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Lessen ontwerpen voor iedereen. Universal Design for Learning in de praktijk

Inclusief onderwijs maakt de verscheidenheid van leerlingen binnen een en dezelfde klas alleen maar groter. Een aantal
leerkrachten merkten terecht op dat differentiëren, compenseren, remediëren en dispenseren als ondersteuning niet
meer zal volstaan. Ze zijn er zich dan ook van bewust dat ze op een andere manier moeten lesgeven, een manier
waarmee ze alle leerlingen kunnen bereiken. Voor hen is er goed nieuws: het Universal Design for Learning, afgekort als
UDL, biedt een degelijk antwoord op hun onuitgesproken vragen. De omschrijving uit het boek maakt meteen duidelijk
wat UDL is:
UDL is een kader dat het proces ondersteunt van leeromgevingen en lessen met barrières naar het ontworpen
van rijke leeromgevingen en lessen zonder barrières, die toegankelijk zijn voor alle leerlingen. Een rijke
leeromgeving (d.i. de plaats waar geleerd wordt) wordt ontworpen rond de behoeften van alle leerlingen, niet
enkel diegenen met een specifieke behoefte (bv. leerlingen met een beperking, leerlingen met een andere
moedertaal, hoogbegaafde leerlingen). Hoe meer de leerlingen vertrouwd geraken met leeromgevingen en
lessen die ontworpen zijn vanuit dat UDL-raamwerk, hoe zelfstandiger en creatiever ze als lerende worden
(Meyer, Rose & Gordon, 2013). Dankzij UDL leren we de klas zien als een ecosysteem met een constante
wisselwerking tussen leerlingen, leermiddelen, jezelf en de verwachtingen van de omgeving. Het UDL-raamwerk
is ontworpen met oog voor al die behoeften (blz.23).
Het UDL is gebaseerd op onderzoek over onze hersennetwerken en hoe we reageren, leren en creëren. Het is gebaseerd
op drie grote principes, met name betrokkenheid, representatie en actie & expressie.
Het is de verdienste van dit boek dat de lezer op een bondige maar zeer heldere manier geïntroduceerd wordt in de
wereld van UDL. In het eerste deel maakt de lezer niet alleen kennis met UDL en de gebruikte terminologie, maar
worden ook een aantal mythen meteen ontzenuwd. Enkele daarvan zijn:





UDL is niet gebaseerd op onderzoek;
UDL is gewoon differentiëren;
Als je UDL-materiaal koopt, dan doe je aan UDL;
Wil je aan UDL doen, dan heb je technologie nodig.

In het tweede deel van dit boek worden de drie principes van UDL grondig verkend en geconcretiseerd aan de hand van
eenduidige aanbevelingen voor de leerkrachten. Hierbij spreekt de auteur hen persoonlijk aan, waardoor een en ander
al meteen als niet vrijblijvend overkomt. Veel van deze aanbevelingen zijn daarenboven zo geformuleerd dat de
leerkracht zich op een positieve manier aangesproken voelt: hij wordt immers aangesproken in zijn handelingsbekwaamheid.
In het derde en laatste deel worden de leerkrachten heel concreet begeleid in het opstellen van een les die binnen het
kader van het UDL past. Hierover zeg ik alleen maar dat dit deel zeer enthousiasmerend werkt. Ik kreeg alvast zin om
het zelf uit te proberen.
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