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Oorsprong 



Oorsprong 

Retro-fit 

•  Lost 1 lokaal probleem op 
•  Duur 
•  Niet altijd elegant 
•  Niet gelijkwaardig 



Oorsprong 

Universal Design 
•  Diversiteit als uitgangspunt 
•  Aanwezig bij het start 
•  Minder duur dan aanpassingen 

achteraf  
•  Efficiënter dan individuele 

oplossingen 
•  Esthetischer dan aanpassingen 

  
 



Universal Design for Learning 

Universal Design for Learning (UDL) 
Het proactief  ontwerpen van het curriculum (lesmateriaal, 
evaluatie, methode,….) op een manier dat deze toegankelijk 
zijn voor iedereen, onafhankelijk van leerstijlen, noden en 
beperkingen van de student.  



Universal Design for Learning 
•  Neurologisch onderzoek: 

o  3 samenhangende netwerken  (Rose, Meyer & Hitchcock, 
2005) 

Strategisch netwerk Affectief netwerk Herkenningsnetwerk 

Wat? 
 

Herkennen en opnemen van 
informatie 

Hoe? 
 

Plannen, uitvoeren en 
monitoren 

Waarom? 
 

Evalueren en prioriteiten 
stellen 



Universal Design for Learning 
•  Van neurologie naar UDL-principes 



Universal Design for Learning 

PRINCIPE 1: 
Informatie 
aanbieden 

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 



Universal Design for Learning 

PRINCIPE 1: 
Informatie 
aanbieden 

RICHTLIJN 1: Zorg ervoor dat de leerstof door 
verschillende zintuigen kan opgenomen worden 

-  Zelfde informatie via verschillende sensorische modaliteiten  
    à visueel, auditief, tactiel 
    à afbeeldingen, schema’s, video, tekst, audio 
 
-  Aanpassingsmogelijkheden binnen één modaliteit 
    à vergroten/verkleinen, versterken 
 



Richtlijn 1 

In een rechthoekige driehoek wordt het 
verband tussen de lengte a en b van de 
twee rechthoekszijden en de lengte van de 
schuine zijde gegeven door a2 + b2 = c2.  
De zijde c noemen we hypothenusa. 



Richtlijn 1 
•  Digitale documenten 
•  Lettertype  
•  Tekengrootte 
•  Afstand tussen de letters 
•  Verkleinen – vergroten 
•  Kleur – contrast 
•  Volume 

à Check toegankelijkheid 
à Tips voor toegankelijke documenten: 
     http://siho.pxl.be/10_algemene_richtlijnen_toegankelijkheid 



Universal Design for Learning 
PRINCIPE 1: 

Informatie 
aanbieden 

RICHTLIJN 2: Informatie via taal en symbolen 
verduidelijken en structuur aanbieden 

-  Verhelder woorden en symbolen 
-  Verhelder syntax en structuur 
-  Ondersteun het decoderen van tekst, getallen en symbolen 
-  Voorzie alternatieve vormen 



Richtlijn 2  



Universal Design for Learning 
PRINCIPE 1: 

Informatie 
aanbieden 

RICHTLIJN 3: Geef verschillende mogelijkheden om 
leerstof te begrijpen 

-  Activeer of voorzie achtergrondkennis 
-  Beklemtoon patronen, hoofdzaken en relaties 
-  Ondersteun informatieverwerking en visualisering 
-  Maximaliseer transfer en generaliseren 
 
 



Universal Design for Learning 

PRINCIPE 2: 
Actie & 

expressie 

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 



Universal Design for Learning 
PRINCIPE 2:  

Actie & 
expressie 

RICHTLIJN 4: Verschillende manieren aanbieden 
om actief om te gaan met de leerstof  

-  Keyboard, muis,… 
-  Voorleessoftware 
-  Stemmen over stellingen 
-  Rollenspel, dialogen,… 
-  Groepswerk  
-  Projectwerk 
-  Mindmap 
-  … 
 



Richtlijn 4 





Universal Design for Learning 
PRINCIPE 2:  

Actie & 
expressie 

RICHTLIJN 5: Verschillende manieren aanbieden 
om aan te tonen wat studenten geleerd hebben  

-  Gevarieerde evaluatievormen 
-  Verschillende soorten vragen 
-  Verschillende vraagtypes 
-  Gebruik van tools 
-  Duidelijke en gevarieerde feedback 
 
 



