20 Drempels
Onderwijs
1. Intake

op school
In sommige gevallen worden studenten geweigerd
door een opleiding, omdat de nieuwe school problemen
voorziet en geen aanpassingen wil doen.

2. Op juiste plek; te laag niveau
De jongeren willen niet op een lager niveau worden
ingeschat en kunnen vaak meer dan men in eerste
instantie denkt.

3. Toegankelijkheid op school
Denk hierbij aan fysieke toegankelijkheid (liften e.d.),
maar ook aanwezigheid van aangepaste tafels en lap
tops, dieet-toegankelijke kantines en de aanwezigheid
van stilteruimtes.

4. Hoge druk
Door de prestatiecultuur op, voornamelijk, het hoger
onderwijs, wordt het steeds belangrijker om zo snel
mogelijk af te studeren. Deze druk ervaren studenten
met een chronische aandoening nog meer.

5. Flexibel studeren
Er is behoefte aan onder meer flexibele tijden, lessen op
afstand kunnen volgen.

6. Schoolverzuim en schooluitval
Het is fijn als alle docenten bij schoolverzuim op de
hoogte zijn van wat er speelt. Elke jonge ‘thuiszitter’ is
er één teveel.

7. Tentamens en examens
Het herkansingenbeleid zou moeten worden aangepast.

8. Communicatie
Goede communicatie tussen verschillende ‘spelers’ op
school helpt de student.

9. Administratieve rompslomp
Studenten moeten vaak zelf de hele administratie voor
het aanvragen van voorzieningen/hulp doorvoeren,
terwijl ze daar vaak de tijd, kennis of energie niet voor
hebben.

10. Inclusief onderwijs
Onderwijs moet voor iedereen zijn, ongeacht de
beperkingen van de student.

11. Meedoen
Niks is vervelender om een ‘buitenbeentje’ te zijn en
niet mee te kunnen doen met gymles. Er zijn best veel
mogelijkheden om aangepast mee te sporten.

12. Stages
Voor jongeren met een chronische aandoening is het vaak
lastiger een goed stageadres te vinden, terwijl dat later bij
het vinden van een baan een belangrijke werkervaring is.

13. Aansluiting opleiding en arbeidsmarkt
Jongeren met een ondersteuningsbehoefte ervaren vaak
nog weinig steun bij het vinden van een goede werkplek
na het afronden van hun opleiding.

14. Zorgcoördinatoren
Zorgcoördinatoren zijn niet op alle scholen verplicht,
hierdoor ontbreekt het soms aan kennis over zorg.

15. Betere samenwerking school en zorg
Het ontbreekt vaak aan samenwerking tussen school en
ziekenhuis.

16. Meer dan alleen een cijfer
De student is een mens met een talent en misschien
soms een beperking, maar meer dan alleen een cijfer.

17. Meer dan alleen een beperking
De student is meer dan alleen zijn of haar beperking.

18. Erkenning in de klas
Begrip en erkenning voor de situatie van de student op
school en in de klas. Het is belangrijk dat de klas op de
hoogte is van de beperking.

19. Zelfstandigheid
Denk aan aangepaste woonruimte bij studentenwoningen.

20. Begrip situatie
Vaak wordt er meteen al vanuit gegaan dat iets een
probleem wordt, terwijl een kleine aanpassing vaak al
genoeg is.

Deze 20 drempels zijn tot stand gekomen door het Jongeren
panel ZéP. De drempels zijn verwerkt in het programma van
de Club van 100 en in de workshops.

www.fnozorgvoorkansen.nl/zorg-en-perspectief

