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SIHO

 Ondersteuning alle Vlaamse hogescholen en 

universiteiten

 Gelijke kansen en volwaardige participatie

 www.siho.be

 www.siho.be/udl

http://www.siho.be/
http://www.siho.be/udl


Online module

 Module 1: Introductie tot UDL 

 Module 2: Principes en richtlijnen
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Is onze 

fysieke 

omgeving 

toeganke-

lijk?



Retrofitting…

 lost één lokaal probleem op

 is duur

 is niet altijd even elegant 

 is niet gelijkwaardig



Van architectuur naar onderwijs

“Consider the needs of the broadest possible range of 
users from the beginning”

Ron Mace
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Universal Design for Learning 

(UDL) is het proactief ontwerp

van lesmateriaal, evaluatie,… op 

een manier dat deze toegankelijk

zijn voor iedereen, onafhankelijk

van leerstijlen, noden en 

beperkingen van de student.



Kenmerken UDL

 Framework om alle studenten kansen tot leren 

te geven

 Variatie en flexibiliteit staan centraal 

 minder aanpassingen van one-size-fits-all-

materiaal

 Verlaagt barrières in onderwijs

 betere leeromgeving voor iedereen

 maximale uitdaging blijven bieden





Neurologische basis

 3 intergerelateerde netwerken (Rose, Meyer, Hitchcock, 

2005)

Herkenningsnetwerk Strategisch netwerk Affectief netwerk

Wat? Hoe? Waarom?

Herkennen en opnemen 

van informatie

Plannen, uitvoeren en 

monitoren

Evalueren en 

prioriteiten stellen



Van neurologie naar UDL-principes

1. Verschil-

lende ma-

nieren van 

informatie 

aanbieden

3. Verschil-

lende ma-

nieren van 

betrokken-

heid

2. Verschil-

lende ma-

nieren van 

actie en 

expressie

Herkenningsnetwerk Affectief netwerkStrategisch netwerk
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Richtlijn 1:  Spreek verschillende zintuigen aan

Richtlijn 2: Verduidelijk via taal en symbolen en bied 

structuur aan

Richtlijn 3: Bevorder inzicht

Principe 1: 

informatie 

aanbieden

Principe 1: Bied informatie op 

verschillende manieren aan



 Schrijf op…

Uitgangspunt principe 1: Informatie aanbieden



Uitgangspunt principe 1: Informatie aanbieden



studenten leren op 
verschillende manieren

 Reflecteren over manier
waarop je leerinhoud
aanbiedt

 Verschillende manieren
= minder barrières

Uitgangspunt principe 1: Informatie aanbieden



Richtlijn 1 Spreek verschillende zintuigen aan

 Identificeer essentiële concepten en presenteer ze op 
verschillende manieren. 



Richtlijn 1 Spreek verschillende zintuigen aan

 Stel informatie ‘anders’ voor: schermopnames

http://siho.phl.be/node/88
http://siho.phl.be/node/88


VRAAG

 Op welke manier bied jij je informatie

omtrent de stage aan?

 Waarom bied je je informatie op deze manier

aan?



Richtlijn 1 Spreek verschillende zintuigen aan

 Voorzie mogelijkheden om de lay-out van informatie 

aan te passen: toegankelijke documenten



Richtlijn 1 Spreek verschillende zintuigen aan

 Voorzie mogelijkheden om de lay-out van informatie 

aan te passen: toegankelijke documenten

 Bied documenten digitaal aan

 10 richtlijnen voor toegankelijke documenten: 

http://krt.be/toe1

 Toegankelijkheid controleren: PDF-Accessibility-

Checker: http://krt.be/toe2

http://krt.be/toe1
http://krt.be/toe2


 ALS brondocument = toegankelijk 

 DAN pdf-document = ook toegankelijk

 Ingescande tekst = niet toegankelijk

 Tekstherkenning mogelijk via OCR-functie 

-> beperkte toegankelijkheid

Richtlijn 1 Spreek verschillende zintuigen aan

 Voorzie mogelijkheden om de lay-out van informatie 

aan te passen: toegankelijke documenten



GETUIGENIS STUDENT

“Doordat de cursussen digitaal ter beschikking worden 

gesteld, ben ik in de mogelijkheid om mijn cursussen 

door te nemen met leessoftware. Dat zorgt ervoor dat 

ik op een hoger tempo cursussen kan verwerken, maar 

anderzijds ook dat ik minder kans maak om zaken fout 

te lezen en bijgevolg ook fout te leren.”



