


1. je weet wat universeel ontwerp en Universal Design for 
Learning (UDL) inhouden 

2. je kent de drie principes van UDL

3. je gaat zelf aan de slag met universeel ontwerp

4. je verkent hoe je individuele redelijke aanpassingen kan 
vertalen naar een universele aanpak

Doelen
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Wanneer in een klas voor zeer veel 
leerlingen specifieke aanpassingen nodig 
lijken, naast de reguliere aanpak, is de 
‘reguliere aanpak’ dan wel voldoende op 
maat van alle leerlingen ontworpen?

Wat is universeel ontwerp? 
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‘Het ontwerpen van producten, omgevingen, 
programma’s en diensten die door iedereen in de 
ruimst mogelijke zin gebruikt kunnen worden, 
zonder dat er een aanpassing of speciaal ontwerp 
nodig is…’ (VN-verdrag, 2006, art 2)

Universeel ontwerp als 
raamwerk/ perspectief?
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Universeel ontwerp

> WWW.GreatBuildings.com
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http://www.greatbuildings.com/
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Universeel ontwerp in VN-verdrag

De Staten die Partij zijn, verplichten zich 

(…) tot*

• het uitvoeren of bevorderen van 

onderzoek naar en ontwikkeling van 

universeel ontworpen goederen, 

diensten, uitrusting en faciliteiten …, 

• het bevorderen van de 

beschikbaarheid en het gebruik ervan, 

en 

• het bevorderen van universele 

ontwerpen bij de ontwikkeling van 
normen en richtlijnen 

*VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap 2006, artikel 4, 1°, f

https://www.youtube.com/watch?v=3Byz_Fk8aLo
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https://www.youtube.com/watch?v=3Byz_Fk8aLo
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Wat als iedereen anders leert?

Universeel ontwerp in onderwijs:
Universal Design for Learning (UDL)

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


 vertrekt van diversiteit als de norm: leerwinst voor 
iedereen

 realiseert toegankelijkheid: optimaliseren van 
accommodatie, leermaterialen, heldere taal,…

 springt flexibel om met doelstellingen, methoden, … 
én blijft de lat hoog leggen voor iedereen

 ontwerpt vooraf = vaak efficiënter, relatief minder 
duur en minder stigmatiserend

UDL < Rose & Meyers, CAST (USA) 
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Universeel ontwerp in onderwijs:
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1. Waarom leer ik? 2. Wat leer ik? 3. Hoe leer ik? 

 Elke lerende is uniek in zijn leren

 Hersenen, hersennetwerken en leren? 

 Complex samenspel => meer onderzoek nodig

? ? ?
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Universeel ontwerp voor leren

Beantwoord de volgende vragen 
(individueel - met je buur):

Ik leer graag wanneer…     (waarom)

Ik begrijp informatie het best als… (wat)

Ik kan het beste tonen wat ik geleerd heb als… (hoe)
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Inclusief onderwijs:

diversiteit is de norm

Universeel Ontwerp 

Redelijke aanpassingen 
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Meer inclusief onderwijs?
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Redelijke aanpassingen                                                      Universeel ontwerp



Universeel ontwerp en zorgcontinuüm
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1. je weet wat universeel ontwerp en Universal Design for 
Learning (UDL) inhouden 

2. je kent de drie principes van UDL: verschillende 
mogelijkheden tot 

1. betrokkenheid en engagement, 
2. informatie aanbieden, 

3. actie en expressie

3. je gaat zelf aan de slag met universeel ontwerp

4. je verkent hoe je individuele redelijke aanpassingen kan 
vertalen naar een universele aanpak

Doelen
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Is dit een kwaliteitsvolle leersituatie? 
Waarom wel, waarom niet? 

‘Het grootste licht’
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I. Waarom?
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I. Waarom?
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1. je weet wat universeel ontwerp en Universal Design for 
Learning (UDL) inhouden 

2. je kent de drie principes van UDL: verschillende 
mogelijkheden tot 

1. betrokkenheid en engagement, 

2. informatie aanbieden, 

3. actie en expressie

3. je gaat zelf aan de slag met universeel ontwerp

4. je verkent hoe je individuele redelijke aanpassingen kan 
vertalen naar een universele aanpak

Doelen
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Kies iemand met wie je werkt vanuit optie 1 of 2:

Ga aan een bank zitten van jouw optie

1. Lesmateriaal universeel ontwerpen

Je gaat aan de slag met je eigen lesmateriaal

2. Redelijke aanpassingen omdenken 

naar een meer universeel ontwerp

Je onderzoekt of en hoe je individuele redelijke aanpassingen kan 
vertalen naar een universele aanpak?

Waarom? Aan de slag 
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II. Wat?
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II. Wat?
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1. Lesmateriaal universeel ontwerpen

Je gaat aan de slag met je eigen lesmateriaal

2. Redelijke aanpassingen omdenken 

naar een meer universeel ontwerp

Je onderzoekt of en hoe je individuele redelijke aanpassingen kan 
vertalen naar een universele aanpak?

Wat? Aan de slag 
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III. Hoe?
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III. Hoe?
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1. Lesmateriaal universeel ontwerpen

Je gaat aan de slag met je eigen lesmateriaal

2. Redelijke aanpassingen omdenken 

naar een meer universeel ontwerp

Je onderzoekt of en hoe je individuele redelijke aanpassingen kan 
vertalen naar een universele aanpak?

Hoe? Aan de slag 

Meirsschaut, Monsecour en Wilssens, 25 11 201636



 Deel één, maximum twee elementen die je 
geleerd hebt uit deze werkmomenten

 Hou je hierbij ook de principes van ‘UDL’ in je 
achterhoofd?

delen van ervaringen, leren van elkaar, 

je eigen leerwinst vastleggen

5 min voorbereiding; 1 min/deelnemer delen

Tijd om te delen
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1. je weet wat universeel ontwerp en Universal Design for 
Learning (UDL) inhouden 

2. je kent de drie principes van UDL: verschillende 
mogelijkheden tot 

1. betrokkenheid en engagement, 

2. informatie aanbieden, 

3. actie en expressie

3. je gaat zelf aan de slag met universeel ontwerp

4. je verkent hoe je individuele redelijke aanpassingen kan 
vertalen naar een universele aanpak

Doelen
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Wat blijft jou bij over wat je hier hoorde, dacht, 
deed, over het waarom- wat - hoe?

Meer weten?

Feedback?
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mieke.meirsschaut@arteveldehs.be
marijke.wilssens@arteveldehs.be

mailto:mieke.meirsschaut@arteveldehs.be
mailto:marijke.wilssens@arteveldehs.be
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