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Toegankelijk onderwijs is voor iedereen belangrijk, maar in het bijzonder voor studenten met een 

functiebeperking waarvoor soms extra voorzieningen voor getroffen moeten worden. In deze richtlijn staan 

verschillende aandachtspunten en concrete tips beschreven om het online onderwijs op een toegankelijke 

manier aan te bieden. 

 

Overzicht van bestaande initiatieven en informatiebronnen 

• Algemene informatie en een bundeling van initiatieven binnen en buiten te UU zijn te vinden op de 

website van de UU 

• Onderwijsadvies & Training heeft een kennisdossier opgesteld bestaande uit een collectie van 

informatie en tips voor het geven van onderwijs op afstand en toetsing  

• Dagelijks zijn er online webinars en Q&A-sessies over onderwijs op afstand. De opnames zijn terug te 

kijken 

• Educate-it heeft een onderwijs op afstand FAQ-pagina met een overzicht van antwoorden op 

praktische vragen met betrekking tot afstandsonderwijs en een pagina met tips & tricks 

• ECIO Expertisecentrum inclusief onderwijs (voorheen handicap + studie) heeft een zeer uitgebreide 

collectie van informatie met betrekking tot studenten met een ondersteuningsbehoefte 

• Vragen over onderwijs op afstand kunnen gesteld worden via de supportdesk van Educate-it. 

Specifieke vragen over functiebeperkingen kunnen gesteld worden aan de studieadviseurs van de 

faculteit 

• Een keer praten met een ervaringsdeskundige? Platform Onbeperkt Studeren is een netwerk voor en 

door studenten met een functiebeperking binnen de UU welke ook voor docenten benaderbaar zijn 

 

Algemeen 

• Veel van de functiebeperkingen zijn onzichtbaar, realiseer je dat er vrijwel altijd minimaal 1 student in de 

groep zit met een functiebeperking die hinder ondervindt in het onderwijs. 

• Ga na of alle studenten een stabiele internetverbinding hebben, beschikken over een geschikte laptop 

of computer en voldoende geschikte ruimte hebben om deel te nemen aan online onderwijs. Dit lijkt 

misschien vanzelfsprekend, maar het is geen vaststaand gegeven. 

• Let op signalen van studenten die niet betrokken zijn bij online onderwijs, hun zorgen uiten over 

deadlines of aangeven dat de thuissituatie niet ideaal is. Wees hier alert op, ga in gesprek met de student 

en overleg eventueel met studieadviseurs. Er wordt niet verwacht dat jij alle problemen oplost, maar je 

kunt wel bijdragen aan vroegtijdige signalering. 

• Deze crisissituatie vraagt veel van alle betrokkenen. In een normale situatie vraagt studeren naar 

verhouding al meer van studenten met een functiebeperking dan van andere studenten, bijvoorbeeld 

vanwege de regeldruk, beperkte energie en medische afspraken bovenop het onderwijsrooster. Houd in 

deze extra belastende periode dus rekening met de omstandigheden van studenten met een 

functiebeperking en denk eventueel mee over maatwerkoplossingen. Overleg eventueel met de 

studieadviseur. 

• Alle studenten hebben baat bij toegankelijk online onderwijs en veel studenten met een functiebeperking 

vinden het onprettig om in een uitzonderingspositie geplaatst te worden. Probeer dus inclusief te zijn 

zonder daar specifiek de nadruk op te leggen en toegankelijk onderwijs te normaliseren. 

• De belangrijkste vuistregel is dat studenten zelf het beste weten wat ze nodig hebben, inclusief 

studenten met een functiebeperking. Creëer verschillende mogelijkheden voor studenten om dit aan te 

geven, vraag hier actief naar en laat weten dat je ervoor openstaat om mee te denken. 

https://www.uu.nl/onderwijs/kwaliteit-en-innovatie/onderwijs-geven-op-afstand
https://www.uu.nl/onderwijs/onderwijsadvies-training/publicaties/dossier-onderwijs-op-afstand
https://www.uu.nl/agenda/dagelijks-online-bijeenkomsten-over-onderwijs-op-afstand
https://educate-it.uu.nl/onderwijs-op-afstand-faq/
https://educate-it.uu.nl/tips-trucs/
https://www.ecio.nl/digitale-toegankelijkheid-handreikingen-en-tips/
https://educate-it.uu.nl/didactisch-en-praktische-ondersteuning/
https://students.uu.nl/onbeperktstuderen


• Heb je een vraag over een functiebeperking van iemand? De meeste studenten vinden het geen 

probleem om vragen te beantwoorden. Stel deze vragen wel in een veilige omgeving en op een 

respectvolle manier. Respecteer als studenten er niet over willen praten. 