Richtlijn 1 Spreek verschillende zintuigen aan

 Structureer informatie: tijdlijnen



Richtlijn 1 Spreek verschillende zintuigen aan

 Voorzie visuele alternatieven bij visuele informatie: 

alternatieve tekst voorzien



Richtlijn 2 Verduidelijk via taal en symbolen en 

bied structuur aan

 Voorzie mogelijkheden om vorm en structuur van 

informatie te verduidelijken: woordenwolken



Richtlijn 3 Bevorder inzicht

 Voorzie mogelijkheden om informatie aan elkaar 

te linken en verbanden te leggen: mindmaps



VOORBEELD PRAKTIJK

 dropbox als digitaal portfolio-tool.

 Praktijkassistent Katrien De Munck, 

Universiteit Gent, vakgroep orthopedagogiek
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Richtlijn 4: Bied verschillende mogelijkheden voor 

verwerking en toepassing aan

Richtlijn 5: Laat studenten op verschillende manieren 

competenties tonen

Richtlijn 6: Bied ondersteuning om doelen en 

prioriteiten te stellen

Principe 2:

Actie en 

expressie

Principe 2: Voorzie verschillende 

mogelijkheden tot actie en expressie



 Studenten hebben voorkeuren om zichzelf uit te
drukken

verschillende manieren aanbieden

 Inspelen op verscheidenheid

Sterktes laten tonen

Uitgangspunt principe 2





Richtlijn 4 Verschillende mogelijkheden voor 

verwerking en toepassing

 Laat de student op verschillende manieren zijn 

competenties aantonen: keuzemogelijkheden

Aan de University of Wisconsin-stout kunnen studenten kiezen op 

welke manier ze geëvalueerd willen worden. 

• Presentatie in de klas (gelimiteerd tot 5 aanvragen) – 20 min

• Paper – minimum 1500 woorden (6 pagina’s)

• Voice-over PowerPoint presentatie – 20 minuten

• Visuele weergave (poster, materialenbord, etc. – af te stemmen 

met de docent)

• Video-opname – 10 minuten

• Andere formaten kunnen goedgekeurd worden door de docent



Richtlijn 4 Verschillende mogelijkheden voor 

verwerking en toepassing

 Betrek studenten actief: online reageren op stellingen



Richtlijn 4 Verschillende mogelijkheden voor 

verwerking en toepassing

 Groepswerk vanop afstand: gelijktijdig samenwerken in 

één document



Richtlijn 4 Verschillende mogelijkheden voor 

verwerking en toepassing

 Online publiceren: blogs schrijven



 Evalueer op verschillende manieren

 Geef duidelijke en gedetailleerde feedback

Richtlijn 5 Laat studenten op verschillende 

manieren competenties aantonen 



 Geef de leerdoelen van de stage mee

Richtlijn 6:  Bied ondersteuning om doelen en 

prioriteiten te stellen



 Leg de nadruk op belangrijke data

Richtlijn 6:  Bied ondersteuning om doelen en 

prioriteiten te stellen



GETUIGENIS STUDENT

“Op het moment dat er geëvalueerd wordt kunnen studenten 

kiezen, vaak tussen twee examenvormen vanuit de gedachte 

dat je je competenties moet kunnen aantonen en dat de 

vorm waarin dit gebeurt je zo weinig mogelijk mag 

hinderen.” 

