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19/03/2015 UDL-inspiratiedag 1 

the myth of the average 
learner 

https://www.youtube.com/watch?v=8WClnVjCEVM


UDL-FUNDAMENTEN 
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Context: Todd Rose spreekt over verschillen in leren 

en denken  

https://www.youtube.com/watch?v=8WClnVjCEVM 

https://www.youtube.com/watch?v=8WClnVjCEVM


UDL-FUNDAMENTEN 

      

 

 

Bespreek met je elbow-partner 2  

 

 

“take-aways”. 
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Iets wat je zeker wil meenemen/een 

eye-opener 



DE “GEMIDDELDE” LEERLING? 

 

                                      ………                      Nederlands als 2° taal 

 
SOB zonder diagnose 

 

 

 

 

                    

   hoog begaafd                                                                       achtergrond 

                                                             

                                                          

                                                      andere cultuur 
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ALLE LEERLINGEN 

De 

“gemiddelde” 

student  

SOB met diagnose 



CURRICULUM 

Een werkdefinitie: 

 

Curriculum =  
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DOELEN METHODES 

MATERIAAL ASSESSMENT 



CURRICULUM 

 

Lesdoel  met WAT + HOE =  

  barrières 

  mogelijkheden 
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Lesdoel: wat 

(niet op welke 

manier) 



EEN SPROOKJE (MET 2) 
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CURRICULUM 

 

 

1, lezen met 2  

2, wat was het doel van de koning? 

3, wat was het resultaat? 

4, wat valt op? 

 

 

Sleutelwoorden: individuele vaardigheden/stijlen, 
verschillende manieren om het doel te bereiken, 
verschillende contexten. 
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CURRICULUM 

1 DOEL, VERSCHILLENDE 
STRATEGIËN: 

 
“Ik vroeg om het best mogelijke pad te ontwerpen. 

Met jullie eigen talenten, materiaal en visie 

creëerden jullie  3 verschillende paden die me alle 

3 naar hetzelfde doel brachten” 
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CURRICULUM 

 

CONCLUSIE:  
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LESDOEL (WAT) METHODE (HOE) 

MATERIAAL (HOE) 

UDL-inspiratiedag 



CURRICULUM 

DOELEN METHODE 

MATERIAAL  

 

 

 

 

ASSESSMENT: VERSCHILLENDE 

MANIEREN OM TE 

BEOORDELEN(FORMATIEF EN 

SUMMATIEF)  
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CURRICULUM 
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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 
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 UDL-FUNDAMENTEN 

 

◦ Scaffolding (zie verder) 

 

◦Verminderen van de nood aan 

aanpassingen (zonder ze te willen 

vermijden), vb.: doventolk. 
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UDL-FUNDAMENTEN 

 

 

 

Scaffolds 

 

 

 

 = tijdelijk ondersteunen daar waar nodig is 
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 de leraar bouwt een tijdelijke''steiger'' 
waarop de leerling even kan gaan staan 

om zijn hoger gelegen doel te bereiken. 

   (L.Vygotsky) 