• Heb je een vraag over een functiebeperking die je liever niet aan een student zelf wilt stellen? Een 

studieadviseur kan ook jouw vragen beantwoorden. Echter kan hij of zij geen toelichting geven over de 

persoonlijke situatie van een student vanwege de vertrouwelijkheid. 

 

Voorbereiding 

• Heldere communicatie is belangrijk in deze stressvolle periode. Informeer studenten zo duidelijk mogelijk 

over de nieuwe planning en vorm(en) van de cursus, bijvoorbeeld via e-mail of een bericht op 

Blackboard. Communiceer ook duidelijk welk communicatiemiddel jij standaard zal gebruiken voor de 

communicatie naar studenten. 

• Maak de materialen en verdere content van de onderwijsactiviteit vooraf beschikbaar, zodat studenten 

de leerstof optimaal kunnen voorbereiden en verwerken. Ondermijnt vooraf publicatie mogelijk het 

onderwijs wat je gaat geven? Publiceer dan de materialen content, eventueel bewerkt, achteraf. 

• Hoe minder ruis, hoe beter studenten kunnen volgen. Zorg dus voor een zo scherp mogelijk beeld 

en geluid. Dit is van belang voor onder meer dove en slechthorende studenten, zodat zij goed 

kunnen luisteren en spraakafzien (‘liplezen’). 

• Idealiter is alle online content voorzien van ondertiteling en gedetailleerde dictaten. 

 

Tools en verdieping 

- Microsoft Teams biedt een optie voor real-time ondertiteling. Let op: deze functie werkt alleen als er Engels 

gesproken wordt. Stichting Accessibility deed onderzoek waaruit bleek dat Teams redelijk toegankelijk is, 

hoewel het vanwege de vele functionaliteiten voor bijvoorbeeld mensen met een visuele beperking ook 

complex in het gebruik kan zijn. Andere tools zoals Google Hangouts bieden voornamelijk meer gemak. 

- Zie ook de quick wins voor docenten van Expertisecentrum Inclusief Onderwijs. 

 

Interactie met studenten 

• Online onderwijs kost meer energie dan klassikaal onderwijs. Plan korte pauzemomenten in en 

check regelmatig of studenten het tempo nog kunnen bijhouden en zorg dat het onderwijs nooit 

langer duurt dan er gepland staat. 

• Overprikkeling ligt op de loer bij online onderwijs. Een heldere structuur, duidelijke afspraken rondom 

beeld en geluid (bijvoorbeeld de microfoon dempen of muten en/of het uitschakelen van beeld als men 

niet aan het woord is) en het vooraf aanwijzen van momenten voor interactie zorgen ervoor dat het 

onderwijs beter te volgen is. 

• Verdeel vooraf opgenomen colleges in meerdere fragmenten zodat studenten tussendoor 

kunnen pauzeren. 

• Probeer zo veel mogelijk de individuele aandacht voor een student te behouden, door bijvoorbeeld 

een andere docent of assistent vragen te laten beantwoorden tijdens of na het college of de 

werkgroep. 

• Als studenten de leerstof op meerde manieren aangereikt krijgen, verbetert dit hun leerproces. Ga eens 

na of er ruimte is voor een meer interactieve werkvorm in het online onderwijs wat aangeboden wordt. 

Interactieve werkvormen dragen bij aan de motivatie van studenten. 

 

Tools en verdieping 

- Verschillende tools die de interactie met en tussen studenten bevorderen zijn Kahoot, Socrative, Mentimeter 

en Peergrade. 

- Educate-it heeft een toolwijzer opgesteld die kan helpen met het kiezen van een tool voor het onderwijs. 

 

https://teams.microsoft.com/
https://www.accessibility.nl/nieuws/2020/03/hoe-toegankelijk-zijn-videoconferentie-tools
https://www.ecio.nl/digitale-toegankelijkheid-quick-wins-voor-docenten/
https://kahoot.com/
https://socrative.com/
https://www.mentimeter.com/join/uu
https://www.peergrade.io/
https://educate-it.uu.nl/toolwijzer/


PowerPoint presentaties 

• Een duidelijk en heldere PowerPoint is van essentieel belang om informatie goed over te brengen. Hou 

rekening met: 

 - Start de presentatie met een overzicht van de inhoud (laat deze eventueel verwerkt in die slides 

terugkomen) 

 - Zet niet te veel informatie op één slide (Gebruik de 7 x 7 regel voor slides. Dat betekent maximaal 7 

regels per slide en maximaal 7 woorden per regel, minder is nog beter), 

 - Licht belangrijke concepten zowel geschreven als gesproken toe en vat op de laatste slide(s) (take 

home messages) de belangrijkste informatie samen. 

