KLAAR VOOR DE START BIJ WINDESHEIM?
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Studeren met
een functiebeperking

GA JE EEN OPLEIDING VOLGEN BIJ WINDESHEIM?
Volg dan op 23 & 25 augustus 2017 de training 'Studeren bij Windesheim
met een functiebeperking'.
VAARDIGHEDEN
Talenten & Kwaliteiten

problematiek? Hoe ben jij als het gaat over samenwerken in een

Wat zijn je talenten en kwaliteiten? Je leert kijken naar de dingen

houden? Op welke manier kan je omgaan met de stress en de druk

die je al goed doet en goed kunt. Deze talenten en kwaliteiten kun je

die er kan zijn met bijvoorbeeld een tentamen of een presentatie?

groepje? Hoe kun je een goede planning maken en je er ook nog aan

namelijk inzetten in je verdere ontwikkeling binnen Windesheim.

Knelpunten & Oplossingen

ALGEMENE INFORMATIE
Studentendecaan

Zijn er dingen waar je moeite mee hebt of waar je verwacht

De studentendecaan geeft algemene informatie over studeren op

tegenaan te lopen in je opleiding? We delen welke knelpunten

Windesheim. Hoe ziet een studiejaar eruit? Wat is een bindend

andere studenten hebben ervaren en de oplossingen die er zijn om

studieadvies (BSA)? Welke hulp en voorzieningen zijn er mogelijk?

hier mee om te gaan. Zowel de mogelijkheden die je zelf hebt als de
voorzieningen die Windesheim biedt om je hierin te ondersteunen.

Ervaringen andere studenten
Een student van Windesheim deelt zijn/ haar eigen ervaring over hoe

Vaardigheden in het HBO

het was om te gaan studeren op Windesheim. Ook zal daarin het

Als je gaat studeren bij Windesheim, dan wordt er van je verwacht

SCHIB, platform voor studeren met een beperking, iets vertellen over

dat je veel zaken zelf regelt, op tijd hulp inroept en communiceert

wat ze doet. Daarnaast is er alle ruimte voor vragen wat betreft

over je beperking. Maar wat precies en met wie? Wat zeg je wel of

studeren bij Windesheim.

niet over je functiebeperking zoals ASS, AD(H)D of psychische

Windesheim zet kennis in werking

Klaar voor de start bij Windesheim

RONDLEIDING
Gaan studeren op een nieuwe school betekent onbekend terrein. We

Vermeld de volgende gegevens bij
aanmelding:

maken daarom met elkaar een wandeling door de school. De
rondleiding gaat langs belangrijke plekken zodat je weet waar je

• Naam

deze kunt vinden, zoals het Studiesuccescentrum, de

• Opleiding

studentendecaan, de mediatheek, de studentenadministratie (GSA)

• Email

et cetera.

• Telefoon
• Eventuele opmerkingen

DOELGROEP
Eerstejaars studenten met een functiebeperking

Optioneel:
• Wat zou je graag willen leren? Indien er ruimte is en het passend is

KOSTEN

binnen het programma kunnen we deze wensen meenemen.

De kosten zijn €100 voor 2 dagdelen.

• Welke functiebeperking heb je?

Na inschrijven ontvang je een factuur.

DATA, TIJD, LOCATIE
Woensdag 23 en vrijdag 25 augustus 2017 van 9.00-12.30 uur voor
alle technische opleidingen.
Woensdag 23 en vrijdag 25 augustus 2017 van 13.30-17.00 uur voor
alle overige opleidingen.
De training vindt plaats op Windesheim te Zwolle. De training gaat
door bij minimaal 4 deelnemers, de maximale groepsgrootte is 12
deelnemers.

VRAGEN?
Voor vragen kun je contact opnemen met
het Ambulatorium, Pim Hoek via ambulatorium@windesheim.nl of
met
studentendecaan, Rianne Bieleman, JEJ.Bieleman@windesheim.nl

AANMELDEN
Meld je z.s.m. aan door een mail te sturen naar
decanaat@windesheim.nl of door je aanmelding in te leveren bij je
studentendecaan tijdens het intakegesprek.

