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UDL (Universal Design for Learning) kwam in het maartnummer 2016
van I & W Magazine al kort ter sprake. Omdat het voor onze leden een
belangwekkend concept is leek het zinvol daar eens dieper op in te gaan.
Dan kom je vanzelf uit bij UDL Nederland. In gesprek met oprichters
Irma van Slooten en Linda Nieuwenhuijsen. “Diversiteit is de norm, want
iedereen is anders”
www.structuurpraktijk.nl Ine Lamers 2016

100 keer gehaald. Het tweede doel
is moeilijk meetbaar. In evaluatie
interviews geven deelnemers signalen die wijzen op verbetering van
uitstelgedrag, zoals ook de eerder
genoemde voorbeelden.
Het lijkt echter niet verstandig de
professionele begeleiding helemaal
af te bouwen. De deelnemers gaven
aan dat zij het belangrijk vinden dat
er op de achtergrond een professional aanwezig blijft voor supervisie.
De resultaten van de pilot zijn
gerapporteerd aan de gemeenten.
StructuurPraktijk zou graag zien
dat de Skypegroep een product
wordt, dat binnen de WMO van de
betrokken gemeenten aangeboden
kan worden. Hierover is nog geen
uitsluitsel.

Zelf doen
Je kunt natuurlijk ook zelf een
Skypegroep opzetten. Er zijn stu16

denten die met elkaar Skypen om
tegelijkertijd aan hun scriptie te
werken. En een deelnemer vertelde
dat ze met haar vriendin in de VS
een uurtje aan de administratie had
gewerkt via Skype. Samen doen is
leuk en effectief!

Ervaringen van de
deelnemers
Ellen: Door het lotgenotencontact
merk ik dat ook andere mensen last
hebben van uitstelgedrag. We kunnen er nu samen om lachen en dat
haalt de zwaarte eraf.
Annet: De Skype sessie is het enige
moment in de week dat ik zeker
weet dat ik doe wat ik me voorgenomen heb.
Mascha: Als ik niet mee heb kunnen doen met Skype, lukt het me
soms mijn eigen opruimmomentje
te houden later op die dag. Het zit
blijkbaar al zo in mijn ritme.

De namen van de deelnemers zijn
gefingeerd.
* Ine Lamers is ergotherapeut en
professional organizer en begeleidt
volwassenen met ADHD en ASS bij
praktische vragen thuis en op het
werk. Voor meer informatie over de
Skype Prompting Groepen:
info@structuurpraktijk.nl.
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Irma is van huis uit bestuurskundige
en heeft veel onderzoek gedaan
naar inclusie van mensen met
een beperking. Ze werkte bij
Handicap + Studie. Doordat H+S,
vanwege wegvallende subsidies, zich
vooral op de onderwijsinstellingen ging
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Voor Linda was de kennismaking met de principes
van UDL een aha-erlebnis: zo kon onderwijs dus óók
georganiseerd worden. Samen met Irma richtte zij
UDL Nederland op om deze manier van onderwijs te
promoten.
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extra voorzieningen meer nodig
zijn en de ‘zorgleerling’ niet meer
bestaat.

den, zodat een optimaal leerklimaat
ontstaat.

Hoe doe je dat?
Optimaal leerklimaat
Sommige mensen worden gemotiveerd door spontane nieuwe dingen,
terwijl anderen liever routinematig
leren. Sommige leerlingen werken
graag alleen, anderen het liefst in
een groep. Allochtone mensen,
topsporters, ouderen, mensen met
een functiebeperking (om eens een
paar hokjes te noemen) hebben
overeenkomstige én verschillende
uitdagingen waar in het reguliere
onderwijs vaak onvoldoende
erkenning voor is.