• Bij gebruik van afbeeldingen, video’s of ander visueel materiaal, zorg dan zowel in de tekst als in de 

toelichting voor een duidelijke omschrijving. Een zogenaamde ‘thick description’ helpt alle studenten 

om de uitleg beter te begrijpen. Gebruik ook alleen afbeeldingen of ander visueel materiaal als het 

bijdraagt aan de kennis die je wilt overbrengen. 

• Voor studenten met een visuele beperking is het onder meer belangrijk dat PowerPoints een hoog 

contrast hebben tussen de achtergrondkleur en de tekst. 

• Gebruik de split/share screen functionaliteit, zodat zowel de docent als de presentatie te zien is. 

 

Tools en verdieping 

- Microsoft bieden praktische tips en uitleg voor het creëren van toegankelijke PowerPoints. 

- Overweeg het gebruik van korte kennisclips waar kort de kern van de leerstof wordt uitgelegd. Het is 

bijvoorbeeld mogelijk om in PowerPoint gesproken tekst toe te voegen.  

 

Toegankelijke teksten 

• Richtlijnen voor een toegankelijke tekst: schreefloos lettertype (zoals Helvetica, Arial, Verdana en 

Calibri), minimaal lettergrootte 10, minimaal regelafstand 1,5 en gebruik van koppen en alinea’s. Let 

erop dat hiervoor de Word-functie Stijlen in het tabblad Home wordt gebruikt (in plaats van teksten 

handmatig te vergroten), anders pikt de ondersteunende software van studenten deze indeling niet op. 

• Bij gebruik van afbeeldingen, video’s of ander visueel materiaal, zorg dan zowel in de tekst als in de 

toelichting voor een duidelijke omschrijving. Een zogenaamde ‘thick description’ helpt alle studenten 

om de uitleg beter te begrijpen en biedt studenten die ondersteunende software gebruiken toegang tot 

het beeld. Gebruik ook alleen afbeeldingen of ander visueel materiaal als het bijdraagt aan de kennis die 

je wilt overbrengen. 

• Word kan teksten controleren op toegankelijkheid door middel van een automatische check. Ga 

hiervoor naar Bestand > Info > Controleren op problemen > Toegankelijkheid controleren. 

• Gebruik waar mogelijk liever Word documenten dan PDF’s, waardoor gebruik van tekst-to-speech 

softwareprogramma’s mogelijk zijn. Dit vergroot niet alleen de toegankelijkheid voor blinde en 

slechtziende studenten, maar ook voor bijvoorbeeld dyslectische studenten. 

 

Tools en verdieping 

- ECIO heeft uitgebreide toegankelijkheidsrichtlijnen van Word en PDF bestanden. 

 

Tentaminering en toetsing 

• Informeer studenten ruim van tevoren over de planning van online colleges en tentaminering (tenminste 5 

werkdagen). Op die manier kunnen studenten met een functiebeperking hun planning, energieverdeling 

en verdere verplichtingen hierop afstemmen. 

• Overweeg toetsvormen die minder tijdgebonden zijn, zoals (korte) essays en essayvragen. 

• Blijf met studenten in gesprek en maak de drempel om in contact te komen met de studieadviseur zo 

laag mogelijk. Op die manier hebben studenten de mogelijkheid om hun vragen te stellen over 

bijvoorbeeld het aanvragen van voorzieningen. 

https://support.microsoft.com/nl-nl/office/uw-powerpoint-presentaties-toegankelijk-maken-voor-personen-met-een-handicap-6f7772b2-2f33-4bd2-8ca7-dae3b2b3ef25?ui=nl-nl&rs=nl-nl&ad=nl
https://support.office.com/nl-nl/article/een-diavoorstelling-opnemen-met-gesproken-tekst-en-tijdsinstellingen-voor-dia-s-0b9502c6-5f6c-40ae-b1e7-e47d8741161c
https://www.ecio.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/042-ECIO_2020-Toegankelijkheidsrichtlijnen-Word-documenten.pdf
https://www.ecio.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/043-ECIO_2020-Toegankelijkheidsrichtlijnen-PDF-documenten.pdf

