
TOEGANKELIJKHEID

Maak toegankelijkheid makkelijk
Laat alle leerlingen hun volledige potentieel waarmaken door verschillende leerbehoeften 
in de klas te ondersteunen. Leerlingen kunnen overal hun beste werk leveren dankzij 
de intuïtieve toegankelijkheidsinstellingen die op elk apparaat met ze meegaan.

Maak leren voor iedereen interessanter
Personaliseer de leerbeleving en leg individueel contact met elke leerling. 
Door de leeromgeving uit te breiden, kunnen alle leerlingen moeiteloos samenwerken 
en echt meedoen bij klassikale activiteiten.

Maak ruimte voor diversiteit door inclusiviteit
Bied elke leerling optimale kansen met eigen toegankelijkheidsinstellingen. 
Zo zorg je voor een leeromgeving op maat die ze hun sterke eigenschappen laat 
ontplooien en ondersteuning biedt bij aspecten die ze moeilijk vinden.  
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Ga vandaag nog aan de slag met 
toegankelijkheidsfuncties 
edu.google.com/accessibility

  

Ontplooiingsmogelijkheden 
voor elke leerling
Google for Education heeft ingebouwde 
toegankelijkheidstools waarmee alle leerlingen op hun eigen 
manier kunnen leren en toegang krijgen tot informatie.

Meer dan 93 miljoen
kinderen wereldwijd leven met een beperking. 
Bron: unicef.org/disabilities/

"Wat geschikt is voor kinderen met een speciale 
behoefte, is geschikt voor iedereen. 
De strategieën die werken, werken gewoon." 
– Suley Castillo, onderwijscoach, Dallas ISD

http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
https://edu.google.com/intl/nl/why-google/accessibility/
https://sites.unicef.org/disabilities/


Vind inspiratie in de hub voor Chrome-apps
Bied een nog uitgebreidere leerbeleving met toegankelijkheidsapps voor de Chromebook van Google 
for Education-partners, waaronder: 

Co:Writer Universal ondersteunt bij van alles, 
van dyslexie tot taalbarrières, met tools zoals 
woordvoorspelling, taalondersteuning en 
spraakherkenning.

Met EquatIO kunnen leerlingen op een intuïtieve 
manier wiskundige vergelijkingen, formules 
en diagrammen typen, met de hand schrijven 
of dicteren. 

Snap&Read ondersteunt leerlingen met 
lees-, aandachts- en taalbeperkingen bij 
het lezen van webpagina's, 
Google-documenten en pdf's.

Fluency Tutor for Google maakt hardop 
lezen leuker en geeft meer voldoening 
voor leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben.

Je vindt nog meer apps in de hub voor Chromebook-apps op g.co/chromebookapphub.

"Toen we voor het eerst de toegankelijkheidsfuncties van 
Chromebooks en Google Workspace zagen, beseften we nog niet 
wat voor enorme voordelen die zouden hebben voor het speciaal 
onderwijs. We zien nu wat de voordelen zijn van leerlingen 
persoonlijk verantwoordelijk maken voor hun eigen leerbeleving, 
en van ze de vrijheid geven om zelf hun werk te maken."
Chad Flexon, onderwijssupervisor, Harrison Township 
School District
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Laat iedereen meedoen en samen leren

Toegankelijkheid in de klas

Laat ons weten hoe jij de leermogelijkheden 
in de les hebt uitgebreid met de 
toegankelijkheidstools van 
Google for Education.

Deel je toegankelijkheidstips op 
goo.gl/yCdh8d.

Ga vandaag nog aan de slag met 
toegankelijkheidsfuncties 
edu.google.com/accessibility
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Ontdek ingebouwde 
toegankelijkheidsfuncties

● Tikoptimalisatie
● Schermaanpassing en visuele ondersteuning
● Mono-audio en geluidsaanpassing
● Selecteer om uitgesproken te worden
● ChromeVox-schermlezer
● Toegang via schakelaar

Bekijk hoe je op Chromebooks toegankelijkheidstools 
aanzet op goo.gl/d7Sk7m.

Breng alle leerlingen bijeen om samen 
te werken

● Spraakgestuurd typen, bewerken en opmaken
● Ondertiteling
● Schermvergroting
● Ondersteuning voor schermlezer en braille
● Bediening met alleen een toetsenbord

Bekijk de Google Workspace-gebruikershandleiding 
voor toegankelijkheid op goo.gl/Jrtdcp.

https://chromebookapphub.withgoogle.com/apps?filters=accessibility-and-assistive-tools
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5CIFsio_kFP9NR4o497joDTt53u1voCQjtZ8qodty__wUpA/viewform
http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
https://edu.google.com/intl/nl/why-google/accessibility/
https://support.google.com/chromebook/answer/177893?hl=nl
https://support.google.com/a/answer/1631886?hl=nl

