de verkenning rondom docentenontwikkeling,
mede in het kader van het nieuwe strategisch plan.
Ten tweede stemt het de Raad positief dat het College in deelproject twee aandacht zal geven
aan de universitaire calamiteitenplannen, aangezien er in het recente verleden bij
ontruimingen het een en ander is misgegaan met studenten met een functiebeperking. Hij
juicht het toe dat het College hiertoe good practices ophaalt bij andere onderwijsinstellingen
via de werkgroep VN-verdrag.
Ten derde adviseert de Raad het College een concrete planning toe te voegen. De Raad heeft
enige zorgen over de haalbaarheid van de ambitie het project dit jaar volledig uit te voeren.
Daarom waardeert hij de toezegging om de Raad voor de Overlegvergadering van juni te
informeren over de planning, zodat de Raad de haalbaarheid kan bekijken.
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Tot slot verzoekt de Raad het College om in het projectplan aandacht te geven aan studenten
die mogelijkerwijs een stoornis hebben binnen het autismespectrum. De
Ombudsfunctionaris voor studenten heeft eerder in zijn jaarverslag het vermoeden
uitgesproken dat in het geval van conflictsituaties een autismespectrumstoornis een grote rol
kan spelen. Het College heeft in mei 2019 toegezegd deze psychische beperking te adresseren
in het voorliggende projectplan. De Raad is blij dat het College dit nu heeft herhaald.
Hoogachtend,
namens de Universiteitsraad,
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