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Programma

 09.00u Wat is UDL? Theoretisch kader en 

concrete toepassingsmogelijkheden.

 11u Pauze

 11.30u Mogelijkheden van UDL 

en uitdagingen aanpakken met UDL.

 12.30u Broodjeslunch

 13.30u Van uitdaging naar concreet 

stappenplan.

 15u Pauze

 15.30u Meer tools om als trainer in te zetten.

 16.30u Einde



Programma

1. Kennismaking

2. Waarom inclusief onderwijs?

3. Wat is UD en UDL?

4. UDL principes en richtlijnen 

5. Aan de slag

6. Meer informatie

1. KENNISMAKING



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


 Thematische reeks van filmpjes over de 

ervaringen van studenten met beperking 

in hoger onderwijs.

 Studenten met een beperking vertellen in 

een zestal filmpjes over hun ervaringen, 

dromen en ambities. 

 Eindreportage over de ervaringen van 4 

studenten: http://www.siho.be/tzalwel/

 Thematische filmpjes: 

http://www.siho.be/tzalwel/

http://www.siho.be/tzalwel/
http://www.siho.be/tzalwel/


Kennismakingsronde

 Waar werk je?

 Wat is je functie?

 Wat zijn je verwachtingen?

 Wat is je voorkennis van UDL?



Kennismakingsronde

 Waar werk je?

A. Universiteit

B. Hogeschool

C. HBO5

D. Andere



Kennismakingsronde

 Wat is je functie?

A. Docent

B. Beleidsmedewerker

C. Studentenbegeleider

D. ICT-ondersteuner

E. Andere



Kennismakingsronde

 Welke voorkennis heb je al van UDL?

A. Ik weet nog niets over UDL.

B. Ik heb al eens iets over UDL gehoord of gelezen.

C. Ik heb al veel over UDL gehoord en/of gelezen.

D. Ik weet al iets over UDL en heb dit al uitgeprobeerd 

in mijn onderwijspraktijk.

E. Ik weet al veel over UDL en pas al veel toe in mijn 

onderwijspraktijk.



Kennismakingsronde

 Wat verwacht je van deze trainingsdag? Meerdere 

antwoorden zijn mogelijk.

A. Kennis te maken met het theoretische kader van UDL

B. Kennis maken met good practices uit het onderwijs

C. Kennis en ervaringen uit te wisselen met collega’s uit 

het onderwijs

D. Tools mee te krijgen om UDL zelf toe te passen of te 

implementeren binnen de onderwijsinstelling

E. Andere



Online module

 Module 1: Introductie tot UDL 

 Module 2: Principes en richtlijnen
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ONDERWIJS?



Hoe leer jij graag?

• in groep of alleen?

• In stilte?

• uit boeken?

• uit de praktijk?



Hoe geef jij 

graag les?

• Handboek

• Losse artikels

• Gastsprekers

• MC examen / open 

vragen?

• Mondeling / 

schriftelijk examen?



Ik hoor… 

wat jij niet hoort?

 Hoortest: http://krt.be/horen

http://krt.be/horen


Think – Pair - Share

 Denk even na over een werkvorm/ 

leeractiviteit die je aanbood tijdens je 

les/vorming en waarbij je opmerkte dat

meerdere studenten problemen hadden.

 Benoem 1 ‘onderwijs’ en 1 ‘student’ 

variabele die een impact kan gehad hebben

op het functioneren van de student.

 Bespreek je ervaringen met de persoon die 

naast je zit.



Waarom inclusief hoger onderwijs?

 Iedereen is verschillend. Het gaat dus niet 

over een beperking hebben of niet

 Diversiteit en variatie in de 

mogelijkheden is de norm
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Is onze 

fysieke 

omgeving 

toeganke-

lijk?



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



LEARNING



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 intergerelateerd 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



Programma

1. Kennismaking

2. Waarom inclusief onderwijs?

3. Wat is UD en UDL?

4. UDL principes en richtlijnen 

5. Aan de slag

6. Meer informatie5. UDL-PRINCIPES EN 

RICHTLIJNEN
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Richtlijn 1:  Zorg ervoor dat de leerstof door

verschillende zintuigen kan opgenomen worden

Richtlijn 2: Informatie via taal en symbolen

verduidelijken en structuur aanbieden 

Richtlijn 3: Geef verschillende mogelijkheden om 

leerstof te begrijpen

Principe 1: 

informatie 

aanbieden

Principe 1: Informatie aanbieden



 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



VRAAG

Welk voorbeeld bereikt de meeste studenten?

