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o Presentatie deel 1
o SIHO en zijn ondersteuningsvormen
o Regelgeving in het Vlaamse Hoger Onderwijs

o Brainstorm
o Wat is universeel ontwerp voor jou? (+ bespreking)

o Presentatie deel 2
o Universeel ontwerp
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Inhoud

o Brainstorm
o Universeel ontwerp toepassen in de eigen context                     

(+ bespreking)

o Presentatie deel 3
o Leidraad universeel ontwerp SIHO
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Voorstellingsronde
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1 | Introductie SIHO 



Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO)

o Decretaal ingebed in het Vlaamse Hoger Onderwijsbeleid

o Samenwerkingsverband: vijf assosicaties en Vlaamse overheid

o Focus op de implementatie van het VN-verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap 
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o SIHO ondersteunt Vlaamse hoger onderwijsinstellingen bij het 
verbeteren van de participatie van studenten met een
functiebeperking

www.siho.beUniverseel ontwerp



www.siho.be

o SIHO vervult een brugfunctie tussen instellingen hoger
onderwijs en de Vlaamse overheid: 
o Informeert over recente beleidswijzigingen
o Formuleert beleidsaanbevelingen

o De kwaliteit van de werking van het SIHO wordt 
opgevolgd door een dagelijks bestuur en een stuurgroep

o SIHO is partner in internationale samenwerkingsverbanden
(bv., LINK, IMA)
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Team
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• Valérié Van Hees: Coordinator SIHO

• Lisa Herman: Beleidsmedewerker SIHO 

• Anke Schoonhoven: Beleidsmedewerker SIHO 

• Dominique Montagnese: Inclusieve Mobiliteit 

• Roel Vuegen: Digitale bookservice 
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SIHO’s ondersteuning?  

o Ondersteuning HOI bij de ontwikkeling van institutionele
beleidsplannen als het gaat om diversiteit en inclusie

o Bijeenkomsten voor alle HOI: intervisie en co-creatie en
inzetten op de bevordering van de expertise van 
aanspreekpunten en personeel

o SIHO ontwikkelt materialen om de implementatie van 
inclusief onderwijs te verbeteren
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2 | Regelgeving in Vlaams hoger onderwijs



www.siho.be

o Recht en procedures voor studenten met een
functiebeperking ingebed bij decreet sinds 2009 

o Volgt de definitie van het VN-verdrag
o Proces: laatste aanpassingen in regelgeving: juni 2018

Redelijke aanpassingen

Universeel ontwerp
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Brede basiszorg Verhoogde zorg
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Redelijke 
aanpassingen
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www.siho.be

o Hoe definieer je universeel ontwerp?
o Wat betekent universeel ontwerp voor jou?
o Waarom zou je universeel ontwerp toepassen in onderwijs? 
o Wat zijn de voordelen en nadelen van universeel ontwerp?
o …

Brainstorm

Universeel ontwerp



www.siho.be

Universeel ontwerp (binnen onderwijs) houdt in 
dat iedereen de aangeboden producten, 
omgevingen, programma’s en diensten moet 
kunnen gebruiken, zonder dat een speciaal 
ontwerp nodig is. 

Specifieke accommodaties wanneer nodig voor 
studenten met een functiebeperking*, werkende 
studenten, topsporters, etc.

* ingebed bij decreet

Redelijke 
aanpassingen
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Oud SIHO introduceerde het UDL framework (CAST)
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SIHO ontwikkelde ondersteunende materialen

o SIHO voorzag workshops voor docenten en medewerkers
o SIHO ontwikkelde een E-learning tool rond UDL
o SIHO ontwikkelde de UDLL leidraad

o Beperkte impact 
o Kritische blikken!



Kritische blikken

www.siho.beUniverseel ontwerp

o Is dit kader wetenschappelijk gevalideerd?
o Is het idee van het bestaan van verschillende leerstijlen niet

achterhaald?
o Moeten we alle negen principes in elk aspect van instructie

en evaluatie implementeren?
o Het is noch praktisch uitvoerbaar noch kostenefficiënt om elk 

examen in een ander formaat aan te bieden.
o Redelijke aanpassingen en functiebeperkingspecifieke

ondersteuning zullen noodzakelijk blijven.



SIHO bestudeerde de effectiviteit van universeel ontwerp 
in de hoger onderwijs context

www.siho.beUniverseel ontwerp

o De effectiviteit van het volledige theoretische kader met zijn
negen principes is niet voldoende bewezen

o De neurologische basis van het UDL framework is controversieel

o Diversiteit als norm is cruciaal
o Vele didactische principes zijn effectief

gebleken!



Didactische principes die effectief zijn gebleken

www.siho.beUniverseel ontwerp

o Autonome motivatie
o Multimediaal leren
o Voorkennis activeren
o Werkvormen activeren
o Duidelijke en effectieve feedback
o Zelfregulerende strategieën

Universeel ontwerp in onderwijs, evaluatie en diensten
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Leidraad universeel ontwerp

Hoe maken we onderwijs en diensten toegankelijk voor 
elke student?



www.siho.be

o Is universeel ontwerp reeds aanwezig binnen jouw
persoonlijke werkcontext? (instelling, opleiding, dienst)

o Hoe pas jij universeel ontwerp principes reeds toe?
o Hoe kan je onderwijs en diensten toegankelijk maken voor

iedereen binnen jouw persoonlijke context?
o … 

Brainstorm

Universeel ontwerp
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Selectie van 21 onderwijskundige topics
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Selectie van 21 onderwijskundige topics
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Selectie van 21 onderwijskundige topics



www.siho.beUniversal Design

SIHO website 
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o Theoretische onderliggende achtergrond
o Praktische en functionele tips en trucs
o Interessante links en casestudies
o Goede praktijken en ervaringen van instellingen hoger 

onderwijs in Vlaanderen

www.siho.beUniverseel ontwerp

Leidraad universeel ontwerp: fiches















o Belangrijk voor alle studenten en bezoekers in het HO
o Je kunt veel bereiken met weinig moeite

o Raak geïnspireerd door de leidraad en de fiches
o SIHO’s leidraad universeel ontwerp (theoretische intro)
o 21 practische fiches met tips en tricks 
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Ga aan de slag met universeel ontwerp

https://sites.arteveldehogeschool.be/siho/siho/sites/sites.arteveldehogeschool.be.siho/files/leidraad_universeel_ontwerp_siho_v3_online.pdf
https://sites.arteveldehogeschool.be/siho/siho/leidraad-universeel-ontwerp-van-beleid-naar-praktijk


Meer informatie
www.siho.be
info@siho.be
lisa.herman@siho.be
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