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Uitgangspunten Studentendecanaat HvA 
 

Onze missie 

Het Studentendecanaat staat voor toegankelijke dienstverlening aan de student en sluit aan bij 

zijn mogelijkheden en talenten. Doel hierbij is het maken van juiste keuzes met betrekking tot 

de studieloopbaan. Ook wanneer persoonlijke omstandigheden de studieprestaties 

beïnvloeden. 

Leidraad is de idee dat de student verantwoordelijk is voor zijn leerproces.  De 

studentendecaan zet de student aan tot het vinden van oplossingen. Daarbij handelt het 

Studentendecanaat vertrouwelijk en onafhankelijk.  

 

Een greep uit onze diensten: 

• Individuele begeleiding 

• Toetsvoorzieningen regelen 

• Financiële ondersteuning aanvragen 

• Trainingen timemanagement, tentamenstress 

• Voorlichting en trainingen Studeren met een functiebeperking 

• Advies aan examencommissies over Bindend Studieadvies (BSA) 

• Advies aan management over procedures en knelpunten 

• Advies over Onderwijs- en examenregeling (OER), studentenstatuut 
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Kort overzicht jaarcijfers Studentendecanaat HvA 2018-2019 

 

1 op de 4 studenten nam contact op, totaal 10.977 studenten 

 

We hadden 31.015 contacten, waarvan 14.612 face-to-face, 15.409 via e-mail en 976 

telefonisch. De contacten gingen over persoonlijke omstandigheden (56% van de contacten),  

wet- en regelgeving (22%) en studieloopbaan (17%). 

 

Er waren 9.451 meldingen van omstandigheden door 7.624 studenten. Er zijn studenten 

met meer dan één omstandigheid. 

Familieomstandigheden: 2.315 meldingen 

Functiebeperking: 2.243 meldingen 

Psychische ziekte: 1.929 

Lichamelijke ziekte: 1.831 

Zwangerschap: 150 

Topsport: 125 

Ongewenst gedrag: 9 

Overig: 853, zoals werkgerelateerde problemen of calamiteiten 

 

4,9% van alle HvA-studenten (2.237 studenten) meldt bij ons een Functiebeperking 
Van 1.525 studenten is het type functiebeperking geregistreerd. Dyslexie komt het meest voor (54% 

van de functiebeperkingen), daarna AD(H)D (16%), chronische ziekte (8%) en psychische 

functiebeperking (7%). Het aantal studenten met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is 6% 

van alle functiebeperkingen.  

 

2.343 studenten hebben psychische klachten, dat is 5,2% van alle HvA-studenten. Hun 

aantal stijgt, in 2013 ging het om 3,2%.  

 

14.733 studenten moesten de BSA-norm halen. We gaven 2.809 adviezen aan 

examencommissies, waarvan 1.044 om rekening te houden met persoonlijke omstandigheden 

bij het besluit BSA en 1.765 adviezen dat dat niet hoefde ook al had de student 

omstandigheden gemeld.  
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Trends en verschillen tussen faculteiten 2018-2019 
 

Elk studiejaar brengt het Studentendecanaat verslag uit van de werkzaamheden. Dat gebeurt vooral op 

basis van kwantitatieve gegevens. Deze gaan over het aantal bezoekers en onze contacten met hen.  

Daarbij besteden we bijzondere aandacht aan de persoonlijke omstandigheden van studenten, zoals een 

functiebeperking. Ook geven we cijfers in verband met het BSA. Op de voorgaande pagina staat een 

overzicht van de meest belangrijke cijfers. 

Uit deze cijfers (bladzijde 6 en verder) blijken een aantal trends en een aantal verschillen tussen 

faculteiten. 

Trends 
• Familieomstandigheden en functiebeperking worden al meerdere studiejaren het meest 

gemeld. 

• Steeds meer studenten rapporteren psychische klachten, inmiddels is deze groep iets groter 

(2.343 studenten) dan de groep studenten die een functiebeperking meldt. In het jaaroverzicht 

van Studentenzaken hebben we een artikel gewijd aan studenten met psychische klachten en 

belicht hoe we hen ondersteunen. 

• Het aantal studenten met een functiebeperking stijgt sinds het studiejaar 2014-2015 elk jaar en 

betreft bijna 5% van alle HvA-studenten. Wat Studentenzaken voor hen doet is ook beschreven 

in het jaaroverzicht. 

 

Verschillen tussen faculteiten 
• Bij de faculteit Gezondheid (FG) en faculteit Maatschappij en Recht (FMR) zoeken 

bovengemiddeld veel studenten contact met de studentendecaan, respectievelijk 30% en 27% 

van de ingeschreven studenten. Bij de andere faculteiten is dat ondergemiddeld, faculteit 

Bewegen, Sport en Voeding (FBSV) het minst, maar nog altijd ruim 20% van alle studenten.  

