
IMPULS Digitaal: 
130 Parels voor toegankelijk onderwijs

Toegankelijker door ICT

In het afgelopen jaar hebben 130 medewerkers, 

docenten en studenten vanuit elf hogeronderwijs

instellingen hieraan meegedaan. De afdelingen ICTO 

en studentzaken van de deelnemende onderwijs

instellingen moesten voor deze gelegenheid 

samenwerken.

Op www.grassroots.nl zijn alle uitgewerkte ideeën 

terug te lezen. Van inventarisaties van tools die 

geschikt zijn voor studenten met een functiebeper

king, het toepassen van streaming video, audio (pod

casts) tot het maken van websites. Allemaal voorbeel

den die aangeven dat reeds beschikbare ICTmiddelen 

eenvoudig kunnen worden ingezet voor het toeganke

lijker maken van onderwijs.

Bewustwording

IMPULS Digitaal heeft bijgedragen aan de bewust

wording van de problematiek rond studeren  met een 

functiebeperking.

IMPULS Digitaal is een initiatief van handicap  

+ studie en SURFfoundation over de 

mogelijkheden van ICT voor toegankelijker 

onderwijs. Het doel van IMPULS Digitaal is om 

medewerkers van hogeronderwijsinstellingen 

bewust te maken van digitale toegankelijkheid 

voor studenten met een functiebeperking. 

Uiteindelijk zijn er ruim 130 parels van 

toegankelijkheid zichtbaar geworden.
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Utrecht, februari 2008

Thora Arnadottir (handicap + studie)

Ria Jacobi (SURFfoundation)



 

Hoe verliep IMPULS Digitaal?

Fontys ontwikkelde een virtueel museum in Second 

Life voor het muZIEum in Nijmegen, dat zich richt op 

zien en nietzien. Zowel in het echt als in het virtuele 

museum kun je daar ervaren hoe het is om blind te 

zijn. Dat project sloot perfect aan bij het project van 

Impuls Digitaal. 

Daarnaast was er al onderzoek gedaan naar het erva

ren van diverse functiebeperkingen in Second Life. 

Om onze doelstellingen te realiseren, gebruikten we 

ook in dit project de virtuele wereld Second Life.

Het project bestaat uit twee stappen:

1  Onderzoeken welke functiebeperkingen je in de 

 virtuele wereld al kunt ervaren.

2  In Second Life een centrale plek creëren, die 

 verwijst naar bestaande plekken waar je functie

beperkingen kunt ervaren.

Second Life, limited experience

Waarom een project voor IMPULS Digitaal? 

Ons project richt zich op studenten zónder functie

beperking. Studenten van een lerarenopleiding krijgen 

later als docent zeker te maken met studenten met 

een functiebeperking. Daarom is het voor hen van 

groot belang dat zij weten hoe het is om te leven en 

te studeren mét functionele belemmeringen als 

 
schizofrenie en blindheid.

Een virtuele wereld biedt mogelijkheden die in 

het dagelijks leven nauwelijks tot niet te 

realiseren zijn. Als vervolg op een eerder 

onderzoek hebben we voor Impuls Digitaal een 

speciale ruimte ingericht op de Fontys virtuele 

campus in Second Life. Die ruimte dient als 

startlocatie van waaruit je diverse 

aandoeningen zelf kunt ervaren. 
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Instelling: Fontys Pedagogisch Technische 

Hogeschool Eindhoven

Naam: Frank Niesten

Hogeschool Eindhoven

Email: f.niesten@fontys.nl

Begeleider IMPULS Digitaal: Hans Schrijen

Functiebeperking: onder andere blindheid 

en schizofrenie

ICTtool: Second Life
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Omdat het project een vervolg was op een eerder uit

gevoerd project, kostte de voorbereiding relatief wei

nig tijd. De reeds verzamelde informatie moesten we 

bundelen en beschikbaar maken op de Fontys Virtuele 

Campus in Second Life. Een student bouwkunde ont

wierp hiervoor een ‘plateau’ met informatieborden. 

Die borden geven uitleg over de verschillende functie

beperkingen. Als een bezoeker op zo’n bord klikt, 

wordt hij automatisch verplaatst binnen Second Life. 

Hij komt dan terecht op plekken waar hij zelf de 

betreffende functiebeperking ervaart. Meer informatie 

kun je vinden op www.fontys.nl/pth/projecten.

‘De bezoeker belandt automatisch op plekken waar hij zelf een functiebeperking ervaart’

Hoe was de evaluatie?

De doelstellingen van het project hebben we ruim

schoots gehaald. We hebben studenten van de 

 lerarenopleiding er bewuster van gemaakt hoe het is 

om te leven met een functiebeperking. De studenten 

die meewerkten aan dit project vonden het een goed 

initiatief. Een collega sprak zelfs van een eyeopener.

Second Life, limited experience

Hebt u nog tips?

Ontwikkel een product dat eenvoudig is in gebruik.  

Zo bereik je een zo groot mogelijke groep potentiële 

gebruikers.



Instelling: De Haagse Hogeschool 

Naam: King Ling 

Email: k.p.ling@hhs.nl 

Projectleider IMPULS Digitaal: Chris Japing

Functiebeperking: meerdere beperkingen

ICTtool: Blackboard

Voor dit project heb ik me niet gericht op een 

specifieke functiebeperking, maar op alle 

studenten die door een beperking niet (altijd) 

een college of bijeenkomst kunnen bijwonen. 

Daarvoor heb ik Blackboard ingezet, als 

medium voor de distributie van audio en 

videoopnames.

Altijd op tijd

Waarom een project voor IMPULS Digitaal?

Ik ben al vroeg betrokken geraakt bij alle IMPULS

 projecten waar de Haagse Hogeschool aan heeft deel

genomen. Vanuit mijn taken bij de dienst ICT heb ik 

onderzocht welke services nodig zijn voor een verbe

tering van de toegankelijkheid van digitale middelen. 

Ook ben ik betrokken bij het panel van studenten met 

een beperking, dat regelmatig bijeenkomt.

Toen ik hoorde van IMPULS Digitaal dacht ik onmid

dellijk aan een aantal voor de hand liggende voor

zieningen waar de hogeschool nu nog niet over 

beschikt. 

Eén van die ideeën was het digitaal beschikbaar 

maken van colleges voor studenten die vanwege hun 

beperking thuis moeten blijven – maar ook voor 

 studenten die moeite hebben met het maken van aan

tekeningen. Dat idee leek me snel uitvoerbaar. De 

middelen zijn bovendien aanwezig.

Hoe verliep IMPULS Digitaal?

Voor het uitvoeren van mijn idee zocht ik een docent 

die onmiddellijk behoefte had aan deze mogelijkheid. 

Ik kwam uit bij een docent van het Voortraject 

Meertalige Studenten. Deze docent wilde graag opna

mes maken van lessen, om die vervolgens beschikbaar 

te maken in Blackboard.

Via een collega van de dienst Onderwijs en 

Studentenzaken kon ik gebruikmaken van een goede 

camera. Een andere collega uit mijn eigen dienst kon 

de opgenomen video bewerken en converteren naar 

een handzaam formaat. We hebben de toch nog 

omvangrijke video op de videoportal van SURF gezet. 

Vervolgens hebben we een link gemaakt naar de 

Blackboardomgeving van het Voortraject. Studenten 

en docenten waren bijzonder tevreden over het 

resultaat.

�
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Hoe was de evaluatie?

Het is gelukt om met betrekkelijk eenvoudige midde

len voor elkaar te krijgen wat we wilden. Wel heeft het 

proces van bewerking van het opgenomen materiaal 

veel tijd gekost. Bovendien kunnen we niet elke keer 

opnieuw gebruikmaken van de collega’s die we nu 

hebben ingezet.

We zoeken nu naar een manier om studenten structu

reel in te zetten bij het opnemen van colleges. We wil

len daarbij gebruikmaken van eenvoudige opname

apparatuur die al in ons uitleensysteem aanwezig is. 

Zo kunnen ook nietdeskundigen snel opnemen. 

Het gebruik van de videoportal van SURF is ons goed 

bevallen. Onze eigen systemen worden daardoor ont

last. Iedereen kan snel een video plaatsen en hem 

eenvoudig bijsnijden als dat nodig is.

Uit de reacties van de studenten die betrokken waren, 

maken we op dat het zeker de moeite waard is om dit 

project verder uit te werken.

‘Met betrekkelijk eenvoudige middelen kregen we voor elkaar wat we wilden’

Hebt u nog tips?

Werk zoveel mogelijk samen met studenten. Ze 

 hebben vaak goede ideeën en kunnen ook ingezet 

worden bij de uitvoering van dit soort projecten.
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Instelling: Technische Universiteit Delft

Naam: Sietske Geuzebroek

Email: S.E.Geuzebroek@tudelft.nl

Functiebeperking: dyslexie

Projectleider IMPULS Digitaal:  

Sietske Geuzebroek

ICTtool: Blackboard

Met behulp van de bestaande functionaliteiten 

heb ik op Blackboard een community ingericht. 

Die community richt zich op studenten met 

dyslexie, maar ook op studenten en docenten 

die daar meer over willen weten. 

Dyslexiegroupies

Waarom een project voor IMPULS Digitaal? 

Met een community kunnen we een aantal dingen 

bereiken. Onderlinge (h)erkenning is voor studenten 

met dyslexie erg belangrijk. Het heeft invloed op het 

welbevinden en op het studiesucces. Ook is het van 

belang dat zij weten dat de universiteit probeert om 

het studeren voor hen makkelijker te maken. Voor 

 studenten is het bovendien handig als zij docenten op 

specifieke informatie kunnen wijzen. Daarnaast zijn de 

contactgevens van de medewerkers Student & Career 

Support in de community makkelijk te vinden. Als er 

problemen zijn kunnen zij zo snel terecht bij de juiste 

persoon.

Mijn Grassrootsproject is een TUbreed project. Alle 

mensen die verbonden zijn aan de TUD kunnen er 

rondkijken. Iedereen kan ‘lid worden’, maar iedereen 

kan zich ook op elk gewenst moment uitschrijven. 

Hierdoor is het een laagdrempelige voorziening 

geworden.

Hoe verliep IMPULS Digitaal?

Bij het opzetten van de community waren we niet 

afhankelijk van anderen. Het kostte wat tijd om uit te 

zoeken hoe we hem het beste konden opzetten, maar 

met steun van de centrale Blackboardsupport

afdeling ging het toch heel soepel.

Het vinden van een ideale indeling was een belangrijk 

aspect. Welke informatie wil de student kunnen 

vinden?

In Blackboard staat een aantal opties standaard ‘aan’. 

Die opties zijn voornamelijk bedoeld voor colleges. 

Door deze items uit te schakelen, blijft de community 

overzichtelijk.

In de community heb ik ook de demoversie van 

Kurzweil opgenomen als image. Studenten konden die 

versie downloaden en installeren op hun eigen com

puter. Na dertig dagen heb ik evaluatievragen opge

stuurd, zodat de TU kan beslissen over het al dan niet 

faciliteren van Kurzweil.

Studenten bleken de weg naar een aantal standaard

voorzieningen zoals stufiverlenging bij het IBG, niet 

te kennen. Dankzij de community is dat nu geen pro

bleem meer.

