Laudatio Platform Onbeperkt Studeren
De jury heeft dit jaar negen voordrachten van binnen en buiten de universiteit
ontvangen. De voorgedragen kandidaten hebben zeer bijzondere activiteiten
ontplooid. Boeiend om te lezen, maar ook lastig om te kiezen. Desalniettemin
wil de jury unaniem deze studentenprijs voor Bijzondere Bestuurlijke en
Maatschappelijke Verdienste toekennen aan de pioniers van het Platform
Onbeperkt studeren.
Het platform is ontstaan na een enquête van studenten onder studenten over
het aanbod van voorzieningen voor studerenden met een beperking. Er blijkt
behoefte te zijn om op een laagdrempelige manier hulp en advies te krijgen
van ervaringsdeskundigen.
Met een enorme energie en motivatie zijn de pioniers met de resultaten van
deze enquête aan de slag gegaan en hebben binnen de kortste keren enkele
uitkomsten van de enquête omgezet in concrete daden en actiepunten. Zo
geeft het Platform voorlichting, en is zij dit jaar met een ‘buddy’ programma
gestart.
Voor de nabije toekomst wil het Platform onderzoeken bekijken hoe de
aansluiting op de arbeidsmarkt voor deze doelgroep gerealiseerd kan worden.
De jury is geraakt door de bevlogenheid, vindingrijkheid, betrokkenheid en het
doorzettingsvermogen van deze pioniers. Zij laten aan andere studenten zien
hoe inspirerend en activerend studeren kan zijn. Bovendien hebben de pioniers
dit project in de vrije tijd naast hun studie gerealiseerd.
Wat de jury daarnaast aanspreekt is dat het Platform al vrij snel een vaste
plaats heeft gekregen binnen de universiteit. Niet alleen uit de enquête, maar
ook uit het Platform zelf komen genoeg ideeën om nog jaren vooruit te kunnen
en zo een meer inclusieve en diverse universiteit mede te realiseren.
Het Platform heeft de potentie om uit te groeien tot een waardevolle denktank
voor studenten, docenten, beleidsmakers en het College van Bestuur. Ook
kunnen de leden van het Platform zelf met activiteiten een modelfunctie
vervullen.
De jury wil deze gedreven studenten en hun inzet voor mensen met een
functiebeperking daarom met veel genoegen in de schijnwerpers zetten met
deze Studentenprijs.
De potentie om uit te groeien zal mede worden ondersteund door het K.F. Hein
Fonds. Dit fonds ondersteunt op verschillende manieren mensen en
organisaties uit de regio Utrecht die een initiatief nemen, bij voorbeeld om de
sociale cohesie in hun eigen buurt te vergroten of voor meer groen in hun
buurt. Ook brengt het K.F. Hein fonds waardevolle projecten en initiatieven
graag breed onder de aandacht. Net als vorig jaar wil het K.F. Hein Fonds de
winnaars van deze Studentenprijs hierbij helpen: samen met het Fonds gaan
de studenten bekijken hoe hun initiatief versterkt kan worden en plannen
concreet gemaakt kunnen worden.

