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Feiten en cijfers over leerlingen in het basisonderwijs    

        

1.515.000 leerlingen in het basisonderwijs waarvan 38.000 in het speciaal onderwijs 
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(Tijdelijke) Belemmeringen
• Blind: Blinde leerlingen gebruiken hun eigen brailleleesregel of
voorleessoftware om de inhoud te ‘lezen’. 
Alles wat niet in tekst wordt weergegeven of waarvoor geen (voor anderen verborgen) 
tekstalternatief beschikbaar is, missen zij (afbeeldingen, tabellen, plaatjes, videobeelden, 
knoppen, flash-animaties). De website moet ook alleen met het toetsenbord te gebruiken zijn. 
• Slechtziend: Slechtziende leerlingen vergroten de teksten of laten de inhoud voorlezen door 
een schermlezer. Voor hen is een goed contrast van belang. Voor leerlingen met 
kleurenblindheid is het belangrijk dat informatie in tabellen, legenda en grafieken niet 
afhankelijk is van kleuren.
• Doof of slechthorend: Voor dove en slechthorende leerlingen moet alles wat via geluid wordt 

gecommuniceerd, ook op een andere manier weergegeven worden. Bij video’s bijvoorbeeld via 
ondertiteling of in de Nederlandse gebarentaal. Voor doofgeborenen is Nederlands niet de 
moedertaal, dus begrijpelijke tekst is voor hen heel belangrijk.
• Autisme, ADHD, cognitieve beperkingen: Bewegende beelden en drukke pagina’s leiden af 

en verstoren de concentratie. Deze leerlingen zijn gebaat bij rustige webpagina’s, duidelijke 
teksten en een heldere structuur.
• Dyslexie: Grote stukken tekst zorgen voor problemen bij leerlingen met dyslexie. Zij 

gebruiken soms voorleessoftware. Ook zijn zij geholpen met koppenmarkering, een juist 
letterfont en gebruik van beeld, tabellen en video.
• Motorische beperking: Leerlingen met een motorische beperking gebruiken het toetsenbord 

en/of hulpmiddelen om websites te gebruiken. Voor hen is het belangrijk dat navigatie, links en 
knoppen zonder muis te bedienen zijn.

www.project-edda.nl/toegankelijke-opdrachten/

http://www.project-edda.nl/toegankelijke-opdrachten/


Procedure van EDDA expertise centrum voor Didactische en digitale aanpassingen

• Leerling staat centraal
• Digitaal beschikbaar lesmateriaal, inhoud en 

vormgeving
• Doelgroepen: leerlingen, leerkrachten, 

auteurs, uitgevers, ict-ers
• Generatieve Theory en de Cognitive theory

van Multimedia learning
• Richtlijnen gebruiksvriendelijkheid en 

toegankelijkheid

didactische 
recepten

33%

leerlingprofiel
34%

effectieve 
richtlijnen

33%











Uitkomsten van EDDA

• Het beschikbaar maken van universeel toegankelijke leermiddelen is 
(voorlopig) een specialistische taak 

• Het belang van het (gaan) gebruiken van de DEduLes-richtlijnen voor alle 
digitale lesmaterialen is onomstotelijk vastgesteld

• De fasering waarin dit kan plaatsvinden, hangt nauw samen met  de 
uitfasering van het gedrukte lesmateriaal, de ruimte en wil voor aanpassing in
de ingezette ontwikkelingstrajecten, de beschikbare kennis en vaardigheden 
voor de nieuw te ontwikkelen digitale lesmaterialen 

• Alle betrokken partijen in de lesmateriaalketen dienen de implementatie van 
de DEduLes-richtlijnen krachtig in te zetten en te ondersteunen. 

 



Elify - Elektronische Leer Inhouden 
Electronic Learning Information For You

De doelstelling van het platform Elify is om de toegankelijkheid en 
gebruiksvriendelijkheid van digitaal lesmateriaal voor alle leerlingen te 
realiseren. Daarbij zijn onderdelen te onderscheiden:

• standaarden, richtlijnen en voorwaarden om de comptabiliteit en 
duurzaamheid te borgen 

• inhoud/content op grond van een onderwijskundige insteek

• technische ontwikkeling en argumentatie

• opleiding en training van leerkrachten, (ICT)-ontwikkelaars






