Meer informatie over toegankelijk onderwijs
vindt u op functiebeperking.hogent.be

Met vragen, opmerkingen of suggesties kunt u
terecht bij functiebeperking@hogent.be

Toegankelijke documenten

De Hogeschool Gent kiest in haar diversiteitsbeleid
voor inclusief onderwijs en wil streven naar toegankelijk
onderwijs voor al haar studenten.  
Als personeelsleden van de Hogeschool Gent kunnen
we allemaal bijdragen tot de toegankelijkheid van onze
Hogeschool. De kleinste aanpassingen kunnen reeds een
verschil maken!
In deze folder willen we alvast enkele richtlijnen meegeven
voor het creëren van toegankelijke  brieven, brochures,
folders enz. Op die manier zorgen we ervoor dat alle
studenten toegang hebben tot de informatie die ze nodig
hebben.

Richtlijnen voor toegankelijke documenten
•

Plaats geen tekst rond een afbeelding (gebruik geen
tekstomloop).

•

Maak een duidelijke inhoudsopgave zodat de studenten
gericht informatie kunnen vinden.

•

Hanteer een correct taalgebruik en gebruik de officiële
spelling.

Zorg voor voldoende witruimte door bijvoorbeeld de
marges aan te passen.

•

Gebruik trefwoorden consequent en ondubbelzinnig.

•

Zorg indien nodig voor een verklarende woordenlijst.

•

Laat de tekst links uitlijnen. Vul de tekst niet uit.

•

•

Gebruik vet wanneer u een woord of een stuk tekst wilt
benadrukken. Gebruik geen cursief en plaats de tekst
niet in hoofdletters.

Plaats bij de belangrijkste contactpersonen voor
studenten (bv. studiebegeleiders of -trajectbegeleiders)
een foto en vermeld het e-mailadres, het
telefoonnummer en het lokaalnummer.

•

Gebruik opsommingstekens om een tekst duidelijk te
maken. Als u een nummering gebruikt, hou het dan
overzichtelijk.

•

Voorzie een digitale versie van het document die vlot
toegankelijk is voor de studenten.

•

Print bij voorkeur op mat papier. Gebruik papier dat dik
genoeg is zodat er geen doorschijnen mogelijk is (bv.
regulier printpapier van 80gr). Gebruik indien mogelijk
‘off-white’ papier.

•

Gebruik een duidelijk leesbaar lettertype.

•

Wissel niet van lettertype in een doorlopende tekst.

•

Gebruik letters die groot genoeg zijn. Een puntgrootte
van minimum 11 wordt aangeraden.

•

Gebruik voldoende regelafstand. Vanaf 1,15 is
aanbevolen.

•

•

Maak consequent gebruik van opmaakprofielen voor
titels en andere hoofdingen.
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