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1. Voorzieningenkaart A: Parkeren met een 

gehandicaptenparkeerkaart 
 
Hogeschool Utrecht (HU) heeft bij bijna elk gebouw in Utrecht een aantal speciale parkeerplaatsen 

beschikbaar: 

Padualaan 97 (PL97)  5 stuks    Padualaan 99 (PL99)  3 stuks 
Padualaan 101 (PL101)  3 stuks   Heidelberglaan 7 (HL7)  - 
Heidelberglaan 15 (HL15) 1 stuks   Bolognalaan 101 (BL 101) 1 stuks 
HU Amersfoort   3 stuks 
 

Let wel:  

Deze mogen alleen gebruikt worden door mensen met een gehandicaptenparkeerkaart. 

 

Hoe kom je aan zo’n kaart? Zie link.  

Welke rechten geeft zo’n kaart?  Zie link.  

 

Meer mogelijkheden: 

Studenten kunnen daarnaast ook bij de Gemeente Utrecht gratis een 

gehandicaptenparkeervergunning aanvragen. Daarmee kun je gratis parkeren in de Gemeente 

Utrecht op plekken waar het ‘betaald parkeren’ is. (Dit geldt dus niet voor de parkeerplekken op het 

USP want die zijn van de UU). 

Ook Amersfoort heeft een dergelijk, aanvullend beleid. 

 

Parkeerplekken op de HU vol? 

Studenten kunnen bij onrechtmatig gebruik een melding doen bij de receptie: 

Padualaan 97 (PL97): 088-4817999   Padualaan 99 (PL99): 088 4818740 

Padualaan 101 (PL101):088-4819424 of FM manager 06-51522573    

Heidelberglaan 7 (HL7): 088-4815999  Heidelberglaan 15 (HL15): 088-4819001  

Bolognalaan 101 (BL 101): 088-4816678   

HU Amersfoort: 088-4812140 

 

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersregels/vraag-en-antwoord/hoe-vraag-ik-een-gehandicaptenparkeerkaart-aan
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersregels/vraag-en-antwoord/waar-mag-ik-met-een-gehandicaptenparkeerkaart-parkeren
file://///medewerkers.ad.hvu.nl/dfs/users/fe/hrempe/Documents/REMPE/0000%20Studeren+/Voorzieningenkaart/Parkeerregels%20gehandicapten%20|%20Gemeente%20Utrecht
https://www.amersfoort.nl/parkeren-verkeer-en-vervoer/to/gehandicaptenparkeerkaart-.htm
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Klachten? 

PL97, PL99, PL101 en HUA.  

De parkeerplekken op de parkeerplekken op PL97, PL101 en HUA staan op grond van de UU/HU. 

Hogeschool Utrecht is daardoor verantwoordelijk voor handhaving en het voorkomen dat de plekken 

gebruikt worden door niet bevoegdheden (waaronder leveranciers, onderhoudsmonteurs).   

 

HL15 en BOL101. 

De parkeerplaatsen bij PL99, HL15 en BOL101 bevinden zich op de openbare weg. De Gemeente 

Utrecht is verantwoordelijk voor handhaving. Klachten? Zie  Slim Melden. 

 

  

https://utrecht.slimmelden.nl/
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2. Voorzieningenkaart B: In onze gebouwen en lokalen 
 

Kluisjes 

Elke student kan een kluisje gebruiken voor maximaal 24 uur. 

Een kluisje toegewezen krijgen op een bepaalde hoogte/laagte of langer dan 24 uur (bijvoorbeeld om 

zware boeken even op school te kunnen laten) kan via de studentendecaan aangevraagd worden bij 

de Servicebalies/ Recepties van de locatie. 

Dit kan voor een bepaalde tijd of -indien nodig- de duur van de opleiding. 

Liften 

In alle gebouwen van de HU op het USP en in Amersfoort zijn liften aanwezig om je te verplaatsen 

tussen de verdiepingen. 

Als de liften onverhoopt tijdelijk niet werken door storing of regulier onderhoud, dan kan je contact 

opnemen met de receptie op de locatie. 

Gebruik van rustruimtes. 

Elk gebouw heeft een rustruimte (bijv. voor als je beperkt bent in je energie, pijnklachten hebt, 

oefeningen moet doen op lange lesdagen, of als je even afgesloten wilt zijn van prikkels, of wilt 

kolven).   

Wil je gebruik maken van deze rustruimtes? 

De studentendecaan kan je er meer over vertellen decanaat@hu.nl 

Veiligheid 

Met de studentendecaan kun ook de mogelijkheden bespreken als je wilt dat méér mensen in onze 

gebouwen op de hoogte zijn van wat jij mogelijk nodig hebt, bijvoorbeeld bij aandoeningen als 

epilepsie of bij speciale ondersteuningsvragen bij calamiteiten en/of ontruimingen. 