A

B

A



Richtlijn 1 Zorg ervoor dat de leerstof door 

verschillende zintuigen kan opgenomen worden

 Identificeer essentiële concepten in je lesmateriaal 
en presenteer ze op verschillende manieren. 



Richtlijn 1 Zorg ervoor dat de leerstof door 

verschillende zintuigen kan opgenomen worden

 Stel informatie ‘anders’ voor: videofragmenten

http://siho.phl.be/node/49
http://siho.phl.be/node/49
http://siho.phl.be/node/82
http://siho.phl.be/node/82
http://youtu.be/QP-gY4hYI1Q
http://youtu.be/QP-gY4hYI1Q


Richtlijn 1 Zorg ervoor dat de leerstof door 

verschillende zintuigen kan opgenomen worden

 Stel informatie ‘anders’ voor: schermopnames

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


Richtlijn 1 Zorg ervoor dat de leerstof door 

verschillende zintuigen kan opgenomen worden

 Structureer informatie: tijdlijnen



VRAAG

 Op welke manier bied jij je lesmateriaal

meestal aan?

 Waarom bied je je materiaal op deze manier

aan?



Richtlijn 1 Zorg ervoor dat de leerstof door 

verschillende zintuigen kan opgenomen worden

 Voorzie mogelijkheden om de lay-out van informatie 

aan te passen: toegankelijke documenten



Richtlijn 1 Zorg ervoor dat de leerstof door 

verschillende zintuigen kan opgenomen worden

 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 Zorg ervoor dat de leerstof door 

verschillende zintuigen kan opgenomen worden

 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 Zorg ervoor dat de leerstof door 

verschillende zintuigen kan opgenomen worden

 Pas het formaat van bestanden indien aan: bestanden 

converteren



Richtlijn 1 Zorg ervoor dat de leerstof door 

verschillende zintuigen kan opgenomen worden

 Voorzie visuele alternatieven bij auditieve informatie: 

ondertiteling

voorbeeld

http://dotsub.com/view/3a49ab42-327d-416e-8118-97a0f471b6ca?utm_source=player&utm_medium=embed


Richtlijn 1 Zorg ervoor dat de leerstof door 

verschillende zintuigen kan opgenomen worden

 Voorzie visuele alternatieven bij visuele informatie: 

alternatieve tekst voorzien



Richtlijn 2 Informatie via taal en symbolen 

verduidelijken en structuur aanbieden

 Voorzie mogelijkheden om vorm en structuur van 

informatie te verduidelijken: mindmaps



Richtlijn 2 Informatie via taal en symbolen 

verduidelijken en structuur aanbieden

 Voorzie mogelijkheden om vorm en structuur van 

informatie te verduidelijken: woordenwolken



Richtlijn 3 Geef verschillende mogelijkheden 

om leerstof te begrijpen

 Voorzie mogelijkheden die helpen om informatie te 

benaderen en te structureren: stappen weergeven

http://www.yo

utube.com/wa

tch?v=QP-

gY4hYI1Q

http://www.youtube.com/watch?v=QP-gY4hYI1Q


VOORBEELD PRAKTIJK

Experimenteel-klinische psychologie (VUB, 

Professor Deroost)

 Er wordt van elke les een video-opname 

gemaakt (digilessen)

 Elke digiles wordt voor de studenten op het 

online leerplatform gezet

 De student kan (een specifiek deel van) de 

digiles bekijken, pauzeren, herstarten.



 x



VOORBEELD PRAKTIJK

 Prof. Dr. Guy De Tré (Ugent)

 Les op basis van handboek en PowerPoint 

presentatie

 Handboek

 Oorspronkelijke PowerPoint presentatie

 UDL toegepast op presentatie

 UDL PowerPoint presentatie

 Betere resultaten bij studenten

http://users.skynet.be/fb873035/1stelic/databanken/Theorie_databanken_-_Hoofdstuk_1-2-3.pdf
http://siho.pxl.be/online_module/DRAFT_MODULE/module 2/downloads/oude_slides.ppt
http://siho.pxl.be/online_module/DRAFT_MODULE/module 2/downloads/nieuwe_slides.pptx
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Richtlijn 4: Verschillende manieren aanbieden om 

actief om te gaan met de leerstof

Richtlijn 5: Verschillende manieren aanbieden om 

aan te tonen wat studenten geleerd hebben

Richtlijn 6: Ondersteuning bieden om doelen en 

prioriteiten te stellen

Principe 2:

