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Wat doen we deze namiddag? 

1. Kennismaking en doel project  

2. Inclusief onderwijs 

3. Co-teaching 

4. Actie-onderzoek – Reflective practioner 

5. Praktische afspraken 

 



1. Kennismaking en doel 



Wie is wie? 

 Inclusieproject-team: Liesbet Decroos, Elke Van 

Nieuwenhuyze, Meggie Verstichele 

 

 Studenten Lerarenopleiding: 

 Sofie, Veerle, Zoulikha, Lydia, Tessa 

 

 Studenten Orthopedagogiek 

 Linda en Maarten 



Doel inclusieproject 

 Samen met ankerscholen, hogeschool en studenten 
nadenken hoe we inclusief onderwijs kunnen 
realiseren/waarmaken als leerkracht. 

 

 Hoe kunnen we ons als leerkracht voorbereiden? 

 

 We zetten in op co-teaching en differentiatie als 
strategieën om toegankelijk en inclusief te zijn 

 

 Binnen dit project: Coaching door studenten 
Orthopedagogiek die met een inclusie-bril mee kunnen 
nadenken 

 



2. Inclusief onderwijs  

 



Hoe leer jij graag? 

Hoe geef jij graag les? 

LEREN 

 Wie studeert er liefst samen in groep? 

 Wie studeert het liefst met achtergrondmuziek?  

 Wie leert er het liefst uit boeken? 

 Wie leert er liever iets uit de praktijk? 
 
LESGEVEN 
 Wie geeft er liefst les vanuit een handboek? 
 Wie geeft er graag les vanuit een verzameling 
      van informatie , zonder handboek?  
 Wie geeft graag schriftelijke oefeningen aan 

kinderen? 
 Wie geeft graag mondelinge oefeningen aan 

kinderen? 



Waarom inclusief onderwijs? 

 Iedereen is verschillend.  

 

 Diversiteit en variatie in de 

mogelijkheden is de norm. 

 

 



Wat is inclusief onderwijs? 

 Voortdurend proces  

 

 Definitie (Giangreco): 

 

 Alle kinderen welkom in gewoon onderwijs 

 Goede mix kinderen met en zonder beperking, zoals in 

de maatschappij (10 à 12%) 

 Participatie, maar niet altijd zelfde doelen 

 Eigen doelen en vooruitgang 

 Samen IN de klas, op dagdagelijkse basis 

 

 

 



Veranderende onderwijspraktijk 



Inclusie: Kritische succesfactoren: 

rol van de leerkracht  

 

 Visie op onderwijs 

 Angst en vragen 

 Relatie met kind 

 Eindverantwoordelijkheid leerproces 

 Manager van de klas 

 Recht op steun en gedeelde 

verantwoordelijkheid 

 Rolmodel binnen schoolgemeenschap 



5 basiscompetenties inclusie 
 

1. Zorgen voor het welbevinden van alle 

leerlingen 

2. Differentiëren op gebied van curriculum, 

ondersteuning en evaluatie zoveel 

mogelijk binnen de groep 

3. Dieper overleg met ouders 

4. Samenwerking onder coördinatie en met 

externen en collega’s binnen de klasruimte 

5. Leergierigheid, kritische ingesteldheid, 

flexibiliteit en verantwoordelijkheidszin 

 



4 kernwaarden  

‘Profiel van inclusieve leraar’  

 

 Waarderen van diversiteit bij leerlingen 

 

 Ondersteunen van alle leerlingen 

 

 Samenwerken met anderen 

 

 Persoonlijke professionele ontwikkeling 

 

 

Bron: European Agency in Special Needs Education 



3. Co-teaching 



Co-teaching 

 

Wat is co-teaching? 

 

 

Bij co-teaching werken twee leerkrachten 

in één klaslokaal als gelijkwaardige 

partners samen om zoveel mogelijk 

leerlingen de doelstellingen van een les of 

een lessenpakket te laten halen. 

