Factsheet

Een goede start naar digitaal toegankelijk
hoger onderwijs
Werken aan digitale toegankelijkheid doet een appel op bewustwording, kwaliteitsverbetering en duurzaamheid. Het
is een veranderproces van de hele organisatie en alle medewerkers. Het beleid voor digitale toegankelijkheid geldt
immers voor de totale organisatie, voor alle digitale systemen en voor alle elementen daarbinnen.

Toegankelijk maken van digitale systemen
Het veranderproces vraagt de nodige begeleiding, zowel procesmatig als qua inhoud en deskundigheid.
Expertisecentrum Inclusief onderwijs (ECIO) en Stichting Accessibility kunnen je helpen bij het digitaal toegankelijk
maken van je onderwijsinstelling met alle voordelen van dien.

Fases van digitale toegankelijkheid
Voor het realiseren van digitale toegankelijkheid staan vier fases centraal. Deze zijn gebaseerd op een probleem- en
impactanalyse. Met een procesmatige aanpak hanteer je de volgende fases met de daarbij behorende acties:
•

Bewustwording: hoe staan we ervoor?

•

Meerjarenaanpak: hoe pakken we het aan?

o Inventariseren en analyseren van systemen, apps en websites
o Prioriteren en plannen maken met gebruikers, leveranciers en betrokken medewerkers
•

Commitment: hoe creëren we draagvlak?

•

Digitaal toegankelijk: Hoe blijven we digitaal toegankelijk?

o Implementeren, uitvoeren, borgen, markeren en bekwamen
o ‘In control’, toegankelijk blijven.

Advies en training
Of het nu gaat om inventariseren, analyseren, prioriteren, plannen, uitvoeren, bekwamen of borgen, een goede digitale
toegankelijkheid kan allerlei vragen oproepen. ECIO ondersteunt je graag hierbij met advies en training op het gebied
van digitale toegankelijkheid:
•

Workshops en studiedagen bewustwording digitale toegankelijkheid

•

Beleidssessies voor creëren van commitment

•

Advies en begeleiding bij de implementatie.

ECIO combineert kennis over hoger onderwijs (accreditatie), functiebeperkingen en digitale toegankelijkheid om je zo
goed mogelijk te adviseren over dit onderwerp. ECIO werkt hierbij samen met Stichting Accessibility, expertisecentrum
op het gebied van kwaliteit en toegankelijkheid van ICT.

Voor wie?
De workshops en trainingen zijn voor alle professionals in het hoger onderwijs. Zowel docenten als bijvoorbeeld
hoofden van een vakgroep, examencommissies en andere functionarissen die zich bezighouden met digitaal
toegankelijk onderwijs.
Wat neem je mee naar huis?
•

Kennis van veelvoorkomende beperkingen en belemmeringen die studenten in het onderwijs ervaren

•

Inzicht in jouw rol als docent in dit kader

•

Kennis van aanpak acties binnen de procesmatige aanpak

•

Kennis over de (on)mogelijkheden voor toegankelijk toetsen en examineren

•

Volop ideeën om je onderwijs nog beter toegankelijk te maken voor al je studenten.

Meer informatie
Raadpleeg de website over de laatste updates over digitale toegankelijkheid.

ECIO, Expertisecentrum inclusief onderwijs, informeert, adviseert en ondersteunt universiteiten, hogescholen en het mbo bij vraagstukken rondom
inclusief onderwijs en studentenwelzijn. Studenten met een extra ondersteuningsvraag kunnen zo met succes hun opleiding doorlopen en
doorstromen naar een baan die bij hen past. Onderwijs voor iedereen dus. Zonder belemmeringen. www.ecio.nl.
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