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� Signalen van nu

� Concrete tips en tools die kunnen helpen om stappen te zetten

Focus vandaag



� Inclusie soms in strijd met geldende coronamaatregelen

� Geen duidelijke en effectieve informatievoorziening

� Digitaal afstandsonderwijs is niet optimaal toegankelijk

� Studenten onder druk door sociaal isolement

� Toename van (financiële) stress

� Behoefte aan meer zelfregie en flexibel onderwijs

� Problemen bij stage en werk

Signalen van studenten én onderwijsprofessionals



� Organiseer één duidelijk aanspreekpunt voor hulpvragen

� Actief benoemen van het thema studeren met een extra 
ondersteuningsvraag in uitgaande communicatie

Tools o.a.:

� Studieproces in kaart

� Checklist informatievoorziening

https://www.ecio.nl/themas-inclusief-onderwijs/informatievoorziening/

Informatievoorziening en voorlichting





� Investeer in digitale toegankelijkheid: bewustwording en kennis

� Voorzie in een veilige studieplek

Factsheets, brochures, onderzoek, artikelen:

https://www.ecio.nl/themas-inclusief-onderwijs/digitale-toegankelijkheid/

https://www.ecio.nl/themas-inclusief-onderwijs/fysieke-toegankelijkheid/

Fysieke en digitale toegankelijkheid



� Richt een sociaal netwerk in voor studenten

� Buddyprogramma's of studenten in kleine groepjes koppelen

� Kijk welke begeleiding gedigitaliseerd kan worden (o.a. webinar met 
studietips of online planningsgroepen bij scriptie)

� Faciliteren sociale activiteiten

Handige tool voor studenten, maar ook voor begeleiders: 
https://studietipshogeronderwijs.ecio.nl/

Begeleiding



� Weet wie basiskennis heeft en wie uitgebreide kennis (t.b.v. 
doorverwijzing)

� Stimuleer/organiseer aanvullende professionalisering waar nodig

� Deel en leer van elkaar!

Tools, studiedagen, netwerken:

https://www.ecio.nl/expertise-vergroten/

Deskundigheidsbevordering



� Zelfregie van de student bevorderen door meer flexibiliteit (bijv. 
soepel omgaan met aanwezigheidsplicht)

� Online colleges blijven bieden

� Studiemateriaal aanbieden op diverse manieren

Hulpmiddel Flexscan:

� https://www.ecio.nl/themas-inclusief-onderwijs/een-kwestie-van-
kiezen-met-de-flexscan/

Alternatieve/ flexibele leerroutes



� (blijven) aanbieden van alternatieve toetsvormen waarbij student aan dezelfde 
eindkwalificaties voldoet

� Artikel: https://www.ecio.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/054-ECIO-Artikel-Aan-
de-slag-met-de-motie-Geef-toegankelijk-Toetsen-de-ruimte-1.pdf

� Webinar terugkijken: https://www.cinop.nl/webinars/webinar-anders-toetsen-en-
examineren-toegankelijk-en-flexibel/

� Verdere tools:

https://www.ecio.nl/themas-inclusief-onderwijs/toegankelijk-toetsen-en-examineren/

Toetsing & Examinering



� Zorgen voor beleid rondom stage en werk voor studenten met een 
ondersteuningsvraag

� Studenten die nog een plek zoeken in het vizier houden, ondersteunen en 
monitoren

� https://www.ecio.nl/themas-inclusief-onderwijs/onderwijs-en-arbeidsmarkt/

Stage & werk



� Zorg voor een duidelijke visie, beleid en doelstellingen aangaande 
toegankelijk online onderwijs

� Maak gebruik van de ervaringsdeskundigheid van de studenten bij het 
doorontwikkelen van online toegankelijk onderwijs en de evaluatie ervan

Uitwerking PDCA met acties en hulpmiddelen:

� https://www.ecio.nl/aandacht-voor-kwaliteit/

Kwaliteitsborging en – continuïteit



Verder en duurzamer stappen zetten

Beleidsscan

Kompas Studentenwelzijn

Toolkit Inclusief Onderwijs (in progress)

Inclusive Education Pyramid



Blijf op de hoogte:

� Nieuwsbrief

� Socials

Meer informatie en vragen



www.ecio.nl
Elke van Doorn en Marjolein Büscher-Touwen
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