• Bij FG en FMR is ook het aantal studenten met omstandigheden bovengemiddeld, bijna 

21% van de studenten. Bij de rest van de faculteiten is het ondergemiddeld met de 

laagste percentages bij de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie (FDMCI) en 

FBSV, 15%. 

• Vooral FG heeft veel studenten met een functiebeperking (6,7%), maar ook FDMCI, faculteit 

Techniek (FT), FMR en FBSV scoren bovengemiddeld, meer dan 5%. De faculteit Business en 

Economie (FBE) en de faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO) hebben ondergemiddelde 

percentages, rond de 4%. 

• Psychische klachten worden erg veel gemeld bij FMR, bijna 10% van de studenten FMR. Bij de 

andere faculteiten blijft het percentage onder de 5% met bij FBSV het laagste percentage, ruim 

3%. 
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Jaarcijfers Studentendecanaat 2018-2019 

 

Bezoekers 

Totaal namen 10.977 studenten contact op, dat is 24,1% van de hele HvA populatie. Dus één op de vier 

studenten neemt contact op. 

Bij FG en FMR zijn er bovengemiddeld veel bezoekers, bij de anderen is dat ondergemiddeld, FBSV het 

minst.  

Voor het eerst sinds het studiejaar 2012-2013 daalt het aantal bezoekers, 409 minder dan in voorgaand 

studiejaar, toen bezocht 24,7% het Studentendecanaat. 

 

18/19 FBE FBSV FDMCI FG FMR FOO FT HvA 

aantal 2.642 571 1.956 938 2.006 1.347 1.517 10.977 

In % * 23,8% 20,4% 22,1% 30,2% 27,1% 23,4% 23,4% 24,1% 

*t.o.v. aantal ingeschrevenen per faculteit 
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41% van de contacten is eenmalig. 

De contacten verliepen via e-mail (50%, 15.409 contacten), spreekuur (26%, 8.131), afspraak (21%, 

6.481) en telefoon (3%, 976), in een verhouding zoals ook voorgaande jaren het geval was. 

Er was een lichte daling in contacten ten opzichte van voorgaand studiejaar, toen waren het er 31.440. 

56% van de contacten ging over persoonlijke omstandigheden (zie volgende paragraaf), 22% over Wet- 

en regelgeving (bijvoorbeeld Onderwijs-en Examenregeling, studentenstatuut, Bindend Studieadvies, 

studiefinanciering), 17% over de studieloopbaan (stage/afstuderen, studievaardigheid, studie- en 

beroepskeuze) en 5% overig. 

 

18/19 FBE FBSV FDMCI FG FMR FOO FT HvA 

aantal 6.871 1.380 5.426 2.909 6.459 3.314 4.656 31.015 

gemiddeld* 2,6 2,4 2,8 3,1 3,2 2,5 3,1 2,8 

*gemiddeld aantal contacten per student 

 

Persoonlijke omstandigheden 
Er waren 9.451 meldingen van omstandigheden. Faalangst/stress zijn niet meegeteld. Een student kan 

meerdere omstandigheden melden. Het aantal studenten dat een of meerdere omstandigheden meldde 

was 7.624. Dat is 16,8% van alle studenten HvA. 

Bij FG en FMR is het aantal studenten met omstandigheden bovengemiddeld, bij de rest van de 

faculteiten is het ondergemiddeld met de laagste percentages bij FDMCI en FBSV. 

In het studiejaar 2017-2018 waren er 10.314 meldingen van omstandigheden door in totaal 7.919 

studenten (17% van alle HvA studenten). Er zijn dus minder meldingen in het studiejaar 2018-2019 maar 

het percentage studenten dat een omstandigheid heeft is maar licht gedaald. 

 

18/19 FBE FBSV FDMCI FG FMR FOO FT HvA 

Aantal 
meldingen 
omstandigheden 

2.141 534 1.667 802 1,920 1.167 1.309 9.451 

Aantal 
studenten 

1.750 418 1.325 650 1.524 960 1.016 7.624 

In % * 15,7% 14,9% 15,0% 20,9% 20,6% 16,7% 15,7% 16,8% 

*het aantal studenten dat een omstandigheid meldde t.o.v. aantal ingeschrevenen per faculteit 
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Welke omstandigheden melden studenten het meest? 

Familieomstandigheden (2.351 meldingen) en functiebeperking (2.243 meldingen) komen het 

meest voor, gevolgd door psychische ziekte (1.929) en lichamelijke ziekte (1.831). 

Dit is hetzelfde beeld als in studiejaar 2017-2018. 
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Aantal studenten met functiebeperking 
Er waren 2.243 meldingen van functiebeperking door 2.237 studenten. Dat is 4,9% van alle HvA-

studenten. Meldingen van studenten in eerdere studiejaren zijn niet meegeteld. 

Vooral FG heeft veel studenten met een functiebeperking, maar ook FDMCI, FT, FMR en FBSV scoren 

bovengemiddeld. FBE en FOO hebben ondergemiddelde percentages. 