UDL draait het om;
het onderwijsaanbod
moet aansluiten bij
de leerling
De oplossing die meestal geboden
wordt: mensen die afwijken van
de standaard leerling/student
(die niet bestaat) moeten – met
extra inspanningen voor student
én opleiding- aangepast worden
aan het standaard onderwijsaanbod.
UDL draait het om: het onderwijsaanbod moet aangepast worden aan
de leerling/student met zijn/haar
speciﬁeke interesses en mogelijkhe18

Dat leerklimaat wordt volgens UDL
vooral bepaald door waarom, wat
en hoe we leren. Het waarom gaat
over betrokkenheid: wanneer je
weet waarom je iets wilt (en soms
moet) leren ben je meer gemotiveerd. Het wat gaat over leren met
ál je zintuigen: bied informatie op
meer manieren aan, maak studiestof
op meer manieren begrijpelijk.
Het hoe tenslotte gaat over doelgericht en strategisch leren: bied
structuur en ondersteuning bij
planning en uitvoering en toets op
meerdere manieren.
Kort samengevat: door een helder
leerdoel te formuleren en daarvoor
meerdere leermiddelen en toetsingsmogelijkheden aan te bieden.

Koppel leerdoel los
van het middel
Als voorbeeld noemt
Linda de opdracht:
“schrijf een essay over
tropische landbouw”.
Wat is dan het doel? Hett
essay schrijven? Dan is
het onderwerp minder
belangrijk en zou een
werp
leerling dus een onderwerp
kunnen kiezen wat hem//
haar meer interesseert. Of
w
over tropische landbouw
ng
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ken
ook een powerpoint maken

of een presentatie houden over bijvoorbeeld een
landbouwtentoonstelling in het Tropenmuseum. Is
het doel spelling en opbouw van een verhaal te oefenen of te toetsen? Dan is zowel de vorm van het
essay als het onderwerp niet echt belangrijk en zou
de leerling een andere vorm- (een fantasieverhaal,
een gedicht, een ﬁlmscript) en een ander onderwerp
kunnen kiezen, dat veel meer aansluit bij zijn/haar
interesses en talenten. Op die manier kom je ook
tot het doel van goede spelling en opbouw
van een verhaal.
Bij voorlichting over UDL aan docenten in het
reguliere onderwijs, vertelt Irma, blijkt vaak dat
het leerdoel niet losgekoppeld is van de middelen: we gebruiken op deze school altijd boek
X voor dit vak en dus moet de geschreven kennis
uit boek X schriftelijk worden getoetst. Op deze
manier zijn leerdoelen, leermiddelen en toetsing
vaak sterk met elkaar verweven en is er weinig
ﬂexibiliteit.

En het resultaat?
Irma en Linda geven met UDL Nederland coaching
en training aan onderwijsinstellingen. Knelpunten
die zij tegenkomen zijn o.a. de werkdruk en routines van docenten, voorschriften van de instelling
en ook de fysieke ruimte die kan ontbreken om in
meerdere groepen te werken, bijvoorbeeld wanneer
er alleen een klassieke collegezaal beschikbaar is.
Maar wanneer docenten met de principes van UDL
aan het werk gaan, zien Irma en Linda vaak dat hun
motivatie en betrokkenheid groeit, dat zij creatiever
omgaan met leermiddelen en ﬂexibeler inspelen op
de behoeften van de leerlingen. Wanneer docenten
werken vanuit de UDL-gedachte dat diversiteit de
norm is, verandert er dus vaak al veel ten goede
voor leerlingen. Ook wanneer de onderwijsinstelling als geheel nog niet toe is aan een ﬂexibeler
programma.

Het bereik van UDL Nederland groeit gestaag maar
voor zo’n mooi initiatief natuurlijk altijd langzamer
dan je zou wensen.
Op de website (www.udlnederland.nl) vind je meer
informatie over de concrete en praktische invulling
van het werk van beide dames en wanneer je denkt:
“dit wil ik bekend maken, dit moet mijn school of
de school van mijn kinderen weten!” schroom dan
niet om te vertellen over en te verwijzen naar dit
mooie initiatief.

VIDEO
Zie ook de video van Facta
over een docente die mooi
uitlegt dat je op hele simpele
manier al kan differentiëren
(zie rechts onder op de site):
http://www.facta-organiseert.
nl/studiemiddag-op-uw-school/
differentieren-in-de-klas
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