‘De community heeft invloed op het welbevinden en het studiesucces’
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Hoe was de evaluatie?

De vindbaarheid van de community kan beter. Voor 

studenten is het niet vanzelfsprekend dat er speciaal 

voor dyslexie een community is. Daarom zoeken ze 

niet op de term ‘dyslexie’. Adverteren blijft dus nood

zakelijk. Het zou mooi zijn als studenten in de toe

komst bij inschrijving op de universiteit al aangeven of 

ze een vorm van dyslexie hebben. De universiteit kan 

ze dan wijzen op het bestaan van de 

dyslexiecommunity.

In de toekomst hoop ik ook communities op te zetten 

voor studenten met andere functiebeperkingen. Het 

zou handig zijn als algemene nieuwsmededelingen 

centraal aangemaakt kunnen worden. Die kunnen dan 

in één keer in meerdere communities geplaatst 

worden.

Hebt u nog tips?

Denk goed na over overbodige onderdelen en over de 

structuur van de site.

Overweeg welk lettertype je wilt gebruiken en zorg 

dat de letter groot genoeg is.
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In dit project hebben we ons in eerste instantie 

vooral gericht op dyslexie. Later kwamen ook 

andere functiebeperkingen in beeld. Het 

onderzoek draaide om het offlinegebruik van 

internet.

Waarom een project voor IMPULS Digitaal? 

De kwaliteit van streaming video wordt steeds beter. 

Met een beamer kun je van alles in de klas laten zien. 

Minder bekend is dat je filmpjes ook kunt downloaden. 

Dat kan erg handig zijn, want soms verdwijnen film

pjes na verloop van tijd van internet. Bovendien vari

eert de online kwaliteit. Als je filmpjes downloadt, kun 

je ze ook thuis bekijken en in de klas gebruiken. Je 

kunt ze dan bovendien makkelijker op volledig scherm 

tonen en opslaan op dvd. Ik wilde meer docenten op 

de hoogte brengen van deze mogelijkheden. Tijdens 

het project kwam een directe toepassing in beeld voor 

studenten met een functiebeperking. 

Hoe verliep Impuls Digitaal?

Een jaar geleden gaf ik voor docenten Frans een 

PowerPointpresentatie onder de titel ‘Clique Musique’. 

Daarbij kwamen twee zaken aan de orde. Hoe kun je 

videoclips downloaden met een simpel programma? 

En wat zijn mogelijke didactische toepassingen van 

dit materiaal? Deze presentatie wilde ik aanpassen 

voor een presentatie voor collega’s van andere talen. 

Daarbij heb ik suggesties verzameld voor mogelijk

heden voor studenten met een functiebeperking. 

Met decaan Bulle van den Berg besprak ik toepassin

gen van streaming languages. We concludeerden dat 

streaming language vooral mogelijkheden bood in het 

kader van afstandsleren (distance learning): gedown

load taalmateriaal (clips, korte documentaires, film

fragmenten, etc.) inkaderen en ordenen in een elek

tronische cursus en online beschikbaar maken voor 

studenten. Een groot voordeel van gedownload mate

riaal is dat je het zelf kunt beheren en bewerken.

Ik was zeer aangenaam verrast door de gepresen

teerde projecten, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Distance learning door downloaden

Instelling: NHTV Academy of Hotel 

Management

Naam: Berry van de Wouw

Email: wouw.b@nhtv.nl

Projectleider IMPULS Digitaal: HansPeter 

Verkooijen en Evelien Westerbeek Van Eerten

Functiebeperking: dyslexie en andere 

beperkingen

ICTtool: offlinegebruik van internet
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Hoe was de evaluatie?

Het vertalen van de oorspronkelijk Franse presentatie 

bleek complexer dan verwacht. Het idee om streaming 

language te gebruiken voor distance learning maakte 

bovendien geen deel uit van de bestaande Franse pre

sentatie. Het is een goed idee om dat in de toekomst 

alsnog te verwerken. Op die manier kun je de aan

dacht van collega’s vestigen op de problemen van 

studenten met een functiebeperking – problemen 

waarvoor echt goede oplossingen mogelijk zijn.

Ik heb al vaak clips en andere fragmenten gedown

load en met een beamer in de klas geprojecteerd. 

Maar nog niet specifiek voor studenten met een 

 functiebeperking. Tijdens het project bleek hoe goed 

streaming language ingezet kan worden voor die 

 studenten. De toepassing bij afstandsleren vond ik de 

succesfactor van het project. Bovendien kan het 

 project bijdragen aan bewustwording over studenten 

met een functiebeperking.

Ik ben nog op zoek naar een programma waarmee je 

gedownloade clips kunt ondertitelen en de grootte 

van de ondertitels kunt aanpassen. Dan kun je ook 

gatenteksten en andere taaloefeningen maken.

Ik ga zeker door met het gebruiken van gedownload 

materiaal. Het is actueel, en studenten zijn er altijd 

enthousiast over. Het maakt de taallessen levendiger 

en authentieker.

     ‘Gedownload materiaal kun je zelf beheren en bewerken’

Distance learning door downloaden

Hebt u nog tips?

Zorg ervoor dat je zeker weet dat het technische deel 

werkt voor je in de klas aan de slag gaat.Verzeker je 

ervan dat alles werkt in de klas. Dat voorkomt 

frustratie.

Zorg voor materiaal dat goed aansluit bij de behoef

ten van de doelgroep.
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In dit project wilde ik onderzoeken of een 

community voor studenten met functie

beperkingen levensvatbaar is binnen onze 

hogeschool. Zo’n community kan een plek zijn 

waar studenten informatie uitwisselen over 

digitale hulpmiddelen. Ook kunnen ze er 

ervaringen delen met het studeren met een 

handicap.

XSable Community

Waarom een project voor IMPULS Digitaal? 

Tijdens een brainstormsessie ontstond het idee om 

een digitale tool in te richten die een studenten

community kan ondersteunen. De doelstelling van het 

project was: onderzoeken of zo’n community voor 

studenten met functiebeperkingen levensvatbaar is 

binnen de onderwijsorganisatie.

Een van de achtergronden van dit idee is dat het 

moeilijk bleek om studenten te vinden die mee kon

den doen aan de projecten van IMPULS Digitaal. 

Welke studenten hebben te maken met een functie

beperking? Het bleek moeilijk om daar achter te 

komen. Maar studenten blijken het van elkaar meestal 

wel te weten.

Hoe verliep IMPULS Digitaal?

Als voorbereiding maakten we één student wegwijs  

in sharepointtechniek, om de teamsite te beheren. 

Daarna volgden vijf bijeenkomsten met twee à drie 

studenten en één beleidsmedewerker. Tijdens die 

 bijeenkomsten bespraken we de inrichting van de 

 communityomgeving (teamsite en hyves) en de 

 aanpak van het project.

Aan het einde van het project hebben we de commu

nity onder de aandacht gebracht van alle studenten 

en medewerkers van INHOLLAND. Ook schreven we 

een plan voor de doorontwikkeling van de community 

(digitaal ondersteund). We zorgden ervoor dat ver

schillende mediakanalen aandacht besteedden aan 

het bestaan ervan.Instelling: Hogeschool INHOLLAND, 

Naam: drs. Mirjam Winkelmolen

Email: mirjam.winkelmolen@inholland.nl

Website: www.grassroots.nl/cgioic/ 

grassroots.exe/show?no=18175&limit=30

Projectleider IMPULS Digitaal: Annemieke 

Hondius en Dirk de Vreede

Functiebeperking: meerdere beperkingen

ICTtool: internetcommunity
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Hoe was de evaluatie?

De levensvatbaarheid hebben we nog niet kunnen 

evalueren. Daarvoor moet de community eerst een 

aantal maanden echt in gebruik zijn.

Wel zijn de studenten die eraan gewerkt hebben over

tuigd van het nut ervan. Ook kwamen er veel enthou

siaste reacties van docenten, management, decanen 

en studenten.

Een positief resultaat was de goedkeuring van het 

plan van aanpak voor de voortzetting van de digitale 

community. Daarbij kwam ook een budget beschik

baar. Een platform van INHOLLAND op locatie 

Rotterdam (met studenten en management) is ‘eige

naar’ geworden van de community. Zij zijn enthousiast 

over het project, omdat de community in korte tijd en 

met relatief weinig inspanningen is neergezet.

Een meevaller was het gemak waarmee studenten 

omgingen met de techniek. Een tegenvaller was de 

spontane betrokkenheid van andere studenten met 

een functiebeperking bij de community. Community

vorming moet ‘live’ gebeuren en kan goed onder

steund worden via digitale netwerktools. Gedurende 

de rest van het studiejaar zullen we veel aandacht 

besteden aan de communitytools en de 

communityopbouw.

Hebt u nog tips ?

Zoek een middel dat makkelijk is in gebruik en aan

sluit bij de doelgroep. 

Zorg dat je technische ondersteuning krijgt.

Spreek met ervaringsdeskundigen (studenten en 

expertdecanen). 

Zorg voor korte lijnen met ICT. Maak duidelijke afspra

ken met studenten en zorg voor afgebakende taken.

Houd beleidsmatige en organisatorische ontwikkelin

gen in het oog.

Maak voor practiviteiten afspraken met een 

communicatiemedewerker.

Geef studenten de tijd om communityvorming op te 

zetten. Maak in het begin terugkerende afspraken.

‘Een meevaller was het gemak waarmee studenten omgingen met de techniek’
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Een studente op onze hogeschool heeft een 

ernstige visuele handicap. Zij werkt met een 

vergrotingsprogramma op haar laptop. Op die 

manier kan zij echter niet het volledige beeld 

op haar scherm krijgen. In dit project 

onderzochten we of het werken met een 

beamer of een lcdscherm voor haar een 

oplossing is.

Bits onder de loep

Waarom een project voor IMPULS Digitaal?

De doelstelling van IMPULS Digitaal sloot direct aan 

op een situatie uit mijn dagelijkse praktijk. Het 

gezichtsvermogen van een van onze studenten is 

 ernstig beperkt door kegelstaafdystrofie/dysfunctie. 

In het onderwijs komt deze studente verschillende 

problemen tegen. Tot nu toe lossen we die steeds per 

situatie op. Leesmateriaal en tentamens krijgt ze aan

geboden op A3formaat. Binnen de digitale leeromge

ving van Hogeschool INHOLLAND werkt zij op haar 

eigen laptop, met een vergrotingsprogramma. Door 

het gelimiteerde aantal WiFilicenties is dat echter 

niet altijd mogelijk.

Dit project bood de mogelijkheid om samen met een 

collega van het ICTO te zoeken naar een structurele 

oplossing voor de problemen die zij tegenkomt.

Hoe verliep IMPULS Digitaal?

Samen met mijn collega Pieter van Parreeren van het 

ICTO onderzochten we twee mogelijkheden om het 

gebruik van de digitale leeromgeving voor deze stu

dente te optimaliseren.

In de eerste situatie maakte de studente gebruik van 

een beamer. Zo kon ze het computerscherm vele 

malen vergroten en zelf de benodigde afstand kiezen 

tot de projectie. Daarbij kon ze gewoon met een toet

senbord werken.