Het aantal studenten met een functiebeperking stijgt sinds het studiejaar 2014-2015 elk jaar, zij het dit 

studiejaar gering ten opzichte van voorgaand studiejaar: in het studiejaar2017-2018 betrof het 4,8% van 

alle HvA-studenten. 

 

18/19 FBE FBSV FDMCI FG FMR FOO FT HvA 

Aantal 
meldingen 

453 143 483 208 387 221 348 2.243 

Aantal 
studenten 

453 143 482 208 387 221 348 2.237** 

In % * 4,1% 5,1% 5,5% 6,7% 5,2% 3,8% 5,4% 4,9% 

*het aantal studenten met een functiebeperking t.o.v. aantal ingeschrevenen per faculteit 

**Studenten die bij meerdere faculteiten een functiebeperking meldden worden in het totaal maar één 

keer geteld.  
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Welke functiebeperking het meest? 
Van 1.525 studenten is het type functiebeperking geregistreerd. Het gaat alleen om het studiejaar 

2018/2019. Dyslexie komt het meest voor (817 studenten), gevolgd door AD(H)D (250), chronische 

ziekte (124) en psychische functiebeperking (101). Er zijn 95 studenten met een Autisme Spectrum 

Stoornis (ASS) en 70 studenten met een tijdelijke motorische beperking. 

Onze begeleiding bestaat uit: 

- Soft Landing gesprekken met aankomende studenten om alvast het studeren met een 

functiebeperking zoals ASS te bespreken 

- voorlichtingen over Studeren met Dyslexie, Studeren met AD(H)D en Studeren met Autisme 

waarin de begeleidingsmogelijkheden worden besproken 

- Trainingen Studeren met Dyslexie respectievelijk Studeren met AD(H)D 

- individuele begeleiding en aanvraag van voorzieningen 

- individuele peercoaching bij ASS via Bureau Studentenpsychologen 

- intensieve training voor studenten met AD(H)D via Bureau Studentenpsychologen 
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Psychische klachten en stress 

Er kwamen 2.343 studenten met psychische klachten, dat is 5,2% van alle HvA-studenten. Tijdelijke 

psychische ziekte komt het meest voor, zoals somberheid, gebrek aan zelfvertrouwen, milde 

angstklachten, concentratieproblemen en burn-out. 

FMR heeft een hoog percentage ten opzichte van de andere faculteiten. Bij FBSV is het percentage het 

laagst. 

Het percentage studenten met psychische klachten stijgt elk studiejaar, van 3,2% in studiejaar 2013-

2014 (1.580 studenten) naar 5,2% in studiejaar 2018-2019 (2.343 studenten). 

In het jaaroverzicht van Studentenzaken hebben we een artikel gewijd aan studenten met psychische 

klachten en belicht hoe we hen extra ondersteunen: 

- het Studentendecanaat biedt trainingen over tentamenstress, 

- neemt deel aan landelijke en regionale platforms ter preventie van psychische problematiek, 

- en ontwikkelt samen met Stichting Mirro online E-hulp voor HvA-studenten met psychische 

klachten. 

 

2018/2019 FBE FBSV FDMCI FG FMR FOO FT HvA 

         

Faalangst/stress 82 10 71 45 17 47 52 324 

Psychische 
ziekte 

373 76 242 105 682 234 213 1.919 

Psychische 
functiebeperking 

15 2 53 6 11 8 5 100 

Totaal 470 88 366 156 710 289 270 2.343 

In % * 4,2% 3,1% 4,1% 5,0% 9,6% 5,0% 4,2 5,2% 

*totaal aantal studenten met één of meer van deze klachten t.o.v. aantal ingeschrevenen per faculteit 
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Bindend Studieadvies BSA 
In totaal 14.733 studenten vielen onder de BSA-norm. De studentendecaan adviseert de 

examencommissie of persoonlijke omstandigheden meegewogen moeten worden in het besluit over het 

BSA. 

Voor 1.044 van hen gaf de studentendecaan het advies om persoonlijke omstandigheden mee te wegen. 

Voor 1.765 van hen gaf de studentendecaan aan dat dat niet hoefde ook al had de student een 

omstandigheid gemeld. De redenen voor dit negatieve advies waren: 

- De student had onvoldoende contact gehouden, waardoor een verband met studievertraging 

niet vastgesteld kon worden (535 studenten) 

- De student was voortijdig gestopt met de studie (440 studenten) 

- De student had al een passende voorziening gekregen in verband met zijn omstandigheid (178 

studenten) 

- Er was geen verband tussen de omstandigheid en het niet halen van de BSA-norm (173 

studenten) 

- Er was geen of onvoldoende bewijs van de omstandigheid (167 studenten) 

- De omstandigheid viel niet onder de volgens de OER-erkende persoonlijke omstandigheden (143 

studenten) 

- De student had zijn omstandigheid te laat gemeld (138 studenten) 
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