“We zien bijvoorbeeld dat studenten heel weinig een 

bijzonder statuut inzetten, bv als ze dyslexie hebben omdat 

zij gewoon kiezen voor een mondeling examen omdat dan de 

examenvorm niet hindert en zij even gewoon hun 

competenties kunnen aantonen.”

Welke link zie je met stage-praktijk 

en evalueren van de stage?

Getuigenis van een docent



VOORBEELD Stage-praktijk

Blog: tool die mogelijkheden biedt om 

competenties aan te tonen.

 http://janavanquaquebeke.weebly.com/

http://janavanquaquebeke.weebly.com/
http://orthopedagoguesabroad.wordpress.com/page/2/
http://orthopedagoguesabroad.wordpress.com/page/2/


VOORBEELD PRAKTIJK

 Transparante beoordelingscriteria

 EPOS: elektronische portfolio 

opvolgsysteem PXL

 Voor elke opdracht ziet de student:

Koppeling met competentie(s)

Beoordelingscriteria (schaal)

Doorwegingsfactor in eindtotaal
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Principe 3:

Betrokken-

heid

Richtlijn 7: Speel in op interesses van studenten

Richtlijn 8: Stimuleer inzet en doorzetting 

Richtlijn 9: Bied studenten mogelijkheden om zichzelf 

in te schatten en bij te sturen. 

Principe 3: Creëer betrokkenheid op 

verschillende manieren



Uitgangspunt principe 3

 Actieve deelname = sleutel tot leren

 Denk na over gebruik van activerende werkvormen



 Voorzie mogelijkheden die individuele keuze en 

autonomie verhogen: keuzemogelijkheden

Richtlijn 7: Speel in op interesses van 

studenten 



 Voorzie mogelijkheden die individuele keuze en 

autonomie verhogen: relevantie

Richtlijn 7: Speel in op interesses van 

studenten 



 Gebruik korte termijn doelen om lange termijn doelen 

te behalen

Richtlijn 8: Stimuleer inzet en doorzetting



 Stimuleer het uitwisselen/bekijken/aanvullen van 

notities: studiegroepen

Richtlijn 8: Stimuleer inzet en doorzetting



 Ondersteun copingvaardigheden en strategieën: 

notities nemen met de Smartpen

Richtlijn 8: Stimuleer inzet en doorzetting



 Bied mogelijkheden tot zelfinschatting: zelftest

Richtlijn 9: Bied studenten mogelijkheden om 

zichzelf in te schatten en bij te sturen. 



 Bied voorbeelden aan: 

Geef modellen van goede verslaggeving en goede

voorbereiding

Richtlijn 9:Bied studenten mogelijkheden om 

zichzelf in te schatten en bij te sturen. 



VOORBEELD PRAKTIJK

Voorbereiding Interdisciplinaire reis (PXL)

 Studenten plannen interdisciplinaire reis

 Iedere student organiseert een onderdeel van 

de reis

 Vb. gidsen (voorbereiding via wiki)

 Studenten moeten overlap vermijden.

 3 feedbackmomenten 





VOORBEELD 

stagebegeleiding

• Voorstellings-filmpje – Studenten Orthopedagogiek

• (Buitenlandse stage)
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In kaart brengen eigen praktijk



UDL Principe 1: 
Informatie aanbieden

UDL Principe 2: 
Actie en expressie

UDL Principe 3: 
Betrokkenheid



Good practice

Interviewvragen:

 Wat heb je gedaan?

 Hoe heb je dat gedaan?

 Wat was het resultaat?

 Hoe reageerden de studenten?



Brainwriting

Uitdaging

Idee 1 Idee 2 Idee 3



Brainwriting

 Bespreking brainwriting:

 Leg kort toe wat je anders 

wou

 Deel één inspirerend idee



Meggie.verstichele@siho.be

Tel: 0470/47 53 62

Veel succes met het intervisietraject!

mailto:Meggie.verstichele@siho.be