In de tweede situatie werkte de studente met een 

breedbeeldscherm (�0 inch lcd).

In verband met de privacy van studente hebben we 

steeds binnen het ICTOlab gewerkt. Daardoor was zij 

steeds afgeschermd van de directe leeromgeving.

Instelling: School of Social Work, Haarlem

Naam: Remmelt Veenkamp

Email: remmelt.veenkamp@inholland.nl

Projectleider IMPULS Digitaal:  

Annemieke Hondius

Functiebeperking: visuele beperking

ICTtool:  beamer, lcdscherm
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Hoe was de evaluatie?

We hebben de beide mogelijkheden los van elkaar 

uitgeprobeerd. 

Tijdens het werken op haar laptop was het voor de 

studente niet mogelijk beelden volledig op haar 

scherm krijgen. Om een compleet beeld te krijgen, 

moest ze het vergrootte beeld van links naar rechts 

over haar scherm scrollen.

Op het lcdscherm kon ze wel alles volledig in beeld 

krijgen. Toch was dat voor haar geen voordeel. Door 

haar visuele beperking moest ze haar hoofd van links 

naar rechts langs het scherm bewegen. Het gebruik 

van de beamer leverde hetzelfde resultaat op. 

De studente is niet direct gebaat bij overzicht. Ze 

moet focussen. Hoe groter het beeld, hoe meer fysie

ke inspanning ze moet leveren.

Het vergroten van het beeld had nóg een nadeel. De 

studente ervoer zowel het lcdscherm als de beamer 

als een lichtbak. De hoeveelheid licht werkte verblin

dend. Het instellen van de brightnessfunctie is daarom 

belangrijk. Bij het lcdscherm lukte dat goed, bij de 

beamer niet.

Een ander nadeel van het vergroten van het beeld was 

dat zij de cursor kwijtraakte. Die is voor haar een 

belangrijk oriëntatiepunt op het scherm. Bij de 

beamer was dit probleem nog groter dan bij het 

lcdscherm.

De studente ervoer beide mogelijkheden niet als een 

verbetering. Ze is gewend om te werken op een lap

top met een vergrotingsprogramma. Alleen door te 

scrollen kan ze alle informatie in beeld krijgen. Met de 

beamer en het lcdscherm krijgt ze wel een heel beeld 

op het scherm, maar moet ze fysiek van links naar 

rechts bewegen om de regels te lezen. Het meest 

positief was ze nog over het lcdscherm.

Hebt u nog tips?

Als grotere beeldschermen géén oplossing zijn, over

weeg dan om werkplekken te voorzien van 

vergrotingssoftware.

Bekijk de mogelijkheid om studenten met een visuele 

handicap een gegarandeerde aansluiting op het 

WiFinetwerk aan te bieden. 

Om te voorkomen dat een student de cursor kwijt

raakt, is het goed om een test uit te voeren met een 

touchscreen.

 ‘Voorzie werkplekken van vergrotingssoftware’
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WURtv richt zich op studenten die door 

gezondheidsproblemen niet alle colleges 

kunnen volgen en op studenten met 

concentratieproblemen. De colleges worden 

opgenomen met Presentations2Go. Direct na 

afloop kunnen alle studenten van een bepaald 

vak ze bekijken op http://wurtv.wur.nl.

Colleges gebroadcast

Waarom een project voor IMPULS Digitaal? 

Door een chronische ziekte ben ik snel moe. Voor mij 

is het daardoor erg zwaar om voltijds te studeren en 

bij alle colleges aanwezig te zijn. In mijn situatie is het 

ideaal om college te volgen op momenten dat ik me 

goed voel. Ik kan dan op de juiste momenten rust 

nemen. Zo wordt de studiedruk lichter, terwijl ik toch 

evenveel punten blijf halen.

En ik ben natuurlijk niet de enige met dit probleem. 

Wie weet hoeveel mensen baat hebben bij dit 

systeem.

Hoe verliep IMPULS Digitaal?

We hebben het project uitgevoerd met twee studen

ten. We namen colleges op en legden na afloop vast 

hoe dat beviel. Voor de andere studenten stelden we 

een enquête op.

Het vak dat ik volgde bestond uit vier weken college, 

twee weken essay schrijven en één week zelfstudie, 

waarna een tentamen volgde. Omdat de docent mij 

uitstel gaf voor het essay, had ik twee weken de tijd 

om gemiste colleges te bekijken via WURtv. Ik heb 

het tentamen gehaald. Dat was zonder WURtv nooit 

gelukt.

Het tweede vak werd gevolgd door een studente die 

een vorm van autisme heeft. Zij kan zich daardoor 

moeilijk concentreren tijdens colleges. Een korte toe

lichting van deze studente: ‘Ik kan geen hoofd en bij

zaken onderscheiden en ben bovendien dyslectisch. 

Via WURtv wilde ik fragmenten bekijken die me 

belangrijk leken. Het beviel niet echt. Een van de twee 

opgenomen colleges stond niet op de EDUwebsite. 

De andere heb ik helemaal beluisterd en dat kostte 

veel tijd.’

1� van de 2� studenten vulden de enquête in – een 

respons van 58 procent.

Instelling: Wageningen Universiteit

Naam: Anouk Schrouwen

Projectleider IMPULS Digitaal: Frans Zoon

Functiebeperking: gezondheids en 

concentratieproblemen

ICTtool: WURtv 



Hoe was de evaluatie?

Onze doelstellingen hebben we gedeeltelijk gehaald. 

Voor studenten met een vermoeidheidsziekte is WUR

tv zeker een uitkomst.

Uit de enquête bleek dat 93 procent van de studenten 

toch liever zelf aanwezig is bij een college. Slechts  

7 procent ziet WURtv als een volwaardige vervan

ging. Als reden gaven studenten bijvoorbeeld op dat 

ze in de collegezaal zelf vragen kunnen stellen.

Over de kwaliteit van de opnames waren studenten en 

docenten niet tevreden. Opmerkingen uit de zaal 

waren bijvoorbeeld niet goed te verstaan.

Een faciliteit als WURtv vraagt wel een grote inspan

ning. In de collegezaal moeten faciliteiten aanwezig 

zijn en bij het roosteren moet rekening worden gehou

den met de wens om een college op te nemen. 

Een deel van onze doelstelling is niet gehaald: het 

ontwikkelen van een beleid voor de Wageningen 

Universiteit. Er is nog veel weerstand vanuit de 

 examencommissie en de docenten. 

In september start een project dat onderzoekt of 

WURtv een ondersteuning kan betekenen voor 

 buitenlandse studenten die halverwege een college

reeks in Nederland komen. Ook gaan we bij SURF een 

project aanvragen dat deze Grassroot op grotere 

schaal voortzet.

Studenten met een functiebeperking kunnen het 

onderwijs met WURtv in een aantal gevallen beter 

volgen. Het opnemen van colleges vergroot de toe

gankelijkheid voor alle studenten.

‘Wie weet hoeveel mensen baat hebben bij dit systeem’

Hebt u nog tips?

Het zou mooi zijn als deze voorziening standaard voor 

alle colleges wordt aangeboden.

7
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Met dit project richtte ik me op studenten met 

een functiebeperking en studenten met een in 

het academisch onderwijs afwijkende leerstijl. 

Net als hun medestudenten moeten ook zij de 

gelegenheid krijgen hun referentiekader in de 

danskunst uit te breiden. In dit project heb ik 

daarvoor video en audiostudiemateriaal 

ingezet.

Dancing in space!

Waarom een project voor IMPULS Digitaal?

Visualspacial learners zijn studenten die bij voorkeur 

informatie verwerken via de visuele en ruimtelijke zin

tuigen. Het onderwijs gaat meestal uit van een audio

sequentele verwerking van informatie.

In kunstvakken leren veel studenten van totaal naar 

deel. Het onderwijs op hogescholen is meer ver

trouwd met de traditionele academische aanpak: 

 studenten schrijven scripties, maken werkstukken en 

doen verslag. Docenten geven college, bespreken, 

zetten zaken op een rijtje, ontleden stap voor stap, en 

behandelen zaken chronologisch. De student die van 

geheel naar deel leert en de informatie bovendien 

vooral ruimtelijkvisueel verwerkt, heeft moeite met 

deze benadering.

Bijkomend doel van het project was om voor video 

en audiostudiemateriaal dezelfde status te claimen als 

voor literatuur.

Hoe verliep IMPULS Digitaal?

Het project bestond uit drie delen.

1. Laptop mediatheekviewing

Doel: de catalogus van de bibliotheek/mediatheek van 

de Theaterschool in geluid en beeld toegankelijk 

maken voor dyslectische studenten. Voor dyslectische 

studenten kost het verwerken van geschreven materi

aal vaak veel inspanning en tijd. Via de iTunescatalo

gus krijgen zij toegang tot inspirerend audio en 

videomateriaal. Bij theaterprojecten of didactische 

onderwerpen kunnen ze de audio en videocatalogus 

in de bibliotheek bekijken. Daarnaast kunnen ze inter

net raadplegen voor een uitbreiding van de bronnen. 

Uiteindelijk product: een iTunescatalogus met 

muziek en videomateriaal. De vodcasts over studie

materiaal zijn doorzoekbaar in de iTunesbibliotheek.

2. BibliotheekiPods

Doelen: Vodcasts beschikbaar maken voor uitleen aan 

dyslectische studenten. Het stimuleren van de produc

tie van vodcasts voor de podiumtheorie.

De bibliotheek schaft iPods aan die worden geladen 

met pod en vodcasts over theoretisch studiemateri

aal. De bibliotheek/mediatheek gebruikt daarbij 

iTunes als catalogus en opslag.

‘Verdoe je tijd niet met uitleggen. Laat het zien!

Instelling: De Theaterschool, Amsterdamse 

Hogeschool voor de Kunsten

Naam: Sylvia Slinger

Email: sylviaslinger@mac.com

Projectleider IMPULS Digitaal: Trude Cone

Functiebeperking: dyslexie en  

visualspacial learners

ICTtool: iTunes, ipod, iWeb, QuickTime pro, 

DVDxDV, flip�mac, swfplayer, TubeTV, Pages
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Door de inzet van digitale middelen kunnen dyslecti

sche studenten in hetzelfde tempo en met dezelfde 

diepgang als collegastudenten hun referentiekader 

vergroten. Op deze manier krijgt audio en video

materiaal dezelfde status als geschreven materialen.

Uiteindelijk product: iPods met een eigen iTunesdata

base met audio en videomateriaal. De iPods kunnen 

steeds actueel worden gehouden met studiemateriaal 

uit de iTunesbibliotheek.

3. Vodcasts

Doelen:

–  Dyslectische studenten de gelegenheid geven de 

colleges danstheorie te volgen, zonder vertraging 

en zonder bovenmatige tijdinvestering.

–  Beschikbaar maken van de digitale middelen voor 

andere theorievakken.

De basisliteratuur van de theaterdansgeschiedenis 

wordt als gecombineerd audiovideoboek beschik

baar gemaakt voor dyslectische studenten. De rele

vante tekst, videobeelden en afbeeldingen worden 

gedigitaliseerd, gemonteerd en gecomprimeerd als 

uitzendingen – vodcasts.

