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• UDL en redelijke aanpassingen
• Lezen en schrijven
• Aan de slag met redelijke aanpassingen
• …
• Vragen 
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Kinderen, jongeren en volwassenen met 
leerstoornissen en –moeilijkheden alle kansen geven 
om

• Hun talenten te ontwikkelen en leerstoornissen
te compenseren of bijsturen

• Actief deel te nemen aan het maatschappelijk 
leven in al zijn aspecten

• Zich te ontwikkelen tot zelfstandige, evenwichtige 
en gelukkige volwassenen.



Geen medisch defect model
Sociaal-maatschappelijk functioneren
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UD (Universal Design)
Redelijke aanpassingen moeten

6



7



 Informatie aanbieden op verschillende 
manieren

Studenten tonen op  verschillende manieren 
het geleerde aan

Studenten op verschillende manieren 
betrokken laten voelen
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multi-sensorieel werken!
> verschillende zintuigen
> taal en symbolen (audi en visueel)

maar ook symbolen en visus
symbolen en motoriek

> leerstof begrijpen door te handelen & door peer-
tutoring,     

door in te zetten op automatisatie en inzicht, door   
herhalend werken, …



Handelen! (multi-sensorieel)
> verschillende manieren van testen
> verschillende manieren van oefenen

- mondeling, schriftelijk, …
> leg  uit aan coach, aan andere ll, …
> korte en lange termijndoelen!

- ondersteuning met hulpmiddelen 
(cirkelrekenen, zoekfiches, ZRM, …)

- aandacht voor reflectie en zelfcontrole 
> doelen met focus op functionaliteit, maatschappelijke   

redzaamheid!



> levensechte contexten
> levensechte materialen
> doorzetting door succes te ervaren
> aandacht voor reflectie en zelfcontrole (ZRM,     

samenwerken, nakijken bij je buur, …)
- leren hulp vragen om fouten te begrijpen



o Doeltreffend zijn zodat de persoon met een 
handicap daadwerkelijk kan participeren,

o Moeten een evenwaardige participatie van de 
persoon met een handicap mogelijk maken.

o Ervoor zorgen dat de persoon met een handicap 
zelfstandig kan participeren.

o De veiligheid van een persoon met een handicap 
waarborgen.
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Financiële impact 
Organisatorische impact
Te verwachten frequentie en duur van het 

gebruik van de aanpassing
 Impact op de levenskwaliteit van de gebruiker
De impact op de omgeving en andere 

gebruikers
 ontbreken van gelijkwaardige alternatieven
Verzuim van voor de hand liggende of 

wettelijk verplichte normen
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 http://www.letop.be/bibliotheek//ik-heet-niet-
dom-kobe-leest



Dev os, qedeer en  het beir qatmen sheet.

In petijb qat beqeiren nog konbendraten, 
waren ze pe deste vreinqen.  Pas later is bat 
veranqerb.  Oq een pag stuurben ze qe vos 
naar het dalies van pe leeuw om hem te 
vragen een onberkoning te penoemen.  Toen 
de vos het qalies verleit, stonb pe deer hem 
op te wachten. 
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 http://www.letop.be/bibliotheek//ik-heet-niet-
dom-kobe-schrijft
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Basisonderwijs en secundair onderwijs
 Leerlingen met een attest

o Dyslexie
o Dyspraxie
o Type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en basisaanbod
o GON

o ADIBIb-attest

Hoger onderwijs
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EUREKA  ADIBib alleen 
schoolboeken

 Leesboeken bij luisterpuntbibliotheek
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Mag een computer bij elk examen, ook voor 
Franse spelling?

 Is het wel eerlijk dat de ene leerling een 
hulpmiddel heeft en de andere niet?

Hoe moeten we dit aan ouders verkopen?
Moeten wij dan voor iedereen een laptop 

voorzien?
…
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VN-Verdrag (2006)

 Vlaamse gelijkekansendecreet (2008)

 M-decreet (2014)

Raadpleeg brochure ‘Dyslexiesoftware! Wat nu?’

Centrum gelijke kansen: Met een handicap naar de 

school van je keuze

M-update

www.Onderwijs.vlaanderen.be (voor ouders)

www.ond.vlaanderen.be/specifieke-onderwijsbehoeften

(voor leerkrachten)



Gebruik dyslexiesoftware
Tijdens de lessen?
Bij evaluaties?
Welke vakken?
…JA!!  
MAAR…
Doelgericht
Ondersteuning
Ontwikkeling
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www.Letop.be
o Maandelijks gratis e-nieuwsbrief
o Video ‘Ik heet niet dom’
o De rode map ‘leerzorg’ (in PDF op de website)
o De groene map ‘de computer mijn surfplank bij het 

leren’ (in PDF op de website)
o Brochure “Dyslexiesoftware! En nu?”
o e-learning modules over inclusie, aangepaste 

didactiek, UDL, compenserende hulpmiddelen.

 Word fan op Facebook
Abonneer je op onze youtube kanalen
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Aan de slag met voorleessoftware 
https://www.adibib.be/aan-de-slag

 Livescribe http://www.eurekaexpert.be/e-
learning/livescribe-smartpen

Neo smartpen 
http://www.neosmartpen.com/en

Audio notetaker
https://www.sonocent.com/en-us/audio-
notetaker

 http://www.sensotec.be/products/detail.aspx?I
D=747
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