 

  

mailto:decanaat@hu.nl


 
 

6 
 

Gebruik van een hulphond 

Assistentiehonden (blindengeleidehonden, hulphonden, signaalhonden, honden voor mensen met 

PTSS) zijn duidelijk als zodanig herkenbaar en natuurlijk toegestaan in onze gebouwen. Je hoeft hier 

in principe niets aanvullends voor te regelen.  

Maatwerk 

Staat de door jou gewenste voorziening er niet bij? Maatwerk is wellicht mogelijk. Overleg met de 

studentendecaan (https://husite.nl/hu-helpt/begeleiders-binnen-de-hu/studentendecaan/ ),  

  

https://husite.nl/hu-helpt/begeleiders-binnen-de-hu/studentendecaan/
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3. Voorzieningenkaart C: Onbelemmerd onderwijs volgen 
 

Roosters 

Er zijn bij de opleiding voorzieningen mogelijk m.b.t. roostering (bijvoorbeeld alleen les in 

rolstoeltoegankelijke lokalen of geen lange ‘wandeltijd’ tussen verschillende lokalen).  

Er zijn bij de opleiding ook voorzieningen mogelijk m.b.t. de groepsindeling (bijvoorbeeld  met het oog 

op buddy’s).  

De studentendecaan kan je er meer over vertellen decanaat@hu.nl. 

 

Extra begeleiding 

Er is in een aantal situaties ook extra begeleiding mogelijk. Dat kan gaan om wat vaker een afspraak 

met de studieloopbaanbegeleider/leerteambegeleider, begeleiding door een ouderejaars student, een 

apart leerteam of een supportgroep. De studentendecaan verifieert de grond van de aanvraag, kijkt 

wat nodig is en doet vervolgens een aanvraag bij de opleiding (bij slb(+)-coördinator of 

opleidingsmanager). Deze voorzieningen zijn maatwerk. De studentendecaan kan je er meer over 

vertellen decanaat@hu.nl  

Kijk ook welke ondersteuning er HU-breed aangeboden wordt op HU helpt (husite.nl) (waaronder 

cursussen, ehealth-modules, supportgroepen ) 

 

Voorzieningen tijdens stages 

Heb je hulpmiddelen nodig tijdens je stage of ben je wisselend belastbaar waardoor je stage over een 

wat langere tijd uitgesmeerd moet worden? 

Heb je een ondersteuningsbehoefte en wil je een stage in het buitenland doen? Kijk wat de HU en/of 

Erasmus voor je kan betekenen! 

Bespreek de mogelijkheden met de decanaat@hu.nl ! 

 

Bibliotheek 

Ook bij de bibliotheek is maatwerk mogelijk (zoals bijvoorbeeld een langere leentermijn als je boek 

opgestuurd moet worden om ingelezen te worden).  

Overleg met: 

• de informatiespecialist van je opleiding(https://bibliotheek.hu.nl/hulp-en-

ondersteuning/persoonlijk-advies-vraag-hulp-aan-een-informatiespecialist/ ) of  

• de bibliotheek (https://bibliotheek.hu.nl/hulp-en-ondersteuning/  ) 

Contact met andere ervaringsdeskundige medestudenten? 

Kijk naar het aanbod bij het StudentsupportCentre SSC of klop aan bij het powerplatform@hu.nl! 

 

 

mailto:decanaat@hu.nl
mailto:decanaat@hu.nl
https://husite.nl/hu-helpt
https://husite.nl/hu-helpt/student-support-centre/trainingen-workshops-copy-2/
https://husite.nl/hu-helpt/optimaal-studeren/e-health/
https://husite.nl/hu-helpt/student-support-centre/supportgroepen/
https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatie-items/Paginas/Internationalisering.aspx
https://www.erasmusplus.nl/actueel/nieuws/nationale-kaders-voor-implementatie-top
mailto:decanaat@hu.nl
https://bibliotheek.hu.nl/hulp-en-ondersteuning/persoonlijk-advies-vraag-hulp-aan-een-informatiespecialist/
https://bibliotheek.hu.nl/hulp-en-ondersteuning/persoonlijk-advies-vraag-hulp-aan-een-informatiespecialist/
https://bibliotheek.hu.nl/hulp-en-ondersteuning/
https://husite.nl/hu-helpt/student-support-centre/
mailto:powerplatform@hu.nl
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Ben je een vluchtelingstudent? En wil je graag ondersteuning bij de Nederlandse taal? Of wil je 

deelnemen aan een mentorprogramma?  

