
 
 

 
UNIVERSITEIT HASSELT 

Academiejaar 2017-2018 
 
Datum: 
 
Aanmeldingsformulier voor het verkrijgen van  
redelijke faciliteiten voor studenten in bijzondere omstandigheden 
 
Naam en voornaam:  
Geboortedatum:   

Telefoon- en/of GSM nummer:  

Opleiding:  

Stamnummer:  

 

O Functiebeperking 
O Fysieke beperking  

O motorische functiebeperking  

O auditieve functiebeperking  

O visuele functiebeperking  

 

O Chronische ziekte  
 

O Ontwikkelingsstoornis  

O leerstoornis (dyslexie/dysorthografie)  

 O leerstoornis (dyscalculie)  

O autismespectrumstoornis  

O AD(H)D  
O ticstoornis  

O coördinatieontwikkelingsstoornis/DCD  

O ontwikkelingsdysfasie  

O ontwikkelingsstotteren  

O combinatie ontwikkelingsstoornissen  

 
O psychiatrische functiebeperking  

 

O overige functiebeperking  

 

O meervoudige functiebeperking  

 
O Werkende student (UH) 

O Tewerkgesteld in dienstverband (minstens 72u per maand, nog niet in bezit van masterdiploma) 

O Tewerkgesteld in dienstverband (minstens 72u per maand, reeds in bezit van masterdiploma) 

O Zelfstandige/zaakvoerder 

O Kandidaat-ondernemer 
O Uitkeringsgerechtigd werkzoekende 

O Zelfstandige student (student met studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap) 

 

O Topsportstudent  

 

O Kunstbeoefenaar op professioneel niveau  
 

O Andere bijzondere omstandigheden 

 
 

 

……………… 

O Ingeschreven bij Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) VAPH-nummer: …………………………… 

 

O Ondergetekende gaat akkoord met de bijgevoegde verklaring betreffende de privacy. 

 

O Ondergetekende bevestigt hiermee dat bovenstaande gegevens vrijwillig ter beschikking gesteld worden van de universiteit. 
 

O Ondergetekende verbindt zich ertoe wijzigingen in zijn/haar situatie gedurende het academiejaar te melden bij de dienst Studieadvies 

en -begeleiding.  

 

Datum: ……………………… Handtekening: …………………………………… 

 

 
Gelieve dit formulier, samen met de nodige documentatie, gedateerd en ondertekend te bezorgen aan de betrokken studiebegeleider 

(www.uhasselt.be/studiebegeleiding) of ingeval van topsporters aan de sportcoördinator (www.uhasselt.be/sport) of ingeval van 

student-ondernemer aan Els huysman van StudentStartUP (www.uhasselt.be/studentstartup). De documenten kunnen ook ter 

attentie van de betrokken studiebegeleider, sportcoördinator of StudentStartUp afgegeven worden aan het onthaal op de campus in 
Diepenbeek of Hasselt.  
 

  

http://www.uhasselt.be/studiebegeleiding
http://www.uhasselt.be/sport
http://www.uhasselt.be/studentstartup


 
 

Verklaring betreffende de privacy1 

Wanneer je je bekend maakt als student in bijzondere omstandigheden, wordt een dossier aangemaakt. Het volledige 
dossier wordt centraal bijgehouden in je administratief studentendossier.  

Alle verzamelde persoonsgegevens worden vertrouwelijk en met de grootste zorg behandeld, dit conform de wetgeving 
op de privacy.  

De verwerking van jouw persoonsgegevens gebeurt om volgende redenen: 

- Met het oog op het optimaal organiseren van faciliteiten.  

- Om je uit te nodigen voor activiteiten die je onderwijskansen kunnen verbeteren of om je relevante informatie 
door te sturen. 

- Om de instroom, doorstroom en uitstroom van alle studenten te bevorderen. De universiteit wil nagaan of haar 
studentenpopulatie een reflectie is van de maatschappij. Ze wil haar beleid beter op haar studenten afstemmen, 
nagaan of de inspanningen die ze levert om instroom, doorstroom en uitstroom te bevorderen ook lonen en 
haar beleid indien nodig bijsturen. 

- De gegevens die je ter beschikking stelt kunnen gebruikt worden voor statistische verwerking. De universiteit 
garandeert hierbij dat deze gegevens anoniem worden verwerkt.  

- Je gegevens worden verzameld en op een geaggregeerde wijze gebruikt in het kader van overheidsfinanciering. 
De overheid stelt financiële middelen ter beschikking van universiteiten onder meer om ernstige inspanningen 
te leveren voor een betere begeleiding en ondersteuning van studenten uit zogenaamde kansengroepen. De 
universiteit kan haar beleid terzake enkel staven als ze kan aantonen dat het aantal studenten uit 
kansengroepen dat ingeschreven is, doorstroom en uitstroomt, stijgt. Dit kan ze alleen maar doen als elke 
student zijn of haar persoonlijke gegevens ter beschikking stelt. 

Enkel personen of diensten van de UHasselt die bevoegd zijn voor het onderzoeken en toekennen van faciliteiten kunnen 
inzage krijgen in jouw gegevens.  
Aan andere personen of diensten worden jouw persoonsgegevens niet doorgegeven, tenzij je daar zelf expliciet 
toestemming voor geeft of in uitzonderlijke gevallen (bijv. crisissituatie) indien niet strijdig met jouw belang.  

Je kan je gegevens steeds inkijken en wijzigen. Je kan ook je toestemming om deze gegevens te gebruiken, later nog 
intrekken. Hiervoor neem je contact op met de studiebegeleider.  
Als je denkt dat er onzorgvuldig met je gegevens omgesprongen wordt, neem dan contact op met je ombudspersoon 
(zie www.uhasselt.be/studiegids).    

Als je de universiteit verlaat, dan worden je gegevens nog gedurende 10 jaar bewaard. Nadien worden ze vernietigd. De 
universiteit garandeert hierbij dat deze gegevens anoniem, gecodeerd of ongecodeerd met bijkomende voorwaarden 
worden verwerkt. 

 

                                                           
1 Conform de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens. 

http://www.uhasselt.be/studiegids