Actie en 

expressie

Principe 2: 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 manieren aanbieden 

om actief om te gaan met de leerstof

 Laat de student op verschillende manieren aantonen 

wat hij geleerd heeft: keuzemogelijkheden

Aan de University of Wisconsin-stout kunnen studentenop 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 manieren aanbieden 

om actief om te gaan met de leerstof

 Betrek studenten actief bij de les: online reageren op 

stellingen



Richtlijn 4 Verschillende manieren aanbieden 

om actief om te gaan met de leerstof

 Betrek studenten actief bij de les: online stemmen







Richtlijn 4 Verschillende manieren aanbieden 

om actief om te gaan met de leerstof

 Groepswerk vanop afstand: gelijktijdig samenwerken in 

één document



Richtlijn 4 Verschillende manieren aanbieden 

om actief om te gaan met de leerstof

 Groepswerk vanop afstand: bestanden delen 

(groepswerk)



Richtlijn 4 Verschillende manieren aanbieden 

om actief om te gaan met de leerstof

 Online publiceren: blogs schrijven



 Gebruik gevarieerde vraagtypes

 Evalueer op verschillende manieren

 Geef duidelijke en gedetailleerde feedback

Richtlijn 5 Verschillende manieren aanbieden om 

aan te tonen wat studenten geleerd hebben. 



 Geef de leerdoelen weer

Richtlijn 6:  Ondersteuning bieden om doelen 

en prioriteiten te stellen



 Leg de nadruk op belangrijke data

Richtlijn 6:  Ondersteuning bieden om doelen 

en prioriteiten te stellen



VOORBEELD PRAKTIJK

 Studenten kiezen zelf de uitwerkingsvorm 
van een opdracht voor het vak 
“Bedrijfsfinanciering” 

 Grote groep: +/-400 studenten

 Keuze in uitwerkingsvormen:

 “Traditionele” paper over kapitaalkost van 
onderneming X 

 Paper over een recent event naar keuze

 Enkel presentatie over kapitaalkost van 
onderneming X



VOORBEELD PRAKTIJK

Bron: Klasse.be - http://krt.be/klasse

http://krt.be/klasse


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.”

Getuigenis van een docent



VOORBEELD PRAKTIJK

 Verschillende manieren om met de leerstof om te 
gaan en te tonen wat studenten hebben geleerd in 
het Opleidingsonderdeel communicatie (KHLeuven)

 A) Individuele opdracht:

 Opdracht 1: Online enquêteren: E-communicatie op 
de werkvloer

 B) Groepsopdrachten

 Opdracht 2: Rapportage & co-authoring: Engels IT-
gerelateerd artikel 

 Opdracht 3: 1ste keuzemogelijkheid: Online 
overleg

 Opdracht 3: 2de keuzemogelijkheid: Presentatie 
van een software- of IT-oplossing



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: Inspelen op interesses van studenten

Richtlijn 8: Doorzetting creëren 

Richtlijn 9: Mogelijkheden bieden om jezelf in te  

schatten en bij te sturen

3.3 Principe 3: Betrokkenheid



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: Inspelen op interesses van 

studenten 



 Voorzie mogelijkheden die inspelen op meerwaarde 

voor het latere werkveld: relevantie

Richtlijn 7: Inspelen op interesses van 

studenten 



 Gebruik korte termijn doelen om lange termijn doelen 

te behalen

Richtlijn 8: Doorzetting creëren



 Communicatie stimuleren: online discussies

Richtlijn 8: Doorzetting creëren



 Voorzie feedbackmogelijkheden die gericht zijn om het 

‘beheersen’ van leerstof: interactie in YouTube 

videofragmenten

Richtlijn 8: Doorzetting creëren



VRAAG

 Wanneer bied jij PowerPoint presentaties aan

aan jouw studenten?

Voor de les

Tijdens de les

Na de les 

…



Richtlijn 8: Doorzetting creëren

 Materiaal tijdig ter beschikking stellen: bied PowerPoint 

presentaties aan VOOR de les



 Stimuleer het uitwisselen/bekijken/aanvullen van 

notities: studiegroepen

Richtlijn 8: Doorzetting creëren



 Ondersteun copingvaardigheden en strategieën: 

notities nemen met de Smartpen

Richtlijn 8: Doorzetting creëren



 Bied mogelijkheden tot zelfinschatting: zelftest

Richtlijn 9: Opties bieden voor zelfregulatie 



 Bied voorbeelden aan: opdrachten en examens

Richtlijn 9: Opties bieden voor zelfregulatie 

VOORBEELDEN VAN EXAMENVRAGEN SOCIOLOGISCHE AUTEURS (ONBEANTWOORD)

• Marx noemt de mens een ‘vermaatschappelijkt wezen’. Wat verstaat hij 

daar onder? Kan je dit vergelijken met Blumers notie van de mens als een 

‘self’?

