Contactpersoon ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Lokaal …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoon en e-mailadres …………………………………………………………………………………………………………………………………..

AANVRAAG INDIVIDUELE ONDERWIJS- EN EXAMENMAATREGELEN
(Onderwijs- en examenregeling, artikel 24)

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Naam -----------------------------------------Voornaam --------------------------------------Studentennummer -----------------------------------------------------------------------------Gsm-nr. ------------------------------------------------------------------------------------------Adres ---------------------------------------------------------------------------------------------Opleiding/afstudeerrichting ------------------------------------------------------------------E-mail ---------------------------------------------------------------------------------------------Eerste aanvraag:

 ja

 neen

AANVRAAG EN ATTESTERING
Ik vraag in toepassing van artikel 24 van de onderwijs- en examenregeling individuele
onderwijs- en/of examenmaatregelen aan.

1 Op basis van een bijzonder statuut
Aanvraag op basis van

Attestering



Bijzonder statuut: erkende topsport

 Goedkeuring van de Commissie
bijzonder statuut



Bijzonder statuut: opstart/bezitten van een
onderneming

 Goedkeuring van de Commissie
bijzonder statuut



Bijzonder statuut: kunstbeoefening

 Goedkeuring van de Commissie
bijzonder statuut
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1 Op basis van een bijzonder statuut
Aanvraag op basis van
Bijzonder statuut: het bekleden van een mandaat in
de bestuursorganen van de Hogeschool Gent
en/of de AUGent
in de studentenraad van de Hogeschool Gent
en/of de AUGent
in de participatiecommissies en/of de
opleidingscommissies van de Hogeschool Gent
in de raden, commissies en werkgroepen van
de Hogeschool Gent
in de raden, commissies en werkgroepen
buiten de Hogeschool Gent zoals VLHORA,
VLOR, VVS

Attestering
 Goedkeuring van de Commissie
bijzonder statuut

2 Op basis van uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden, medische
redenen en/of een functiebeperking
Aanvraag op basis van

Attestering

Uitzonderlijke sociale of individuele
omstandigheden

 Bewijsstuk ter rechtvaardiging



Medische redenen

 Medisch attest



Functiebeperking:

 Gespecialiseerd VLOR-attest



 motorisch
 auditief
 visueel
 chronische ziekte
 leerstoornis (dyslexie, dyscalculie,
dysorthografie, dyspraxie, dysfasie, nonverbale leerstoornis,…)
 psychiatrisch (ADHD, ADD,
autismespectrumstoornis, agorafobie,…)
 meervoudig
 overige

 Medisch attest

 Gemotiveerd verslag UGent (student
& functiebeperking), CLB, logopedist,
psychiater, behandelend arts,….)
 Document(en) afgeleverd door een
Vlaamse of federale overheid of door
een erkende en bevoegd verklaarde
instantie
o

o

o

inschrijving VAPH (Vlaams
Agentschap voor Personen met
een Handicap
GON-attest of attest
Buitengewoon Onderwijs
afgeleverd door een CLB
erkenning van handicap door
Directie-generaal voor Personen
met een handicap
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CONCRETE GEVOLGEN EN ONDERSTEUNING
Beschrijf hieronder bondig welke gevolgen jouw persoonlijke situatie heeft op het volgen van
lessen en/of het afleggen van examens:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Duid vrijblijvend aan welke ondersteuning je krijgt of de vorige jaren al hebt gekregen.
Vorige jaren

Op dit moment

 Paramedisch (kine,logo,ergo,…)





 GON-begeleiding





 UGent (student & functiebeperking)





 Vlaams Agentschap





 Andere:
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INDIVIDUELE ONDERWIJS- EN EXAMENMAATREGELEN
Welke individuele onderwijsmaatregelen wil je aanvragen?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Welke individuele examenmaatregelen wil je aanvragen?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik verklaar dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn en dat de nodige attesten of bewijsstukken zijn
toegevoegd.
Ik verklaar me ermee akkoord dat de bij deze procedure verstrekte informatie gebruikt wordt voor de aangegeven
doeleinden.
Dit betekent dat de informatie enkel wordt doorgegeven aan docenten in het kader van een vlotte organisatie van de
individuele onderwijs- en examenmaatregelen in het belang van de student.
De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december
1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Datum en handtekening
student

Of aanvinken

voor digitale ondertekening
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