UNIVERSITEIT HASSELT
Academiejaar 2018 - 2019
Aanmeldingsformulier voor het verkrijgen van redelijke faciliteiten voor
studenten in bijzondere omstandigheden
Datum: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Naam en voornaam: …………………………………………………………………………………………………………
Stamnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………
Bijzondere omstandigheid:
0 Functiebeperking
0 Psychiatrische functiebeperking
0 Visuele functiebeperking
0 Auditieve functiebeperking
0 Motorische functiebeperking
0 Chronische ziekte
0 Ontwikkelingsstoornis
0
Coördinatieontwikkelingsstoornis/DCD
0
Ontwikkelingsdysfasie
0
Ontwikkelingsstotteren
0
Combinatie ontwikkelingsstoornissen
0
Autismespectrumstoornis
0
AD(H)D
0
Ticstoornis
0
Leerstoornis: dyslexie/dysorthografie
0
Leerstoornis: dyscalculie
0 Meervoudige functiebeperking
0 Overige functiebeperking
0

Indienen bij/ contactpersoon:
Zorgcoördinator
(www.uhasselt.be/UH/Extrafaciliteiten/
Functiebeperking-Leerstoornis)

Werkende student
0 Tewerkgesteld (minstens 72u per maand in
dienstverband, nog niet in bezit van masterdiploma)
0 Tewerkgesteld (minstens 72u per maand in
dienstverband, reeds in bezit van masterdiploma)
0 Uitkeringsgerechtigd werkzoekende
0 Uitkeringsgerechtigd werkzoekende (reeds in bezit
van masterdiploma)
0 Zelfstandige student
0
0

Zelfstandige zaakvoerder
Kandidaat-ondernemer

0

Topsportstudent

0

Kunstbeoefenaar op professioneel niveau

0

Andere bijzondere omstandigheden

Studiebegeleider
(www.uhasselt.be/studiebegeleiding)

StudentStartUP (Els Huysman)
(www.uhasselt.be/studentstartup)

Sportcoördinator
(www.uhasselt.be/sport)

Studiebegeleider
(www.uhasselt.be/studiebegeleiding)

Studiebegeleider
(www.uhasselt.be/studiebegeleiding)

Gelieve dit formulier, samen met de nodige documentatie, gedateerd en ondertekend te bezorgen
aan de betrokken contactpersoon. De documenten kunnen ook ter attentie van de betrokken
contactpersoon afgegeven worden aan het onthaal op campus Diepenbeek of Hasselt.

0 Ingeschreven bij het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap), VAPH-nr: ………………………
0 Ondergetekende gaat akkoord met de bijgevoegde verklaring betreffende de privacy.
0 Ondergetekende bevestigt hiermee dat bovenstaande gegevens vrijwillig ter beschikking
gesteld worden van de universiteit.
0 Ondergetekende verbindt zich ertoe wijzigingen in zijn/haar situatie gedurende het
academiejaar te melden bij de dienst Studieadvies en -begeleiding.
Datum: ………………………

Handtekening: ……………………………………

Verklaring betreffende privacy
UHasselt geeft om jouw privacy. We doen er dan ook alles aan om jouw persoonsgegevens zo
goed mogelijk te beschermen in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving, in het
bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679. Wanneer je je bekend
maakt als student in bijzondere omstandigheden, wordt er door de dienst studiebegeleiding een
dossier aangemaakt. Het volledige dossier wordt bijgehouden in je administratief studentendossier
en wordt vertrouwelijk behandeld.
De verwerking van jouw persoonsgegevens door UHasselt is noodzakelijk om je aangevraagde
faciliteiten te kunnen goedkeuren en optimaal te kunnen organiseren. 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
(persoons)gegevens niet doorgegeven, tenzij je daar zelf expliciet toestemming voor geeft of in
uitzonderlijke gevallen (bijv. crisissituatie) voor zover dit niet strijdig is met jouw belang. De
gegevens die je ter beschikking stelt kunnen tevens gebruikt worden voor statistische verwerking
om het beleid van UHasselt inzake faciliteiten te verbeteren.
Je gegevens moeten daarnaast ook aan de Vlaamse onderwijsadministratie worden bezorgd in het
kader van overheidsfinanciering. De overheid stelt immers financiële middelen ter beschikking van
universiteiten onder meer om ernstige inspanningen te leveren voor een betere begeleiding en
ondersteuning van studenten uit zogenaamde kansengroepen.
Je kan je gegevens steeds inkijken en wijzigen. Hiervoor richt je een aanvraag aan de
zorgcoördinator/studiebegeleider van jouw opleiding.
Als je denkt dat er onzorgvuldig met je gegevens omgesprongen wordt, neem dan contact op met
de DPO van de UHasselt. Dat kan per e-mail op privacy@uhasselt.be.
De dienst studiebegeleiding kan je via je UHasselt-emailadres ook uitnodigen voor activiteiten die
je onderwijskansen kunnen verbeteren of om je relevante informatie door te sturen.

