
UDL 



Bloeien doet groeien…
samen werken aan goed onderwijs voor elk kind



1. Je maakt kennis met Universeel ontwerp voor 
leren

2. Je ontdekt mogelijkheden om je eigen 
lesmateriaal zo universeel mogelijk te 
ontwerpen
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UDL - inleiding



Opwarmertje

Beantwoord volgende vragen.

• Ik leer graag/ben het meest 
gemotiveerd om bij te leren als…

• Ik begrijp informatie het best als…

• Ik kan het beste tonen wat ik 
geleerd heb als…

Werkblad p1



Een doordenkertje…

Werkblad p1

1. Teken of bouw individueel 
2. Wissel uit 

• Teken een situatie zodat alle 
kinderen zonder individuele 
aanpassingen naar de voetbal 
kunnen kijken. 



Een onderscheid of een verschillende behandeling is toegestaan 
als het de bedoeling heeft daarmee een achterstandsituatie 

weg te werken en de maatschappelijke participatie te 
bevorderen.





UDL – Wat?



UDL, what’s in a name???

“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)
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2 voorbeelden van UDL vraagstukken



De lessen toegankelijker en 
uitdagender maken zodat ze 
leerkansen bieden aan een heel 
verscheiden groep in plaats van de 
grootste gemene deler.
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Wat is het DOEL van UDL?



UDL fundamenten
WEL NIET 

Gericht op ALLE leerlingen Gericht op de gemiddelde leerling 

Flexibel en brede manier van lesgeven voor 
iedereen 

1 manier van lesgeven voor iedereen (vaak 
enkel tekst) 

Ontwerp vooraf, vertrekkend vanuit 
verschillen in leren 

Enkel na het lesgeven aanpassen 

Lesdoelen hoog houden Lesdoelen aanpassen 



UDL Differentiatie

Werkt op leeromgeving (ruimte, les, curriculum) Focus op unieke leerprofielen van elke leerling

Meerdere methodes beschikbaar voor iedereen In de praktijk vaak geïndividualiseerde leermethodes

Ontwerpt vooraf zodat aan de meeste noden kan 
tegemoet gekomen worden en verwachtingen hoog 
blijven.

Past achteraf aan, wat zou kunnen uitmonden in 
lagere verwachtingen.

Diversiteit is de norm en barrières voor leren ontstaan 
door een “one size fits all” curriculum/leeromgeving.

Barrières voor leren worden gezocht bij de 
mogelijkheden van de leerling.



UDL – Oorsprong & Waarom?



Universeel ontwerp

Omgaan met specifieke onderwijsbehoeften   14 oktober 2015                                   Meirsschaut, Monsecour en 
Wilssens, 2015
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Verhogen van de 
toegankelijkheid van 
gebouwen, producten, 
materiaal en diensten

≠ een ontwerp voor de 
gemiddelde gebruiker
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UDL: de mythe van de gemiddelde (doorsnee)leerling



• Gemotiveerd en doelbewust!

• Vindingrijk en goed geïnformeerd!

• Strategisch en doelgericht!

Dit is onze verantwoordelijkheid. 
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Welke leerlingen willen we in onze 
klas?



UDL – Kader met 3 principes & 9 
richtlijnen 



Universeel ontwerp voor leren: 3 principes

• Ik leer graag wanneer… (waarom)

• Ik begrijp informatie het best als… (wat)

• Ik kan het beste tonen wat ik geleerd heb als… (hoe)



1. Waarom leer ik? 2. Wat leer ik? 3. Hoe leer ik? 

Universeel ontwerp voor leren: 3 
principes

WAAROM?
Verschillende mogelijkheden 

voor betrokkenheid en 

engagement creëren

WAT?
Informatie op verschillende 

manieren aanbieden

HOE?
Verschillende mogelijkheden 

tot actie en expressie 

voorzien.