Zo wordt de basisliteratuur voor dansgeschiedenis 

maximaal toegankelijk voor alle studenten en lopen 

dyslectische studenten geen achterstand op.

Uiteindelijk product: een videofilm (QuickTime H2��) 

die geschikt is om op een iPod of andere portable 

videospeler te laden. Op de film wordt de literatuur 

voorgelezen (audioboek) en toegelicht met 

videobeelden.

Hoe was de evaluatie ?

De projecten zijn nog niet afgerond. De eerste reac

ties van de studenten zijn echter gunstig. Dat geldt 

met name voor de mogelijkheid om studievideo’s te 

downloaden naar een iPod en zelfs naar een mobiele 

telefoon met videofunctie.

Hebt u nog tips?

Veel docenten zijn niet opgegroeid met ICT. Daarom 

kunnen zij zich vaak maar met moeite een beeld vor

men van de huidige mogelijkheden. Voor een project 

adviseer ik dan ook: gewoon uitvoeren. Laat het zien 

en verdoe je tijd niet met uitleggen en vergaderen.



Voor studenten met een beperkte arm en 

handfunctie is het vaak moeilijk om aan

tekeningen te maken tijdens colleges. In dit 

project onderzoeken we of zij voordeel hebben 

van het gebruik van de lichtgewicht 

tekstverwerker Alphasmart Neo.

Handje helpen

Waarom een project voor IMPULS Digitaal?

Bij het Centrum voor Studie en Loopbaan ondersteu

nen we studenten door middel van zowel individuele 

als groepsbegeleiding. Een voorbeeld van groepsbe

geleiding is het platform Studenten, Contact, Hulp en 

Informatie bij Beperkingen (SCHIB), een platform voor 

en door studenten met een functiebeperking.

Dit project is uitgevoerd door twee studentes met een 

beperkte arm en handfunctie en past goed binnen 

onze doelstellingen. Zij testten of de  lichtgewicht 

tekstverwerker Alphasmart Neo hen de mogelijkheid 

biedt om langer verslag te doen van colleges. Beide 

studentes volgen een opleiding met intensieve college

dagen. Langdurig handgeschreven aantekeningen 

maken heeft consequenties voor hun gezondheid.

Hoe verliep IMPULS Digitaal?

Na een korte oriëntatie schafte het Centrum voor 

Studie en Loopbaan twee Alphasmart Neo licht

gewicht tekstverwerkers aan. Wij vergeleken deze 

tekstverwerkers met een notebook. Van tevoren 

 konden we vaststellen dat de Alphasmart een aantal 

voordelen heeft. Hij is minder zwaar, goedkoper en 

bovendien stootvast. Ook merkten we dat het toetsen

bord van de Alpasmart handzamer is en dat de 

batterij langer meegaat.

In november 2007 gebruiken de betrokken studentes 

de Alphasmart Neo tijdens colleges en andere les

vormen op de VU. Aan de hand van een opdrachten 

en vragenlijst, opgesteld door het Centrum voor 

Studie en Loopbaan, probeerden de studentes alle 

functies van de Alphasmart Neo uit. Hun ervaringen 

en aanbevelingen legden zij schriftelijk vast.

In korte tijd hebben we kunnen vaststellen dat de 

Alphasmart Neo zeer geschikt is voor studenten die, 

om welke reden ook, moeite hebben met schrijven en 

niet veel gewicht kunnen tillen. 

Instelling: Vrije Universiteit Amsterdam 

Naam: Manuela Fabiao

Email: m.fabiao@dienst.vu.nl

Website: www.vu.nl/functiebeperking

Projectleider IMPULS Digitaal:  

Manuela Fabiao

Functiebeperking: beperkte arm en 

handfunctie

ICTtool: lichtgewicht tekstverwerker
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Hoe was de evaluatie?

Uit de evaluaties bleek dat de Alphasmart Neo beide 

studentes veel heeft opgeleverd. Een van hen schreef: 

‘Ik kan niet zo lang schrijven, maximaal een half  

A�tje. Met de Alphasmart heb ik tijdens de colleges 

en tijdens de bus en treinreis aantekeningen kunnen 

maken en bijwerken.’ De andere studente merkte op: 

‘Dat zo’n klein en licht apparaat zo veel kan beteke

nen. Echt een uitkomst!’

De Alphasmart Neo is nog niet erg bekend. Tijdens 

een SCHIBbijeenkomst toonden medestudenten zich 

nieuwsgierig naar de tekstverwerker. Zij zagen al snel 

het gemak ervan in.

Door de overdracht van de documenten in Word was 

de verwerking van lesstof voor beide studentes een 

stuk makkelijker en efficiënter. In Word konden de stu

denten vervolgens de verdere opmaak aanpassen.

Het Centrum voor Studie en Loopbaan gaat een 

Alphasmart Neo aanschaffen en zal deze uitlenen aan 

de doelgroep. Deze uitleenservice willen we via een 

speciale nieuwsbrief bekendmaken. Zo kunnen stu

denten die moeite hebben met schrijven, ervaring 

opdoen met deze tekstverwerker. Daarna kunnen ze 

besluiten of ze er zelf een willen aanschaffen.

In overleg met de dienst ICT willen we meer hard en 

software aanschaffen om uit te lenen aan studenten 

met een functiebeperking.

De beide studentes blijven de tekstverwerker ook in 

de toekomst gebruiken. Zij adviseren studenten die 

moeite hebben met het maken van handgeschreven 

aantekeningen (door dyslexie, RSI/CANS, enzovoort) 

om de Alphasmart Neo te gebruiken. De evaluaties 

van de studenten zijn naar de leverancier gestuurd.

 ‘Dat zo’n klein en licht apparaat zo veel kan betekenen’

Hebt u nog tips?

Betrek studenten in een vroeg stadium bij het toe

gankelijker maken van onderwijs. 

Koppel functionaliteiten die minder goed werken 

terug naar de leverancier.

Verspreid een samenvatting van het gebruikersverslag 

onder studenten en collegastudiebegeleiders en 

publiceer die op een studentenportal.



In ons project onderzochten we de 

toegevoegde waarde van mobiel internet.  

We richtten ons daarbij op studenten met een 

auditieve functiebeperking.

Surfen zonder geluid

Waarom een project voor IMPULS Digitaal? 

In het tweedejaarsvak menscomputerinteractie 

besteden we veel aandacht aan visuele, motorische en 

auditieve functiebeperkingen. Het vak sluit dus goed 

aan bij de projecten voor IMPULS Digitaal.

In dit project wilden we studenten laten werken aan 

een opdracht waarvan de resultaten een goede basis 

vormen voor een implementatie in de nabije 

toekomst.

Hoe verliep IMPULS Digitaal?

Het project is uitgevoerd door drie projectgroepen. 

Eerst brachten zij eigenschappen, behoeften en 

 studieomgeving van mensen met een auditieve beper

king in kaart. Daarbij keken ze welke taken mét en 

zonder ict werden uitgevoerd.

Studenten brachten de eigenschappen van mobiele 

telefoons en vergelijkbare diensten in kaart. Ten slotte 

analyseerden ze de interactie tussen de gebruikers en 

de ICTproducten en diensten. Uit die analyses volg

de een onderzoeksvoorstel.

Via brainstormen, enquêtes en interviews verzamel

den de studenten data. Daarbij interviewden ze zowel 

studenten mét als studenten zónder functiebeperking. 

Hieruit volgde een onderzoeksrapport, dat leidde tot 

een programma van eisen. Op basis daarvan stelden 

de studenten persona’s op, die de gemiddelde gebrui

ker uit de doelgroep portretteerden.

Uiteindelijk leidde al deze informatie tot een visie op 

de interactie tussen het product (websites op een 

mobiele telefoon) en de gebruikers (studenten met 

een auditieve beperking). Studenten vertaalden deze 

visie in een prototype, dat werd uitgetest en verbe

terd. Uiteindelijk presenteerde iedere projectgroep 

een adviesrapport. 

Instelling: Hanzehogeschool Groningen 

Naam: Martin Specken

Email: m.j.specken@pl.hanze.nl

Projectleider IMPULS Digitaal: Tina Klok

Functiebeperking: auditieve beperking

ICTtool: mobiel internet
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Hoe was de evaluatie?

De studenten ontdekten dat het niet veel extra 

inspanning kost om rekening houden met functie

beperkingen. Daarnaast viel het ze op dat voor stu

denten mét en zónder auditieve functiebeperking 

vaak dezelfde aandachtspunten gelden.

De belangrijkste aandachtspunten:

•  Een mobiele Hanzehogeschoolwebsite moet voor 

elke gebruiker toegankelijk zijn. De eisen moeten 

niet beperkt zijn tot één functiebeperking.

•  Er moet een mogelijkheid zijn om in te loggen.

•  Op de website moet een overzicht staan van ziek

meldingen en roosterwijzigingen.

•  Via RSSfeeds moet het laatste nieuws beschikbaar 

zijn.

•  Gebruikte kleuren moeten voldoende contrasteren.

•  Alle onderdelen op een webpagina moeten snel 

ingelezen kunnen worden.

•  Naast tekstlinks moeten ook icoontjes gebruikt 

worden voor mensen met dyslexie.

•  Studenten moeten onderdelen van het menu zelf 

naar wens kunnen aanpassen.

•  De gebruiker moet de grootte van de tekst zelf 

kunnen instellen.

•  De mobiele telefoon moet internetpagina’s kunnen 

tonen.

‘Voor studenten mét en zónder functiebeperkingen gelden vaak dezelfde aandachtspunten’

Sommige projectgroepen twijfelden aan de toege

voegde waarde van een mobiele website. Een voor

beeld uit de praktijk, waarbij een doventolk na een 

roosterwijziging op basis van een GPS (global 

 positioning system) makkelijk de juiste locatie kan 

 vinden, overtuigde de studenten van de meerwaarde 

van het auditieve aspect.

Hebt u nog tips?

Maak mensen duidelijk dat er mensen zijn met een 

functiebeperking. Noem aantallen. Zo wordt het 

 mensen snel duidelijk dat er een goede reden is om 

toegankelijk te gaan werken. Laat mensen met een 

functiebeperking zelf vertellen over hun ervaringen.
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Dyslexie is voor studenten dans een obstakel 

bij het schrijven van reflectieverslagen, 

stageverslagen, theorieopdrachten en 

afstudeerplannen. De leerprocessen zijn 

complex. Verslag daarvan doen kost veel tijd  

en aandacht. Veel ervaringen en inzichten gaan 

daarbij verloren. In dit project wilde ik 

onderzoeken of de applicatie Dividu een 

meerwaarde heeft voor dyslectische studenten.

Dividu, dyslexie & dans

Waarom een project voor IMPULS Digitaal?

Dividu geeft studenten de mogelijkheid woord en 

beeld te combineren in een interactieve omgeving. 

Studenten kunnen reflecteren op verschillende 

 praktijksituaties en met behulp van het videoportfolio 

verslag leggen van externe stages. Dividu is een web

based applicatie waarmee studenten ook tijdens 

externe stages contact kunnen houden met de 

 begeleider van de opleiding. Ik heb ervoor gekozen 

met een kleine groep geïnteresseerde vakdocenten 

modules te ontwikkelen met deze applicatie. Een klei

ne groep studenten zou deze modules testen.

