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Studeren met Dyslexie
aan de TU Delft
Algemene opmerking

Als je hebt aangegeven in Studielink dat je dyslexie hebt, worden je gegevens naar de studieadviseur(s) van je faculteit gestuurd, tenzij je aangeeft in Studielink dat je dat niet wilt. Voor
vragen en algemene informatie over het studeren met dyslexie aan de TU Delft kun je mailen naar
functiebeperking@tudelft.nl.

Voorzieningen

Verlenging Tentamentijd Aanvragen (Verlenging van tentamentijd is 10 minuten per 1 uur
tentamentijd).
(a) Stuur hiervoor een mail naar functiebeperking@tudelft.nl:
(b) De titel van het bericht bevat je naam, je studentennummer, én de tekst “Verlenging
tentamentijd”.
(c) Voeg een digitale scan van de verklaring met de diagnose ‘dyslexie’ toe.
Doe dit uiterlijk 2 weken vóór je eerste tentamen of tussentoets. Je krijgt nader bericht over de
vervolgprocedure. Let op: De dyslexie diagnose verklaring moet aan de criteria van de Stichting
Dyslexie Nederland voldoen en afgegeven zijn door een erkend bureau en ondertekend door een
geregistreerd Orthopedagoog NVO/BBR of GZ-psycholoog.
Ben je student LR en heb je al Verlenging Tentamentijd ontvangen voor de toetst uit de decentrale
selectie? Dan hoef je deze voorziening niet opnieuw aan te vragen.

Andere voorzieningen

Bespreek voorafgaande aan het studiejaar met de studieadviseur van je faculteit
(tudelft.nl/studieadviseurs) van welke andere voorzieningen je eventueel ook gebruik zou kunnen
maken. Dit zijn de mogelijkheden:
• Gebruik maken van voorleessoftware

Hiermee kun je je tekstbegrip vergroten en je leestempo verhogen. Jaarlijks wordt er voor de start
van het collegejaar een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. Meer informatie kan je opvragen
via functiebeperking@tudelft.nl.
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• Gebruik maken van vergrotingen

Tijdens tentamenmomenten kun je gebruik maken van vergrotingen. Dit regel je met de studieadviseur van je faculteit (tudelft.nl/studieadviseurs).
• Collegerama

Kijk op BrightSpace of jouw vakken zijn opgenomen via Collegerama, zodat je het college kunt
terugkijken.
• ‘Browse aloud’ voorleessoftware
De TU Delft biedt de mogelijkheid om teksten op haar website en op Blackboard hardop voor te
laten lezen. Installeer hiervoor de software ‘Browse Aloud’ . Deze is te vinden op www.tudelft.nl
onderaan de website.
• Financiële compensatie

- bij de gemeente waar je ingeschreven staat kun je aanvraag doen voor individuele studietoeslag. Check bij je gemeente het precieze bedrag en aan welke voorwaarden je moet
voldoen.
- loop je studievertraging op? Deze kan deels worden gecompenseerd via de Tu Delft met
RAS-maanden en/of via de DUO. Meer informatie: www.studentenstatuut.tudelft.nl.

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen of wil je graag een gesprek: mail dan naar
functiebeperking@tudelft.nl of kijk op www.functiebeperking.tudelft.nl.

Career & Counselling Services

Hier kun je als (aankomend) student terecht voor alle ontwikkelvragen op persoonlijk gebied of
rond studie- en loopbaanontwikkeling en vaardigheden. Een team van ervaren en deskundige
psychologen, studentendecanen en studiekeuze- en loopbaanadviseurs staat voor je klaar om je
te adviseren en samen met jou op zoek te gaan naar een geschikte vorm van ondersteuning.
Dat kan gaan om hulpmiddelen en voorzieningen, individuele begeleiding maar ook deelname
aan workshops en trainingen over bijvoorbeeld, Anders omgaan met piekeren, Constructief
Denken bij faalangst/perfectionisme, Stressmanagement, of Snellezen of Studie(her)keuze.

Handige links

www.handicap-studie.nl
www.studeersnel.nl
www.startstuderen.nl
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