Richtlijn 5 



Universal Design for Learning 
PRINCIPE 2:  

Actie & 
expressie 

RICHTLIJN 6: Ondersteuning bieden om doelen en 
prioriteiten te stellen  

-  Ondersteun executief functioneren 
-  Geef eisen en verwachtingen en ondersteun het bepalen van 

doelen 
-  Verduidelijk planning 
-  Metacognitieve vaardigheden 



Richtlijn 6 



Universal Design for Learning 

PRINCIPE 3: 
Betrokkenheid  

RICHTLIJN 7: Inspelen op interesses van leerlingen 

RICHTLIJN 8: Doorzetting creëren 

RICHTLIJN 9: Mogelijkheden bieden om jezelf in te 
schatten en bij te sturen 



Universal Design for Learning 
PRINCIPE 3:  

Betrokkenheid RICHTLIJN 7: Inspelen op interesses van leerlingen 

-  Voorzie mogelijkheden die individuele keuze en autonomie 
verhogen: 
-  Keuzemogelijkheden 
-  Relevantie 
-  Leefwereld 
-  Lokale omgeving 



Richtlijn 7 



Richtlijn 7 



Universal Design for Learning 
PRINCIPE 3:  

Betrokkenheid RICHTLIJN 8: Doorzetting creëren  

-  Gebruik korte termijn doelen om lange termijn doelen te bereiken 
-  Gebruik schema’s met reminders 
-  Evalueer het proces 
-  Peertutoring, peerfeedback 
-  Coöperatieve leergroepen 



Universal Design for Learning 
PRINCIPE 3:  

Betrokkenheid RICHTLIJN 9: Mogelijkheden bieden om jezelf in te 
schatten en bij te sturen 

-  Bied mogelijkheden tot zelfinschatting 
-  Stimuleer zelfreflectie 
-  Rollenspellen, camerabeelden 
 



3: Provide options for comprehension

3.1 Activate or supply background knowledge

3.2. Highlight patterns, critical features, big ideas, and
       relationships

3.3 Guide information processing, visualization, and
      manipulation

3.4 Maximize transfer and generalization

9: Provide options for self-regulation 

9.1 Promote expectations and beliefs that optimize 
motivation

9.2 Facilitate personal coping skills and strategies

9.3 Develop self-assessment and refl ection 

6: Provide options for executive functions 

6.1 Guide appropriate goal-setting

6.2 Support planning and strategy development

6.3 Facilitate managing information and resources

6.4 Enhance capacity for monitoring progress

Universal Design for Learning Guidelines
I. Provide Multiple Means of 

Representation

1: Provide options for perception

1.1 Offer ways of customizing the display of information

1.2 Offer alternatives for auditory information

1.3 Offer alternatives for visual information

4: Provide options for physical action

4.1 Vary the methods for response and navigation

4.2 Optimize access to tools and assistive technologies

7: Provide options for recruiting interest 

7.1 Optimize individual choice and autonomy

7.2 Optimize relevance, value, and authenticity

7.3 Minimize threats and distractions

2: Provide options for language, mathematical 
expressions, and symbols

2.1 Clarify vocabulary and symbols  

2.2 Clarify syntax and structure  

2.3 Support decoding of text, mathematical notation, 
and symbols

2.4 Promote understanding across languages

2.5 Illustrate through multiple media

5: Provide options for expression and communication

5.1 Use multiple media for communication 

5.2 Use multiple tools for construction and composition 

5.3 Build fl uencies with graduated levels of support for 
practice and performance

8: Provide options for sustaining effort and persistence 

8.1 Heighten salience of goals and objectives

8.2 Vary demands and resources to optimize challenge

8.3 Foster collaboration and community   

8.4 Increase mastery-oriented feedback 

II. Provide Multiple Means of 
Action and Expression

III. Provide Multiple Means of 
Engagement

Resourceful, knowledgeable learners Strategic, goal-directed learners Purposeful, motivated learners

© 2011 by CAST. All rights reserved. www.cast.org, www.udlcenter.org 
APA Citation: CAST (2011). Universal design for learning guidelines version 2.0. Wakefield, MA: Author.



Conclusie 
•  Gebaseerd op inzichten uit architectuur, neurologisch 

onderzoek en onderwijstheorieën 
•  Proactief ontwerpen van het curriculum 
•  3 richtlijnen – 9 principes 
•  Evidence based? 



Links 
•  Siho.pxl.be 
•  Udlcenter.org 