1. Betrek je leerlingen zo sterk mogelijk bij de les. WAAROM

2. Bied informatie op meerdere manieren aan. WAT

3. Laat je leerlingen op verschillende manieren aantonen wat 
ze geleerd hebben. HOE

3 principes
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1. Je maakt kennis met Universeel ontwerp voor 
leren

2. Je ontdekt mogelijkheden om je 
eigen lesmateriaal zo universeel 
mogelijk te ontwerpen
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Doelen



Aan de slag met UDL! 



Bespreek met één of enkele collega’s welk lesdoel of lesthema jullie samen willen universeel ontwerpen. 

Kies een thema dat je binnen +-2 weken in je klas kan aanbrengen. 

Kies bij voorkeur iets dat jullie uitdaagt om er wat extra werk in te steken. (Het kan ook een les zijn die je al 
hebt gegeven en waarbij je aanvoelde dat je ze best nog wat zou aanpassen om beter in te spelen op de 
interesses en noden van je leerlingen.)

Breng het materiaal van die les (lesdoelen, werkvormen, …) mee.

31 |

Jullie kwamen hierheen met een opdracht… 

Werkblad p3

1. Welk lesonderwerp kozen jullie?
2. Formuleer max. 3 doelen die bij 

deze les horen

STAP 1: 
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Principe 1: WAAROM?
= leerlingen op verschillende manieren betrokken 

laten voelen 
1. Interesse wekken 

➢ Op welke manier worden kinderen hun autonomie aangemoedigd?
➢ Op welke manier zien de kinderen de relevantie in van wat ze zullen leren? 
➢ Op welke manier voorzien we een veilig klasklimaat?  

2. Doorzettingsvermogen stimuleren
➢ Op welke manier formuleren we onze doelen aan de kinderen? 
➢ Op welke manier mogen kinderen hier al dan niet samen aan werken? 
➢ Op welke manier wordt er gezorgd voor gerichte feedback? 

3. Inschatten en bijsturen van het leerproces 
➢ Op welke manier worden kinderen gestimuleerd om zelf oplossingen te zoeken? 
➢ Op welke manier worden kinderen gestimuleerd om zelf na te denken over hun leerproces?
➢ Op welke manier uit je geloof in het kunnen van de leerlingen/kleuters? 
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Principe 2: WAT?
= informatie op verschillende manieren aanbieden

1. Verschillende zintuigen aanspreken 
➢ Op welke manier kunnen kleuters/leerlingen de informatie zien, horen, voelen, ervaren? 

2. Structuur bieden en verduidelijken 
➢ Op welke manier wordt er een duidelijke structuur geboden in deze lesactiviteit? 
➢ Op welke manier worden barrières weggenomen die op zich niets met het doel te maken hebben? 

3. Inzicht bevorderen 
➢ Op welke manier worden kleuters/leerlingen geholpen/uitgedaagd  bij het omzetten van deze 

vaardigheden naar andere siuaties? 
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Principe 3: HOE?
= leerlingen op verschillende manieren met   

materiaal laten omgaan en laten aantonen wat 
ze geleerd hebben 

1. Verschillende opties voor fysieke verwerking
2. Verschillende opties voor expressie en communicatie 

➢ Op welke verschillende manieren kunnen kleuters/leerlingen tonen dat ze hun 
doel bereikt hebben?

3. Opstellen van doelen plannnen en strategiën. 
➢ Op welke manier worden kleuters/leerlingen gemotiveerd om hun eigen doelen te stellen? 
➢ Op welke manier worden kleuters/leerlingen gemotiveerd om zelf hun planing op te stellen om 

deze dolen te behalen? 
➢ Op welke manier wordt met hen bekeken of hun strategie/planning volstaat? 



https://www.youtube.com/watch?v=A8QWLrI-G78


Wat neem jij mee van deze inspiratietafel?

Om af te sluiten
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Lies Vanpeperstraete

Docenten Bachelor-na-bachelor in 
het onderwijs Zorgverbreding en 
Remediërend leren en 
Buitengewoon onderwijs