Hoe verliep IMPULS Digitaal ?

Verschillende faculteiten van de AHK onderzoeken dit 

schooljaar de applicatie Dividu. In de onderzoeks

groep digitale portfolio wisselde ik kennis en ervarin

gen uit. Daarbij kwamen zowel inhoudelijke vragen 

(hoe formuleer je een goede vraag?) als technologi

sche aspecten (hoe zorg je dat de geluidskwaliteit 

voldoende is?) aan de orde.

Tijdens een introductiebijeenkomst maakten de deel

nemende docenten kennis met de applicatie. Daarna 

kregen zij twintig uur de tijd om een module te ont

wikkelen. Dat deden ze zowel zelfstandig als in over

leg met de andere deelnemende docenten. 

Een half jaar lang heb ik gemiddeld een dag per week 

besteed aan het project.

Instelling: AHK, de Theaterschool,  

afdeling dans

Naam: Lot Siebe

Email: l.siebe@ahk.nl

Projectleider IMPULS Digitaal: Trude Cone

Functiebeperking: dyslexie

ICTtool: Dividu
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Hoe was de evaluatie ?

–  De deelnemende docenten dans gebruikten al 

regelmatig videobeelden voor reflectie en evaluatie. 

Ze vinden het een enorm voordeel dat studenten 

zelf een videobibliotheek kunnen samenstellen en 

zelfstandig kunnen reflecteren op vragen die de 

docent formuleert. Het is makkelijk om de beelden 

en verslagen toegankelijk te maken voor mede

studenten en docenten.

–  De artistiek leiders op de opleiding reageerden 

 positief. Zij zijn zich zeer bewust van de problemen 

van studenten met dyslexie.

–  Het inzetten van ICT kost tijd. Zowel docenten als 

studenten moeten de vaardigheden ontwikkelen 

om videomateriaal te digitaliseren en in een digitale 

omgeving te gebruiken. Voor de komende school

jaren hebben we hiervoor een traject uitgezet.

‘Studenten kunnen zelf een videobibliotheek samenstellen’



2�

Met dit project wilde ik bereiken dat studenten 

met een functiebeperking meer studievoordeel 

hebben van ICT. Voor deze studenten is het 

vaak moeilijk om naar school te komen en zij 

missen daardoor veel. Via de ICTtool 

Blackboard kunnen zij toch contact houden 

met docenten. Blackboard is beschikbaar voor 

alle studenten en docenten die kunnen 

inloggen op de interne site van de school.

Tijd voor interactie!

Waarom een project voor IMPULS Digitaal?

Ik heb zelf ervaring met het studeren met een functie

beperking. Gelukkig was dat van tijdelijke aard, maar 

ik heb toch persoonlijk ondervonden hoe het is als je 

niet meer naar school kunt. Je krijgt met veel belem

meringen te maken.

Studenten met fysieke problemen kunnen vaak wel 

thuis werken. Ze moeten de kans krijgen om geen 

 studieachterstand op te lopen en actief betrokken te 

blijven bij de opleiding.

Een goed contact met docenten is daarbij van groot 

belang. Studenten moeten vragen kunnen stellen wan

neer iets niet duidelijk is. Maar dat gaat niet altijd 

goed. Emails worden vaak niet beantwoord en het is 

erg omslachtig om alle vragen telefonisch te stellen. 

Met dit project wil ik bereiken dat studenten die door 

hun functiebeperking niet aanwezig kunnen zijn, toch 

een goed contact kunnen houden met docenten.

Hoe verliep IMPULS Digitaal?

Tot dusverre is het project goed verlopen. Uiteindelijk 

is er een chatprogramma gekomen, dat beschikbaar 

is voor iedereen die toegang heeft tot Blackboard. 

Daarbij is het de bedoeling dat docenten elke week op 

een vast tijdstip beschikbaar zijn voor de chat. Op die 

manier is rechtstreeks contact mogelijk tussen docen

ten en studenten. Voor docenten was het makkelijk 

om op die manier vragen te beantwoorden. Als je de 

chat op vaste tijdstippen inroostert, is het voor ieder

een duidelijk welke docent wanneer beschikbaar is.

Het programma werkt uitstekend. Het inroosteren van 

docenten heeft op dit moment nog niet 

plaatsgevonden.

Instelling: De Haagse Hogeschool

Naam: Dyonne Rietveld

Email: D.Rietveld@student.hhs.nl

Projectleider IMPULS Digitaal: C. Japing

Functiebeperking: meerdere beperkingen

ICTtool: Blackboard
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Hoe was de evaluatie?

De reacties van medestudenten zijn erg positief. 

Mensen vergeten wel eens dat er ook studenten zijn 

voor wie het allemaal niet zo makkelijk gaat. Die stu

denten hebben daar niet zelf voor gekozen en hebben 

soms hulp nodig. Mijn project viel in goede aarde, 

mede omdat het makkelijk te realiseren is. Het resul

taat op de langere termijn zal pas duidelijk worden 

wanneer het programma langer in gebruik is.

‘Op deze manier is rechtstreeks contact mogelijk tussen docenten en studenten’

Hebt u nog tips?

Evalueer regelmatig tussentijds. Wat wil je precies? 

Waar ben je tot nu toe gekomen? Waar wil je heen?

Vraag advies en peil de meningen van studenten met 

een functiebeperking. Betrek hen bij de projecten.
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Om studenten met een functiebeperking goed 

van dienst te zijn, zijn digitale middelen 

onmisbaar. In dit project koppelden we daarom 

via streaming video een digitaal advies aan de 

interactieve SMARTvragenlijst. Deze vragenlijst 

geeft studenten gerichte feedback op de sterke 

en zwakke punten in hun studieaanpak.

Video feedback

Waarom een project voor IMPULS Digitaal?

Binnen het expertisecentrum ICS (Informatie, 

Communicatie en Studenten) willen we dat onze dien

sten toegankelijk zijn voor álle studenten. Om onze 

service toegankelijker te maken voor studenten met 

een functiebeperking is Fenestra Disability Centre 

opgericht, een expertisecentrum voor informatie over 

en advies voor studeren met een functiebeperking. 

Het project van IMPULS digitaal was een mooie stimu

lans om digitale tools te ontwikkelen voor Fenestra en 

onze service digitaal nog toegankelijker te maken.

Om studenten met een functiebeperking goed van 

dienst te zijn, zijn digitale middelen onmisbaar. In het 

kader van IMPULS Digitaal heeft mijn collega Rob 

Topman daarom de SMARTvragenlijst verder ontwik

keld en voorzien van adviezen en minicolleges via 

streaming video.

Hoe verliep IMPULS Digitaal?

Uitgangspunt bij dit project was dus de interactieve 

vragenlijst StudieManagement & Academische 

Resultaten Test (SMART). Deze vragenlijst meet vier 

factoren: academische competentie, tentamencompe

tentie, time management en strategisch studeren. Via 

de vragenlijst kunnen studenten in ongeveer tien 

minuten sterke en zwakke punten in hun studieaanpak 

opsporen.

Studenten met een psychische beperking, zoals 

AD(H)D hebben vaak concentratieproblemen, faal

angst of moeite met plannen. Door het invullen van de 

SMART krijgen ze gerichte feedback. Het was ons 

idee deze vragenlijst verder te ontwikkelen en er een 

digitaal advies aan te koppelen via streaming video’s. 

Dit idee is interessant voor verschillende doelgroepen. 

Als een student op een van de factoren laag scoort, 

kan hij een ‘workshop op maat’ volgen om zo de 

 studieaanpak gericht te verbeteren. De workshops 

zijn: time management, strategisch en geconcentreerd 

 studeren, tentamenzelfvertrouwen en studiezelfver

trouwen. Via streaming video kunnen studenten de 

tips en minilezingen bekijken die gekoppeld zijn aan 

het advies. Die minilezingen en studietips geven weer 

een goede indruk van de inhoud van de workshops.

‘Ook voor studieadviseurs is dit een handig instrument’

Instelling: Universiteit Leiden

Naam: Daisy Alsemgeest

Email: d.alsemgeest@ics.leidenuniv.nl

Website: www.studietips.leidenuniv.nl

Projectleider IMPULS Digitaal:  

Adriaan Norbart

Functiebeperking: psychische en fysieke 

functiebeperkingen

ICTtool: streaming video



‘‘

Hoe was de evaluatie?

In de periode van 18 november 2007 tot 15 januari 

2008 hebben we gekeken hoe vaak de vragenlijst 

SMART is aangeklikt. In die periode bezochten 2535 

bezoekers de pagina. Een bezoeker bleef gemiddeld 

vijf minuten en twee seconden op de pagina. Een 

groot aantal bezoekers liet zich inmiddels informeren 

en adviseren door de interactieve vragenlijst en de 

streaming video’s. Tijdens de workshops horen we van 

veel studenten dat ze de streaming video’s erg infor

matief vonden.

Ook studieadviseurs waarderen de interactieve vra

genlijst en de workshops. Voor hen is de SMART

 vragenlijst een handig instrument. Zij zien veel 

 studenten met een functiebeperking, die problemen 

hebben met hun studie. Aan de hand van de vragen

lijst en met de adviezen als uitgangspunt kunnen 

 studieadviseur en student een aanpak afspreken om 

studieproblemen op te lossen. De studieadviseur kan 

studenten wijzen op de streaming video’s en studen

ten kunnen die thuis meerdere malen bekijken.

Hebt u nog tips?

Wij raden het inzetten van digitale middelen zoals 

streaming video’s van harte aan. Het is inspirerend 

om ze te ontwikkelen. Je krijgt ook veel positieve 

reacties van de studenten die je ermee helpt, en die 

merken dat je ze serieus neemt.

‘Ook voor studieadviseurs is dit een handig instrument’

13



In dit project namen we lessen op met 

collegerama. Deze tool maakt het mogelijk 

lessen achteraf nog eens te bekijken. Vooral 

voor dyslectici maakt dat het studeren 

makkelijker.

Play it again, pro!

Waarom een project voor IMPULS Digitaal? 

We voerden dit project uit binnen een typische 

 ingenieurscursus, waarin signaalverwerkings

technieken worden gekaderd in praktische toe

passingen, zoals telecommunicatie en multimedia. 

Veel studenten vinden deze cursus moeilijk, omdat er 

veel theorie bij komt kijken. 

Om die reden hebben we lessen opgenomen met 

 collegerama. Zo kunnen studenten de delen die ze 

niet goed snappen later opnieuw bekijken. De opna

mes zijn ook nuttig voor studenten met dyslexie. Zij 

vinden het vaak moeilijk de lessen te volgen en tege

lijkertijd aantekeningen te maken. De videoopnames 

verduidelijken de link tussen de verschillende college

materialen (boek, aantekeningen, slides). Bovendien 

structureren ze de stof.

Hoe verliep IMPULS Digitaal?

Het doel van dit project was om de lessen en het 

 lesmateriaal op te nemen op video. 