 



Co-teaching: vormen  
 

  

 

 

 

 

 

 



Co-teaching: vormen  
 

  

 

 

 

 

 

 



Co-teaching 

 

Wat vinden leerlingen van co-teaching? 

 

‘Nu er twee leraars in de klas zijn, durf ik te 

zeggen dat ik het niet begrijp. Vroeger werd de 

leraar een beetje ambetant omdat hij iets nog 

eens moest uitleggen of de anderen begonnen te 

lachen, omdat ik het niet snapte. Nu komt de 

andere me uitleg geven.’ 



Co-teaching 

Wat vinden leerkrachten van co-teaching? 

‘Mijn collega en ik zijn gestart met het maken van 

een lijstje van onze sterke en zwakke punten als 

leerkracht. Dat was voor mij al een moeilijke 

taak. Met dat lijstje hebben we dan een beetje 

gekeken wie welke rol op zich zou nemen. Ik heb 

nog niet zoveel ervaring met interactief werken, 

maar hij wel. Hij neemt daar dan de leiding en ik 

ben begeleider. Ik ben dan wel goed in het 

overzichtelijk brengen van theorie, dus dan speel 

ik de hoofdrol.’ 



Co-teaching 

 

Wat vinden leerkrachten van co-teaching? 

‘De basisidee is dat je samen verantwoordelijk 

bent dat alle leerlingen de doelen van je les of je 

lessenpakket halen. Maar om eerlijk te zijn, dacht 

ik al jaren niet meer aan doelen. Ik volgde 

gewoon mijn handboek. Nu bepalen mijn collega 

en ik voor iedere les wat we willen dat de 

leerlingen na 50 minuten aan kennis of 

vaardigheden hebben verworven.‘  



Co-teaching 

 

 

 

 

 Binnen jouw ankerschool? 

- Ondersteuning in de klas? 

- Differentiatie? 

- Rol van de coach? 

Mogelijkheden Moeilijkheden 



4. Actie-onderzoek 



Actie-onderzoek 

Actie-onderzoek betekent dat de leraar 

zijn eigen professioneel handelen gaat 

onderzoeken, resultaten gaat verzamelen 

en die gaat analyseren en conclusies voor 

een vernieuwende praktijk gaat trekken. 

Een wezenlijk onderdeel van 

actieonderzoek is reflectie over de 

verzamelde gegevens om de eigen praktijk 

bij te sturen (Hendrickx, 2007). 



Actie-onderzoek: Stappen 

Leervraag omtrent het thema                 

‘inclusie’, ‘co-teaching’, ‘differentiatie’ 

  Probleemanalyse (bv. Observatie klas, 

gesprek leerkracht/mentor) 

  Algemeen plan (met de leerkracht) 

Acties (met de leerkracht, bv co-

teaching, differentiatie) 

Voorstelling (hoe bereikt? ) 

 Niet strikt te volgen, terugkeren mogelijk. 

 



Actie-onderzoek in 

praktijkcyclus. 

Reflectie-
in dialoog 

Actie 

Vertrek en eindpunt: 

Klaspraktijk 

Rol: De leerkracht als reflective practioner  



6.Praktische afspraken 



Organiseren coaching 

 Gesloten facebook-groep voor ganse groep 

 Of ander forum dan facebook bv www.yammer.com 

•  Forum voor vragen aan je coach. Anderen kunnen   
meelezen en inspiratie halen. 

•  Nuttige documenten posten (via bestanden) 

 

 Afspraken met coach: chatten via facebook, mailen, 
bellen, afspreken,…welke stijl? Welke regelmaat? 

 Even samenzitten om af te toetsen. Ook inhoudelijk al 
 een start nemen rond ‘waar sta ik nu?’ 

 

 Bijeenkomst met coachen en ILO: Minimaal 1 maal 
eindbijeenkomst. 

 



Vragen? 

 

 


