Studeren met een Beperking
TIPS voor KEI-week en later!
Studeren met een beperking wordt steeds gewoner. Ook
meedoen met de Keiweek en het gewone studentenleven
hoort erbij. Wiel&Deal heeft daarom samen met het
KEI-bestuur gekeken hoe je zo goed mogelijk kunt
meedoen met de KEI-week.

In deze flyer staan handige tips voor de introductieweek,
over het lidmaatschap van een een vereniging en over zaken
waar je daarna tegenaan kunt lopen zoals het vinden van een
aangepast kamer en hulp.
Wiel&Deal is een stichting voor en door jongeren met een
beperking. Wiel&Deal wil ervoor zorgen dat je, ook als je een
(lichamelijke) beperking hebt zo optimaal mogelijk kunt
studeren en meedoen met het studentenleven. Je kunt ons
bereiken via onze mail (info@wielendeal.nl) en WhatsApp
(0654704713). Volg ook onze social media

en

en kijk op

onze website www.wielendeal.nl voor meer tips en
informatie.

De Tips
•

Heb je bij de aanmelding voor de KEI-week aangegeven dat
je een beperking hebt? Dan is er als het goed is contact met
je opgenomen om te bespreken wat mogelijk wel en niet
toegankelijk is voor jou. Kom je tijdens de introductieweek
in de problemen? Raadpleeg dan als eerste de KEI-leider
van je groepje. Deze is als het goed is op de hoogte van jouw
situatie en eventuele mogelijkheden.

•

Heb je bij de aanmelding voor de KEI-week niet
aangegeven dat je een beperking hebt? En verwacht je
problemen bij deelname aan één van de activiteiten?
Neem dan spoedig contact op met het KEI-bestuur (info@
keiweek.nl) of je KEI-leider.

Lid worden van een vereniging
Lidmaatschap van een studie-, studenten-, of sportvereniging
kent meerdere voordelen. Zo kun je via studieverenigingen
vaak goedkope boeken en samenvattingen krijgen, en worden
vaak interessante lezingen of reizen georganiseerd. En net
als bij studenten- en sportverenigingen zal je veel mensen
leren kennen. De locaties van hun activiteiten zijn niet altijd
rolstoeltoegankelijk. Toch zal je merken dat er in vrijwel alle
gevallen iets te regelen valt. Overleg dan met het bestuur!
Kom je er niet uit? Neem dan contact op met Wiel & Deal, dan
denken wij met je mee.

Aangepaste studentenkamer
Voor studenten met een beperking zijn ook aangepaste
studentenkamers beschikbaar. Deze zijn niet te vinden via
normale kamerverhuur websites, maar via het WIJ-team. Dit
team kan je een indicatie geven waarmee je recht krijgt op een
rolstoelgeschikte of anderszins aangepaste studentenkamer.
Op Wij.Groningen.nl kun je bij een Wij-team in de wijk
adressen vinden voor de stad Groningen. Als volgende stap
kun je je inschrijven op Woningnet. En dan kun je beginnen
met het reageren op een rolstoelgeschikte of anderszins
aangepaste studentenkamer.
Daarnaast kent Groningen een aantal locaties waar 24-uur
zorg aangeboden kan worden. Voorbeelden hiervan zijn Fokus,
de Noorderbrug en Schots & Scheef. Voor studenten met
autisme bestaat daarnaast de organisatie Stumass.
Wiel&Deal heeft de afgelopen jaren veel studenten met een
beperking geholpen bij het vinden van een kamer. Neem dus
contact op.

Hulp en zorg
Ook tijdens je aankomende studentenleven kan je soms gebaat zijn bij
wat extra hulp. Het is hierbij belangrijk dat je niet een hoop energie
verspilt met het zorgen voor jezelf. Wiel & Deal heeft bijvoorbeeld een
student geholpen met het regelen van een parkeerplek bij zijn woning
en bij de universiteit, waardoor deze student minder tijd en energie
kwijt was aan lopen – en daardoor meer energie had om te studeren.
Schakel dus hulp in! Zo zijn er mogelijkheden voor vervoer, de
huishouding en in de thuiszorg, en bestaan er bijvoorbeeld
‘studiemaatjes’. Wiel&Deal denkt graag
met je mee. Maar ook het WIJ-team
en jouw studie-adviseur
kunnen met je
meedenken.

Wiel&Deal kan je helpen!
Je kunt ons altijd mailen of bellen om je
op weg te helpen. Op onze website staan
ook handige checklists en tips
www.wielendeal.nl

06-547 047 13

info@wielendeal.nl
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