Naast collegerama maakten we daarbij gebruik van 

het smartboard, als vervanger voor het klassieke 

blackboard. Zo konden we slides en aantekeningen 

digitaal integreren en beschikbaar maken voor 

studenten.

De lessen kostten veel voorbereiding. Als je les wordt 

opgenomen, moet je geen fouten maken. Over het uit

eindelijke product ben ik erg tevreden. Een voordeel is 

bovendien dat je het materiaal nu ieder jaar opnieuw 

kunt gebruiken. 

De digitale les is ook opgenomen in het Open Course 

Ware (OCW) programma van de TU Delft. Zo kunnen 

ook mensen buiten de TU dit vak studeren. Het is 

geweldig dat je een vak aantrekkelijker kunt maken 

door ICT te gebruiken!

Instelling: Technische Universiteit Delft

Naam: dr. Geert Leus (UHD)

Email: g.leus@tudelft.nl

Webpagina: http://ens.ewi.tudelft.nl/~leus/

Projectleider IMPULS Digitaal:  

Sietske Geuzebroek

Email: hoven.k@nhtv.nl

Functiebeperking: dyslexie

ICTtool: collegerama en smartboard.
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Hoe was de evaluatie?

Ik vond het project zeer geslaagd. De studenten 

gaven goede feedback. Ze vonden het geweldig om 

lessen opnieuw te kunnen bekijken en zo de moeilijke 

punten nog eens door te kunnen nemen. De studen

ten vonden het een aanrader voor ieder vak. Ook 

gaven ze aan dat het hen tijd bespaarde. Bij onduide

lijkheden kunnen ze terugvallen op de video’s.

De kennis van het vak is verbeterd ten opzichte van 

de voorgaande jaren. Het effect op dyslectici is niet 

onmiddellijk meetbaar, omdat niet bekend is wie wel 

of niet dyslectisch is. Maar als de stof in het algemeen 

beter begrepen wordt, mogen we ervan uitgaan dat 

ook studenten met dyslexie ervan geprofiteerd 

hebben.

Persoonlijk vond ik het leuk dat de resultaten van de 

studenten verbeterden door het gebruik van ICT. Een 

al te grote inspanning kostte het bovendien niet.

Ook het gebruik van het smartboard is goed bevallen. 

Je hoeft niet meer met een krijtje te schrijven en je 

hoeft het bord niet meer schoon te maken. Al je nota’s 

kun je bovendien opslaan en afdrukken. In de toe

komst ga ik het smartboard zeker vaker gebruiken.

‘Je kunt het materiaal nu ieder jaar opnieuw gebruiken’

Hebt u nog tips?

Het gebruik van collegerama (collegerama.nl) is een 

must. Voor ieder vak. Het is ook een geweldig instru

ment voor studenten met een functiebeperking als 

dyslexie of voor studenten die vanwege een chroni

sche ziekte vaak thuis zitten. 

In steeds meer collegezalen zou een smartboard 

moeten komen



30

Sinds ik in dienst ben bij de Academy for 

Leisure houd ik me bezig vraagstukken rond de 

‘Duurzame ontwikkeling binnen het hogere 

onderwijs’. Een van mijn ambities is het creëren 

van een ‘Duurzame school’. De Duurzame 

school voorziet in de behoeften van de huidige 

generatie, zonder de behoeftevoorziening van 

toekomstige generaties in gevaar te brengen. 

Colleges podcasten

Waarom een project voor IMPULS Digitaal? 

Iedere school moet ervoor zorgen dat alle leerlingen 

kunnen studeren. Ook studenten met een functie

beperking. In het kader van de Duurzame school vind 

ik het belangrijk om te kijken welke verbeteringen we 

kunnen doorvoeren voor studenten met een 

functiebeperking.

Hoe verliep IMPULS Digitaal?

In het project heb ik me beziggehouden met ‘hoor

colleges via podcast’. Een podcast is een website die 

radioprogramma’s in een compact formaat verzendt 

via internet. Via een podcast kun je allerlei audio of 

videomateriaal verspreiden, zoals opgenomen colle

ges, cursussen en demonstraties. De eigenaar van een 

iPod of een vergelijkbaar apparaat kan de uitzendin

gen downloaden en ze op elk gewenst moment en op 

elke plaats beluisteren.

In dit project bieden docenten hoorcolleges aan via 

podcast. Via n@tschool worden de podcasts toegan

kelijk gemaakt voor studenten. Podcasting is een 

 ideale manier om hoorcolleges thuis te volgen of 

opnieuw te beluisteren. Als de sheets op n@tschool 

staan en studenten de presentatie kunnen downloa

den, hebben ze alle informatie die ze nodig hebben.

Om een hoorcollege te kunnen opnemen, heb je wel 

een aantal middelen nodig: een digitale videorecorder, 

een voicerecorder, een programma om materiaal te 

bewerken, een postcastgenerator om het te kunnen 

verspreiden, het programma iTunes en een 

mp3speler.

Instelling: Academy for Leisure 

Naam: Daniëlle Stolk

Email: stolk.d@nhtv.nl

Projectleider IMPULS Digitaal: Klaus Hoven

Functiebeperking: meerdere beperkingen

ICTtool: podcast



‘‘

‘    

     ‘De effectiviteit van hoorcolleges zal met sprongen omhoog gaan’
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Hoe was de evaluatie?

Er zijn veel voorbeelden van het gebruik van podcasts 

in het onderwijs. Onderwijsinstellingen stellen hun les

sen als podcast beschikbaar. Op die manier hebben 

studenten de mogelijkheid om gemiste lessen in te 

halen. Er zijn ook scholen die hun leerlingen laten 

experimenteren met podcasts, om de opgedane ken

nis eens op een andere manier te presenteren.

Tijdens het onderzoek bleek het vaak lastig om alle 

benodigde middelen beschikbaar te krijgen. Het is van 

belang dat de school een aantal digitale voice

recorders aanschaft. De spreker kan die makkelijk 

opspelden en ze na de opname bewerken. 

Medewerkers zouden een podcastcursus moeten 

 krijgen. Ze kunnen dan makkelijk zelf hun presentatie 

bewerken, waarna die gestreamd kan worden. Als 

pilot is inmiddels een podcastgenerator aangemaakt. 

Daarop kunnen zich via iTunes abonneren.

Tijdens de evaluatie kregen we een zeer positief 

bericht van een van de studenten: ‘Dit is een uitkomst. 

Ik kan terugkijken, maar ik kan de uitzending ook op 

pauze zetten. Zo kan ik goede aantekeningen maken. 

Als ik alleen teksten teruglees, zegt het me vaak niets 

meer. Op deze manier kan ik tegelijkertijd lezen en 

luisteren. Hoorcolleges gaan voor mij vaak te snel. Of 

er is veel afleiding. Als het aan mij ligt wordt het 

gelijk ingevoerd. Het is nuttig voor studenten met 

concentratieproblemen en studenten die het moeilijk 

vinden dingen in een keer te begrijpen. Ik denk dat 

de effectiviteit van de hoorcolleges met sprongen 

omhoog zal gaan.’

Hebt u nog tips ?

Het is ook mogelijk videoopnamen te maken en die 

eventueel in combinatie met PowerPoint te publiceren 

op internet.

In iTunes kun je je met één klik op een knop abonne

ren op een podcastfeed, zodat alle toekomstige 

 afleveringen automatisch naar de podcastbibliotheek 

in iTunes worden gedownload.



Studenten met een functiebeperking hebben 

vaak hulpmiddelen nodig. In een aantal 

gevallen moet de school voor die hulpmiddelen 

zorgen, en niet de studenten zelf. Uit die 

gedachte kwam onze keuze voort om 

lesmateriaal aan te passen en een handleiding 

te maken voor de docenten binnen de school.

Virtuoos gevisualiseerd

Waarom een project voor IMPULS Digitaal?

In dit project richtten we ons op visueel gehandicapte 

studenten. In een ICTomgeving hebben zij vaak te 

maken met beperkende mogelijkheden. Juist deze 

groep kan veel baat hebben bij aanpassingen van 

digitale lesmaterialen.

De druk om digitaal te werken neemt toe. Toch 

bestaan er geen trainingen over richtlijnen voor aan

passingen van lesmateriaal. Op internet is veel infor

matie te vinden. Maar hoe krijg je de juiste informatie 

bij elkaar? En hoe houd je de verzamelde informatie 

actueel? Om medewerkers van de hogeschool hierbij 

te helpen, wilden we in dit onderzoek een handleiding 

samenstellen.

Het aanpassen van een lesmodule fungeerde als test

case. Zo konden we kijken of de handleiding bruikbaar 

is voor docenten.

Hoe verliep Impuls Digitaal?

We wilden twee producten maken:

–  aangepast lesmateriaal voor studenten met beperkt 

zicht;

–  een handleiding voor docenten van studenten met 

alle mogelijke visuele handicaps (behalve volledige 

blindheid).

Ik werkte in de project samen met één docent. Dat 

maakte het trekken van een plan makkelijk. Het onder

zoek en het schrijven van de handleiding kostten veel 

tijd. De start was moeizaam, maar verder verliep het 

proces vlot.

Inmiddels heeft het project twee producten opgele

verd. Ten eerste de handleiding, met richtlijnen voor 

docenten om lesmateriaal aan te passen. Ten tweede 

de lesmodule ISIVAR, aangepast voor studenten met 

een gedeeltelijke visuele handicap. Om de lesmodule 

aan te bieden zetten we Blackboard in.

‘Simpele oplossingen zijn vaak juist heel effectief’

Instelling: Christelijke Hogeschool  

Windesheim

Naam: Titia Schwarz en  

Frank Boterenbrood

Email: Tm.schwarz@windesheim.nl

Projectleider IMPULS Digitaal: Valeria Alba

Functiebeperking: visuele beperking

ICTtool: PowerPoint en Blackboard
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Hoe was de evaluatie?

De doelstellingen zijn gehaald. Voor de verspreiding 

binnen de hogeschool wachten we nog op besluiten. 

Daarom is er nog geen breed publiek dat toegang 

heeft tot de producten.

De producten zijn opgeleverd en de reacties zijn erg 

positief. Eén ding was voor mij een eyeopener: het is 

van belang dat de docenten zich écht verplaatsen in 

de situatie van de student. Dit soort aanpassingen 

moeten niet alleen maar in een afvinklijstje staan. Dat 

vraagt een grote betrokkenheid van de docenten. Ik 

hoop dat zij die inspanning voor de studenten willen 

leveren. Daarnaast is het belangrijk om studenten te 

wijzen op de mogelijkheden die de docenten hebben, 

zodat zij gericht vragen kunnen stellen.

Ik ben niet verbaasd over de effecten van eenvoudige 

aanpassingen met ICT. Het is immers mijn vakgebied. 

Vaak zoeken mensen op moeilijke plekken, terwijl sim

pele oplossingen vaak juist heel effectief zijn. Wel ver

baast het mij vaak dat mensen nog zo weinig gebruik

maken van eenvoudige toepassingen.

‘Simpele oplossingen zijn vaak juist heel effectief’

Hebt u nog tips?

Goed focussen is noodzakelijk. Neem je bevindingen 

mee in de eindproducten. Zorg dat je nadenkt over de 

beperking van de doelgroep en de klantgroep.



