Factsheet

Digitale toegankelijkheid: quick wins voor
docenten
Zelf aan de slag?
Onderstaande tips zorgen ervoor dat uw webteksten, e-mails en wordbestanden beter toegankelijk zijn voor bijvoorbeeld
studenten met dyslexie, visuele beperkingen, autisme en auditieve beperkingen.
•

Gebruik de meest simpele taal die mogelijk is.

•

Leg jargon en andere moeilijke woorden uit.

•

Gebruik beschrijvende koppen en tussenkoppen en begin voor elk nieuw onderwerp een nieuwe alinea.

•

Begin een tekst met de belangrijkste informatie.

•

Geef plaatjes een alt-tekst of bijschrift en leg ook in tekst uit wat er op de afbeelding/in de grafiek/in het schema/via de
animatie te zien is.

•

Gebruik niet enkel kleur om bijzondere tekst te markeren.

•

Gebruik tabellen niet om een tekst op te maken of overzicht in een tekst te creëren, gebruik ze alleen om data te
verwerken (en maak ze dan toegankelijk op).

•

Maak gebruik van de opmaakprofielen (bijvoorbeeld Kop1) om bijzondere tekst te markeren, doe dit niet door delen van
de tekst vet of groter te maken.

•

Kies voor een schreefloos lettertype (zonder ‘haakjes’ aan de letters).

•

Let op: bij het gebruik van video en audio is officieel ondertiteling en audiodescriptie nodig. Stel verschillende bronnen
beschikbaar, bijvoorbeeld een video, een stroomschema en een beschrijving in tekst.

Meer informatie
•

Het dossier over toegankelijk leren op de site van Dedicon geeft informatie over het toegankelijk aanbieden van
lesmateriaal. Daarbij wordt ingegaan op presentatievormen, de leesbaarheid van teksten en mogelijkheden voor
studenten met een leesbeperking (zoals dyslexie of een visuele beperking) om het aangeboden materiaal te kunnen
gebruiken.

•

Het handboek van The Internet Academy geeft informatie over een toegankelijk CMS en toegankelijk materiaal voor een

•

Raadpleeg de website over de laatste updates over digitale toegankelijkheid.
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elektronische leeromgeving (ELO).