 

Extra aanbod voor meertalige studenten | HU helpt (husite.nl) 

 

Informatie, cursussen, supportgroepen 

Kijk op HU helpt (husite.nl) 

 

Maatwerk 

Staat de door jou gewenste voorziening er niet bij? Maatwerk is wellicht mogelijk. Overleg met de 

studentendecaan (https://husite.nl/hu-helpt/begeleiders-binnen-de-hu/studentendecaan/ ),  

  

https://husite.nl/hu-helpt/optimaal-studeren/extra-aanbod-voor-meertalige-studenten/
https://husite.nl/hu-helpt
https://husite.nl/hu-helpt/begeleiders-binnen-de-hu/studentendecaan/
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4. Voorzieningenkaart D: Digitale hulpmiddelen 
 

Je kunt bij het studeren gebruik maken van voorleessoftware (studenten met dyslexie, add/adhd, 

leesproblemen, concentratieproblemen etc.).  

MS Teams heeft ook een ondertitelingsfunctie (fijn voor studenten die doof zijn, slecht horen, snel 

afgeleid zijn, in een ruimte werken/studeren waar ook andere geluiden zijn, etc.).  

Er is een pagina voor digitale toegankelijkheid gemaakt waarop je  alle opties binnen office365 kunt 

zien. Vragen of opmerkingen hierover?  Neem contact op met heldesk@hu.nl  

Maatwerk 

Staat de door jou gewenste voorziening er niet bij? Maatwerk is wellicht mogelijk. Overleg met de 

studentendecaan (https://husite.nl/hu-helpt/begeleiders-binnen-de-hu/studentendecaan/ ) 

 

  

https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatie-items/Paginas/Claroread.aspx
https://hogeschoolutrecht.topdesk.net/tas/public/ssp/content/search?q=KI%202533
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhogeschoolutrecht.topdesk.net%2Ftas%2Fpublic%2Fssp%2Fcontent%2Fdetail%2Fknowledgeitem%3Funid%3D75eb647b-bea6-40b5-86b0-0d67a54f5b5f&data=05%7C01%7Charriet.rempe%40hu.nl%7Ceb93289ea6ce4dc20ea008da4f764039%7C989329099a5a4d18ace47236b5b5e11d%7C0%7C0%7C637909666536592740%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=B6BSTmZot6QMVCGVSA4ONkiFnkReD%2Bbkyxui2%2FmWCXo%3D&reserved=0
mailto:heldesk@hu.nl
https://husite.nl/hu-helpt/begeleiders-binnen-de-hu/studentendecaan/


 
 

10 
 

5. Voorzieningenkaart E: Financiën en studentenhuisvesting 
 

Financiële ondersteuning 

Voor studenten die geen bijbaan kunnen nemen naast hun studie vanwege een (medische) beperking, 

hebben gemeenten een studietoeslag. 

Loop je door omstandigheden vertraging op in je studie? Misschien kan het profileringsfonds iets voor 

je betekenen. Tijdig melden is een voorwaarde dus neem tijdig contact op met decanaat@hu.nl. 

Wil je een minor in het buitenland doen? Kijk wat Erasmus voor je kan betekenen! 

De studentendecaan kan je er meer over vertellen decanaat@hu.nl 

Studentenhuisvesting 

Ondersteuningsbehoefte in huisvesting 

Is het reizen vanwege een handicap, beperking, chronische aandoening te belastend? Neem contact 

op met je studentendecaan decanaat@hu.nl om te kijken of wij kunnen bemiddelen bij de SHH. 

De SSH heeft ook speciale huisvesting! Zie Wonen op Maat (sshxl.nl) 

Maatwerk 

Staat de door jou gewenste voorziening er niet bij? Maatwerk is wellicht mogelijk. Overleg met de 

studentendecaan (https://husite.nl/hu-helpt/begeleiders-binnen-de-hu/studentendecaan/ ),  

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/07/08/studietoeslag-voor-student-met-medische-beperking-overal-%E2%82%AC-300-per-maand
https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatie-items/Paginas/Profileringsfonds.aspx
https://www.erasmusplus.nl/actueel/nieuws/nationale-kaders-voor-implementatie-top
mailto:decanaat@hu.nl
mailto:decanaat@hu.nl
https://www.sshxl.nl/nl/wonen-op-maat
https://husite.nl/hu-helpt/begeleiders-binnen-de-hu/studentendecaan/
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6. Voorzieningenkaart F: Voorzieningen bij Toetsen 
 

- Voorzieningenkaart ‘Toetsen op de HU’  

- Voorzieningenkaart ‘Digitaal toetsen buiten de HU’ 

Zie bijgaande link. 

 

https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatie-items/Paginas/Toetsvoorzieningen.aspx