Fontys Pedagogisch Technische Hogeschool 

Eindhoven is een technische lerarenopleiding. 

Studenten van de opleiding moeten regelmatig 

reflecteren op hun eigen handelen. Voor 

dyslectische studenten is het vaak moeilijk om 

een reflectieverslag te schrijven. Het project 

‘Zelfreflectie met een webcam door 

dyslectische studenten’ richt zich op deze 

groep.

Big brother is watching ... me!

Waarom een project voor IMPULS Digitaal? 

In dit project wilde ik onderzoeken of en hoe dyslecti

sche studenten met behulp van een webcam gemak

kelijker een zelfreflectie kunnen uitvoeren. Met behulp 

van een webcam met bijbehorende software wilde ik 

studenten hun zelfreflectie laten inspreken op de 

computer. Het doel van het project was om een for

mat te ontwikkelen dat studenten daarbij kunnen 

gebruiken. De videobeelden van deze reflecties 

 kunnen de studenten opnemen in het digitaal 

portfolio.

Het voordeel van webcamreflectie voor dyslectische 

studenten is dat ze alle aandacht kunnen richten op 

het reflecteren. Ze hoeven daarbij niet voortdurend 

aan zinsbouw en woordspelling te denken. Het ver

nieuwende karakter voor het onderwijs ligt in het feit 

dat sommige studenten nu videoverslagen maken van 

hun zelfreflectie. 

Hoe verliep IMPULS Digitaal ?

Eerst heb ik me gericht op de techniek. Hoe kon ik 

met behulp van een webcam en een gratis software

pakket op eenvoudige manier een reflectievideo 

maken? Uiteindelijk heb ik gebruikgemaakt van de 

Logitech QuickCam Pro 5000 webcam. Voor de soft

ware ben ik uitgekomen op Windows Media Encoder 

9, gratis te downloaden van Microsoft.

Na het technische onderzoek ben ik het format gaan 

schrijven waarmee de studenten hun videoreflectie 

kunnen uitvoeren. Dit format is gebaseerd op het 

reflectiemodel van Korthagen, waarmee dyslectische 

studenten stapsgewijs een webcamreflectie kunnen 

uitvoeren. Ze moeten daarbij de volgende stappen 

doorlopen:

1  de techniek (gebruik van webcam en software) 

onder de knie krijgen;

2  de reflectie in steekwoorden op papier zetten;

3  de webcamreflectie inspreken;

�  het videobestand inleveren bij de docent of 

opnemen in het digitale portfolio.

Het format ‘Zelfreflectie met een webcam’ is geplaatst 

op de stagepagina van de Fontys PTHwebsite. Het 

format is rechtstreeks te downloaden via: https://

www.fontys.nl/generiek/bronnenbank/sendfile.

aspx?id=1�1317. 

Instelling: Fontys Pedagogisch Technische 

Hogeschool Eindhoven

Naam: Roel Martens

Email: R.Martens@fontys.nl

Projectleider IMPULS Digitaal: Hans Schrijen

Functiebeperking: dyslexie

ICTtool: webcam

3�
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Eén van de studenten die aan het project heeft deelge

nomen, heeft zijn reflectievideo als voorbeeldmateriaal 

beschikbaar gesteld. Deze voorbeeldvideo is te bekij

ken via de volgende link: http://videotheek.surfnet.nl/

play_proxy/mmc/�2�18 ReflectieJobCrijns201207 

wmv?start=0&end=0&version=�.0.8 

Hoe was de evaluatie?

De doelstellingen zijn zeker gehaald. Zowel studenten 

die aan de pilot hebben deelgenomen als collega’s zijn 

zeer enthousiast. Ze zien deze ICTtool als een handig 

hulpmiddel bij het reflecteren. Dyslectische studenten 

geven aan dat ze het zeer eenvoudig vinden om aan 

de hand van het format te reflecteren met behulp van 

een webcam. In de toekomst willen ze zeker gebruik 

blijven maken van deze methode. De grote toegevoeg

de waarde zit volgens hen in het feit dat het schrijven 

van een zelfreflectie in het verleden veelal problemen 

opleverde door de taal. Daardoor werd de focus op de 

inhoud minder. Door de webcam in te zetten kunnen 

ze zich gemakkelijker richten op de inhoud.

Hebt u nog tips ?

Om deze methode van zelfreflectie breed te kunnen 

implementeren is het noodzakelijk te zorgen voor de 

nodige voorlichting. Zo kun je draagvlak creëren en 

meer bekendheid geven aan deze manier van reflec

teren. De voorlichting kan bestaan uit presentaties, 

maar het verzorgen van workshops voor studenten en 

docenten levert waarschijnlijk meer resultaat op.

‘Dankzij de webcam kunnen de studenten alle aandacht richten op het reflecteren zelf’

Opleidingen kunnen bij aanvang van de studie een 

webcam beschikbaar stellen als ze op deze manier 

willen reflecteren. Uiteraard kunnen deze webcam ook 

voor andere doeleinden gebruiken, zoals samen

werken op afstand.



Voor gebruikers met een functiebeperking is 

het belangrijk dat ze de instellingen op een 

computer aan kunnen passen. Denk maar eens 

aan de grootte van de letters en het contrast 

op het scherm.

De juiste instelling

Waarom een project voor IMPULS Digitaal? 

Het blijkt soms heel moeilijk om de plek te vinden 

waar je de instellingen van een computer kunt veran

deren. Als je op een andere computer binnen de 

school gaat werken, moet je de instellingen opnieuw 

aanpassen. En veel studenten weten zelfs helemaal 

niet dat je de instellingen kunt aanpassen.

Vooral voor studenten met een functiebeperking is 

het belangrijk om instellingen te kunnen aanpassen. 

Bovendien is het vervelend en omslachtig om dat bij 

elke computer steeds opnieuw te moeten doen. In dit 

project richtten wij ons daarom op deze groep.

Daarnaast organiseerden we een kleine bewust

wordingscampagne. Doel van het project was om de 

aanwezige functionaliteit onder de aandacht brengen, 

ook van mensen zonder functiebeperking.

Hoe verliep IMPULS Digitaal?

Eerst hebben we de huidige voorziening op de vaste 

computers in kaart gebracht. Met die gegevens zijn 

we naar de technische afdeling gegaan. Het bleek 

mogelijk de toegankelijkheidsinstellingen mee te 

nemen van computer naar computer via het roaming 

profile, het concept dat in een servernetwerk zorgt 

voor gebruikersinstellingen die niet afhankelijk zijn 

van een werkplek. Die instellingen zijn met een mak

kelijke toetsencombinatie op te roepen.

Helaas is er sprake van dat het roaming profile gaat 

verdwijnen, omdat het te veel problemen oplevert. 

Over het meenemen van de toegankelijkheidsinstellin

gen van computer naar computer was daarbij nog niet 

nagedacht. Door dit project zijn de technische men

sen zich bewuster geworden van functiebeperkte 

gebruikers. Inmiddels hebben ze een techniek 

bedacht die ze kunnen inzetten als het roaming profile 

verdwijnt.

Na het technische deel hebben we een kleine bewust

wordingscampagne uitgevoerd. Op de hoofdpagina 

van onze ELO plaatsten we een korte en duidelijke 

tekst. Diezelfde tekst plaatsten we ook op de nieuws

pagina voor studenten en medewerkers. Ook alle 

helpdeskmedewerkers kregen de tekst in handen.

Instelling: Hanzehogeschool Groningen

Naam: Ing. D.R. Bakker

Email: d.r.bakker@pl.hanze.nl

Projectleider IMPULS Digitaal: Tina Klok

Functiebeperking: meerdere beperkingen

ICTtool: computerinstellingen

3�
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Hoe was de evaluatie?

De bewustwording van de technische mensen op de 

ICTafdeling was de belangrijkste uitkomst van het 

project. Bij het ontwerpen van ICTdiensten hebben zij 

nu ook de functiebeperkte student in het achterhoofd. 

Voor studenten en medewerkers is niet veel veran

derd. Wel is het gebruik van de instellingen vanzelf

sprekender en makkelijker geworden, en daarmee is 

ook het onderwijs toegankelijker geworden. De 

bewustwordingscampagne heeft ervoor gezorgd dat 

nu meer gebruikers de aanwezige hulpmiddelen 

gebruiken.

Hebt u nog tips ?

Zorg dat de technische mensen op de ICTafdeling 

zich realiseren dat er gebruikers zijn met een 

functiebeperking.

‘De ICT-afdeling heeft nu ook de functiebeperkte student in het achterhoofd’



In dit project testten studenten van het 

studentenplatform ‘Studenten, Contact,  

Hulp en Informatie bij Beperkingen’ (SCHIB) 

twee voorleessoftwarepakketten.

Het oor centraal

Waarom een project voor IMPULS Digitaal?

De website van de Vrije Universiteit is niet goed 

 toegankelijk voor dyslectische studenten en studenten 

met een visuele beperking. Daarom legden we con

tact met deze groep, in samenwerking met het 

Centrum voor Studie en Loopbaan. Samen met deze 

studenten benoemden we knelpunten en kansen.

Een van de knelpunten bleek het vasthouden van de 

concentratie bij het lezen van langere webteksten. 

Vooral onderwijs en examenreglementen, cursus

omschrijvingen van de opleiding en teksten over 

 studentenvoorzieningen vormen een probleem. 

De voorleessoftware op de VUwebsite kan deze 

 studenten heel goed helpen. Het is ons streven alle 

informatie die hen kan ondersteunen makkelijk toe

gankelijk te maken.

Hoe verliep IMPULS Digitaal?

Twee dyslectische en één slechtziende student testten 

de voorleessoftwarepakketten BrowseAloud en 

ReadSpeaker. Ze werkten met twee versies: een offline

versie waarvoor je eerst software moet downloaden 

(BrowseAloud) en een onlineversie met een ‘Lees 

voor’button (ReadSpeaker). De studenten waren 

enthousiast over de voorleessoftware. 

De mogelijkheid om zelf instellingen aan te passen 

zagen zij als het belangrijkste voordeel van de offline

versie. Dat ze eerst software moesten downloaden 

vonden ze het grootste nadeel.

De online versie is wel direct beschikbaar. Nadeel van 

deze versie is dat je geen instellingen kunt aanpassen. 

De input verzamelden we op twee testmiddagen. Op 

basis van alle verkregen gegevens schreven we een 

aanbeveling voor de eind en hoofdredacteur van de 

VUwebsite. Uiteindelijk bepaalde deze aanbeveling 

mede de keuze voor een van de pakketten. 

Door de studenten zelf erbij te betrekken, kunnen we 

goed inspelen op de behoefte van dyslectische 

 studenten en studenten met een visuele beperking. 

Instelling: Vrije Universiteit Amsterdam

Naam: Chantal Boogers

Email: c.boogers@dienst.vu.nl

Functiebeperking: dyslexie  

en visuele beperking

ICTtool: voorleessoftware
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Hoe was de evaluatie?

We gaan het softwarepakket ReadSpeaker implemen

teren in de VUwebsite. Hierdoor wordt het mogelijk 

om delen van de website te laten voorlezen. De pagi

na’s waarop dat betrekking heeft, krijgen een ‘Lees

voor’button. Ook grote pdf en Worddocumenten 

kunnen worden voorgelezen.