• In welk van de behandelde paradigmata neemt de notie ‘macht’ de minst 

belangrijke plaats in? Licht toe.



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 PRAKTIJK

Tips om examens voor te bereiden (Artevelde

Hogeschool)

Studielicht

 http://www.arteveldehogeschool.be/studiel

icht/openvragen

http://www.arteveldehogeschool.be/studielicht/openvragen


Evelyn.cloosen@siho.be

Leen.thienpondt@siho.be

Meggie.verstichele@siho.be

Tel: 0470/47 53 62

Meer informatie?

mailto:Evelyn.cloosen@siho.be
mailto:Evelyn.cloosen@siho.be
mailto:Meggie.verstichele@siho.be
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Mogelijkheden van UDL en 
uitdagingen aanpakken met UDL



In kaart brengen eigen praktijk



UDL Principe 1: 
Informatie aanbieden

UDL Principe 2: 
Actie en expressie

UDL Principe 3: 
Betrokkenheid



Focus op het positieve

Interviewvragen:

 Wat heb je gedaan?

 Hoe heb je dat gedaan?

 Wat was het resultaat?

 Hoe reageerden de studenten?



Brainwriting

Struikelblok

Idee 1 Idee 2 Idee 3



Brainwriting

 Bespreking brainwriting:

 Leg kort toe wat je anders 

wou

 Deel één inspirerend idee
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Van uitdaging naar concreet 
stappenplan:
keuzetafels



Keuzemogelijkheden:

1. UDL in het onderwijsbeleid (brainstorm)

2. UDL in de praktijk (casus)

3. UDL en cultuur (inspiratiesessie)



Opzet

1. Opdrachtenblad per keuzemogelijkheid. 
Betrek indien mogelijk hierbij je eigen 
brainwriting.

2. Verslag maken via ICT-tool

 TimeRime, Wordle, Tricider, Bubbl.us

 Andere

3. Korte voorstelling aan andere groepen
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Meer tools om als trainer 

in te zetten



Aandachtspunten voor trainers

Tips als UDL-trainer:

- Vertrekken vanuit de doelstelling van de coachee

- Het startpunt voor de coachee: klein en haalbaar 

- Organiseer uitwisseling: vaste momenten en online

- Betrekt niet enkel docenten. Zorg ervoor dat ook andere 

diensten (bv. ICT, beleid) betrokken zijn.



handvaten voor trainers

- UDL- checklist: handvaten

- Online modules UDL

- Cursus UDL

- 14 tips voor docenten (bv lunchsessies)



Coaching-tools

INNOWIZ : how are you creative? 

www.innowiz.be

Online tool: http://innowizonlinetool.blogspot.be/

http://www.innowiz.be/
http://innowizonlinetool.blogspot.be/


Coaching-tools
Online tool: http://innowizonlinetool.blogspot.be/

1 Probleem-definitie

Bv. Mindmap, wordle

2 Ideeën generatie

Bv. Reverse brainstorm, ander beroep

3 Ideeën selectie

Bv. post-its, rollenspel

4 Ideeën communicatie

Bv. elevator pitch, pecha kucha

http://innowizonlinetool.blogspot.be/


Nog meer coaching-tools
- Brainwriting

- Gele post-it ‘waar ben ik fier op’

- De progressiegerichte cirkeltechniek (Visser, 2013)

- Eigen ideeën of ingezette tools?

http://progressiegerichtwerken.nl/de-progressiegerichte-cirkeltechniek/


(Doen wat werkt; Visser, 2009)

Tot slot: nog een laatste tool:

Schaalwandeling

http://www.managementboek.nl/boek/9789089650184/doen_wat_werkt_coert_visser?affiliate=1441


Evelyn.cloosen@siho.be

Leen.thienpondt@siho.be

Meggie.verstichele@siho.be

Tel: 0470/47 53 62

Meer informatie?

mailto:Evelyn.cloosen@siho.be
mailto:Evelyn.cloosen@siho.be
mailto:Meggie.verstichele@siho.be

