
UDL of universeel ontwerp 

voor leren: 

wat als elk kind anders leert?



1. je weet wat Universal Design for Learning (UDL) is 

2. je hebt zicht op toepassingsmogelijkheden van 
universeel ontwerp

3. je bent geïnspireerd om met universeel ontwerp 
aan de slag te gaan

Doelen
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Opwarmer
Beantwoord de volgende vragen (teken, schrijf, 
bouw…)

eerst individueel (3’) – bespreek met je buur (5’)
Ik leer graag wanneer…

Ik begrijp informatie het best als…

Ik kan het beste tonen wat ik geleerd heb als… 
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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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Van specifieke naar universele aanpak
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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
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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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 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

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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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 Universal Design for Learning (UDL) is 

2. je hebt zicht op toepassingsmogelijkheden van 
universeel ontwerp

3. je bent geïnspireerd om met universeel ontwerp 
aan de slag te gaan

Doelen
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 Waar kan dat aan liggen? Bekijk de principes en 
richtlijnen van UDL

 Zie je richtlijnen die hier zouden kunnen 
helpen? 

 Welke verschillende opties zou je in dit 
leermoment kunnen aanreiken?

De kinderen hebben het verhaal 
onvoldoende begrepen… 
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Je maakt een netwerkkaart en geeft een theoretische 
toelichting, analyse en reflectie bij deze netwerkkaart. 

 alle studenten werken aan zelfde doel

Beoordelingscriteria: … de student brengt de partners, 
netwerken, samenwerkingsverbanden en bronnen van de eigen 
organisatie gestructureerd in kaart… 

 alle studenten worden beoordeeld op basis van 
dezelfde criteria

BNB Schoolontwikkeling
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Elke student geeft ten laatste op woensdag 18 
januari 2017, een theoretische toelichting, 
analyse en reflectie bij deze netwerkkaart. 

De student kan kiezen om dit in een schriftelijk 
rapport te doen OF om dit mondeling te 
rapporteren OF een combinatie van beide. 

Afspraak met de docent. 
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1. Kies een thema dat je inhoudelijk goed kent/ligt. 

Neem je leermateriaal bij de hand.

2. Bekijk het schema met de principes & richtlijnen

 Welke richtlijnen pas je al toe? Zet een +

 Welke inspireren je, welke wil je nog meer toepassen? 
Zet een !

 Zijn er richtlijnen waarvan je nog niet weet hoe ze toe 
te passen? Zet een ?

lesmateriaal universeel 
ontwerpen
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3. Betrek anderen

UDL doe je niet alleen 

 werk je les(senreeks) uit samen met een collega of 

kritische vriend (pedagogisch begeleider, CLB,…).

 Bekijk samen de +, ! en ?  inspireer en coach elkaar

 En hoe ga je verder? Zie leidraad Universeel ontwerp p 20 - 24

lesmateriaal universeel 
ontwerpen
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Bespreek enkele redelijke aanpassingen die je voor één 
leerling doet 

om zijn betrokkenheid en engagement te verhogen
opdat hij informatie beter zou begrijpen

opdat hij beter tot actie en expressie kan komen
In welke mate kan je deze aanpassingen vertalen naar 
een meer universele aanpak? 
Valkuil! een redelijke aanpassing die je voor iedereen 
doet ≠ UDL

Redelijke aanpassingen 
kunnen inspireren
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1. je weet wat Universal Design for Learning (UDL) is 

2. je hebt zicht op toepassingsmogelijkheden van 
universeel ontwerp

3. je bent geïnspireerd om met universeel ontwerp 
aan de slag te gaan

Doelen
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Universeel ontwerp

> WWW.GreatBuildings.com
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http://www.greatbuildings.com/


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 Universal Design for Learning (UDL) is 

2. je hebt zicht op toepassingsmogelijkheden van 
universeel ontwerp

3. je bent geïnspireerd om met universeel ontwerp 
aan de slag te gaan

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

Noteer, teken of vertel

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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