Aansluitend op dit project willen we tekstredacteuren 

van het VUwebsysteem wijzen op de behoeften van 

studenten met dyslexie en een visuele beperking.  

Op die manier kunnen we een toegankelijke website 

inrichten.

Hebt u nog tips?

Wilt u nieuwe software aanschaffen? Betrek dan stu

denten bij het inventariseren van de functionaliteiten.

Studenten geven de voorkeur aan een online versie. 

Ze hoeven dan geen extra software te downloaden. 

Die extra handeling is een drempel.

‘Ook grote pdf- en Worddocumenten worden voorgelezen’



Tijdens dit grassrootproject onderzochten we 

hoe docenten een Blackboardcursus zo kunnen 

inrichten, dat het onderwijsmateriaal ook 

toegankelijk is voor studenten met een visuele 

functiebeperking. 

Blackboard herzien

Waarom een project voor IMPULS Digitaal? 

Door mee te doen aan dit project wilden we leren 

wanneer onderwijsmateriaal minder of zelfs helemaal 

niet toegankelijk is voor studenten met een visuele 

functiebeperking. De informatie die we door dit pro

ject verkregen, wilden we doorgeven aan docenten 

die te maken hebben met deze groep studenten.

Hoe verliep IMPULS Digitaal?

Doel van het project was om een handleiding te 

 ontwikkelen voor docenten. In de handleiding gaan 

we in op de volgende vragen over cursus en 

instructiemateriaal voor studenten:

–  Welke uiterlijke, visuele eisen gelden bij welke 

 visuele beperking voor het materiaal dat je aan

biedt op Blackboard? 

–  Hoe structureer je onderwijsmateriaal in 

Blackboard?

–  Hoe zet je powerpointpresentaties in Blackboard?

Het resultaat van het project is een online handleiding, 

die te vinden is op: www. let.leidenuniv.nl/blackboard/ 

handleiding/.

In totaal hebben zeven medewerkers (vier student

assistenten en drie ict&ocoördinatoren van drie facul

teiten) meegewerkt aan het project. Het maken van 

de handleiding kostte meer tijd dan gepland.  

De meeste tijd kostte het om uit te zoeken wat visuele 

functiebeperkingen precies inhouden en wanneer 

 studenten met een visuele functiebeperking tegen 

problemen aanlopen.

Instelling: Universiteit Leiden

Naam: drs. M.P. Rhebergen

Email: M.p.rhebergen@let.leidenuniv.nl

Website: www.let.leidenuniv.nl/blackboard/ 

handleiding/

Projectleider IMPULS Digitaal: Adriaan Norbart

Functiebeperking: visuele functiebeperkingen

ICTtool: Blackboard
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Hoe was de evaluatie?

De handleiding staat inmiddels online. Het onder de 

aandacht brengen van de handleiding bij docenten en 

bij collega’s van andere faculteiten zal op korte ter

mijn plaatsvinden. 

Hebt u nog tips?

Met kleine wijzigingen kom je al heel ver.

‘Het is belangrijk uit te zoeken wat visuele functiebeperkingen precies inhouden’



Flinke dosis kennis

Waarom een project voor IMPULS Digitaal?

Ook sommige studenten hebben door (overmatig) 

gebruik van cannabis en alcohol problemen met hun 

studie. Voor deze groep is weinig aandacht. In dit pro

ject ontwikkelden we een website, met als belangrijk

ste doel het uitwisselen van ervaringskennis – 

een van de speerpunten van Verslavingskunde.

De website geeft informatie over middelen in brede 

zin. Daarnaast is er ruimte voor het uitwisselen van 

ervaringen met het omgaan met alcohol en drugs en 

de invloed die het gebruik ervan heeft op de voort

gang van studie, stage en werk.

Het was ons doel om een platform te bieden. Een plek 

waar studenten en ervaringsdeskundigen elkaar kun

nen informeren, online met elkaar in discussie kunnen 

gaan, elkaar moed inspreken en tips geven over het al 

dan niet gebruiken van verslavende middelen en de 

manier waarop je ermee om moet gaan of er juist af 

kunt blijven.

 

Hoe verliep IMPULS Digitaal?

In dit project werkte het kenniscentrum Verslavings

kunde van Hogeschool Windesheim samen met het 

team elearning van Social Work. 

Het project voorzag in een aantal behoeften. 

–  Het kenniscentrum Verslaving is nog in opbouw. 

Het project sloot goed aan bij de ontwikkelingen 

van het centrum. 

–  Het ICTOteam van Social Work houdt zich bezig 

met elearningprojecten. Dit project bracht de 

 projectleider Verslavingskunde en het ICTOteam 

samen.

–  Onder studenten bestond de behoefte aan een plek 

waar ze ervaringen met drugs en alcohol konden 

uitwisselen. 

–  Voor ervaringsdeskundigen (expatiënten) bestond 

nog geen digitaal platform.

Tijdens het project kwamen we ook een aantal moei

lijkheden tegen.

–  Een website is voor iedereen toegankelijk. Een deel 

van het onderwijsmateriaal is echter beschermd.

–  Privacyregels en copyright moeten steeds geregeld 

worden.

–  Alles moest worden afgestemd op de prregels van 

de school.

Ongeveer tien procent van de Nederlanders 

kampt met een alcohol of drugsprobleem of 

een andere verslaving. Ook studenten hebben 

problemen met vormen van verslaving. In dit 

project ontwikkelden we een website, die een 

platform moet zijn waar studenten en 

ervaringsdeskundigen ervaringen kunnen 

uitwisselen.

Instelling: Hogeschool Windesheim

Naam: Alie Weerman

Email: a.weerman@windesheim.nl

Website: www.verslavingskunde.nl

Projectleider Impuls Digitaal: Arno Kromdijk

Functiebeperking: verslaving

ICTtool: website
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–  Voor het vullen van de website is een grote diversi

teit aan invalshoeken nodig.

–  Voor het forum is het nodig om een goede pr op te 

zetten.

Hoe was de evaluatie?

De doelstellingen zijn gedeeltelijk gehaald. We moe

ten de website nog verder uitbouwen en het beheer 

beter regelen. Belangrijk is dat de website meer publi

citeit krijgt. Bezoekers reageren positief. Ook de erva

ringsdeskundigen zijn enthousiast, al blijkt dat zij nog 

niet veel ervaring hebben met digitale communicatie. 

Collega’s raadplegen de website regelmatig. Datzelfde 

geldt voor studenten uit de minoren 

Verslavingskunde.

Hebt u nog tips?

Zorg voor bekendheid van de website. Geef studenten 

opdrachten bij lessen. Informeer studentenpsycholo

gen. Neem de website op in voorlichtingsmateriaal en 

breng tijdschriften, cliëntenorganisaties en instellingen 

op de hoogte.

Regel een ‘doop’ van het project. Op die manier breng 

je het bij mensen onder de aandacht.

‘Wij wilden een platform bieden waarop studenten en ervaringsdeskundigen elkaar kunnen ontmoeten’



‘Medewerkers en studenten kunnen nu op iedere plek gebruikmaken van voorleessoftware’

Waarom een project voor IMPULS Digitaal?

Het project is opgestart door Frans Zoon en Eljan 

Smeets. Vanuit het onderwijsportaal (EDUweb) en het 

studentenregistratiesysteem (AIR) ben ik er vanaf het 

begin bij betrokken geweest. Terwijl het project liep, 

betrok ik een functie bij de bibliotheek. Daarom heb ik 

me gericht op de producten van de bibliotheek.

Ons doel was het beter toegankelijk maken van de 

diensten van de bibliotheek voor studenten en mede

werkers met een visuele handicap.  Dit wilden we 

bereiken door:

–  het verbeteren van de website van de bibliotheek;

–  het ondersteunen van visueel gehandicapten bij het 

verkrijgen van volledige wetenschappelijke 

artikelen;

–  het verbeteren van de beschikbaarheid van digitale 

documenten, door de aanschaf van digitale boeken 

en het beschikbaar stellen van scanfaciliteiten;

–  het beschikbaar stellen van voorleessoftware.

Hoe verliep IMPULS Digitaal ?

Samen met Frances Fortuin, een medewerkster met 

een visuele handicap, onderzochten we de toeganke

lijkheid van de website van de bibliotheek.  We onder

zochten ook of we het proces van het verkrijgen van 

wetenschappelijke artikelen konden verbeteren.

Met verschillende medewerkers van de bibliotheek 

overlegden we in hoeverre het mogelijk is boeken 

digitaal beschikbaar te maken. Ook keken we hoe  

studenten zelf documenten kunnen digitaliseren.

Op de computers van de Wageningen UR was geen 

voorleessoftware beschikbaar. Daarom moesten stu

denten en medewerkers die zelf aanschaffen.  

We onderzochten hoe we deze software campus

breed via het netwerk kunnen aanbieden.

De diensten van de bibliotheek op de 

universiteit richten zich steeds meer op het 

digitaal beschikbaar stellen van documenten.  

In dit project onderzochten we hoe we de 

diensten van de bibliotheek konden verbeteren 

voor slechtzienden en dyslectische studenten 

en medewerkers.

Digibieb

Instelling: Wageningen Universiteit en 

Researchcentrum

Naam: ing. Peter van der Togt

Email: Peter.vanderTogt@wur.nl

Website: http://library.wur.nl

Projectleider IMPULS Digitaal: Frans Zoon

Functiebeperking: slechtzienden en 

dyslectici

ICTtool: website, digitale boeken, 

scanfaciliteiten en voorleessoftware
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‘‘

Hoe was de evaluatie ?

Het project is succesvol verlopen. Door aanpassingen 

is de website van de bibliotheek (http://library.wur.nl) 

nu beter toegankelijk voor studenten en docenten die 

voorleessoftware gebruiken. We hebben vijf netwerk

licenties van Kurzweil 3000 aangeschaft. Daardoor 

kunnen medewerkers en studenten op iedere werk

plek op de universiteit gebruikmaken van 

voorleessoftware.

De kopieerapparaten zijn geschikt gemaakt voor het 

inscannen van documenten. Ze worden als pdf naar je 

emailadres gestuurd. Van boeken wordt zo vaak 

mogelijk ook een digitale versie aangeschaft.

We hebben vastgesteld dat het op de website van ISI 

Web of Knowledge niet mogelijk is om met voorlees

software (JAWS) bij full textdocumenten te komen. 

Dit hebben we gemeld bij de websitebeheerder. 

Helaas hebben wij daar geen reactie op gehad.

Ik vond het een leuk project om aan te werken. Vooral 

omdat iedereen zo enthousiast meewerkte om het tot 

een succes te maken.

Hebt u nog tips ?

Dit project heeft mij geleerd dat je met kleine aan

passingen al veel kunt bereiken. Het was erg leerzaam 

om samen met een visueel gehandicapte achter de 

computer te zitten en te ontdekken dat websites er 

door een andere bril heel anders uitzien.

‘Medewerkers en studenten kunnen nu op iedere plek gebruikmaken van voorleessoftware’



��



‘‘



 

�8


