
Hoe kan je als schoolteam het gesprek over de opstart van Co-

teaching voor Inclusie openen en opbouwen?   

 

Voorzie tijdens een of meerdere personeelsvergadering enkele uren de tijd om 

via deze werkvorm met alle leden van het schoolteam in dialoog te gaan over de 

opstart van Co-teaching voor Inclusie op de school.  

Bepaal wie deze werkvorm zal begeleiden. 

 

Naar: D. Fluijt (2014). Prisma co-teaching. Passend op weg naar integratief onderwijs. 

 



  

Mierenfase: verzamel ideeën 

•Werk in groepjes.

• Ieder groepje brainstormt vrij over Co-teaching voor 
Inclusie. Wat kan dit betekenen? Welke 
mogelijkheden zie ik? Welke valkuilen? 

• Ieder groepje stelt zijn brainstorm voor aan de andere 
groepjes. 

•De begeleider neemt verslag van de presentaties en 
verzamelt alle ideeën samen.

Spinnenfase: leg verbanden

•De begeleider duidt verbanden aan tussen de ideeën 
en formuleert zo redeneringen, bv.:

•Als er collega's zijn die Co-teaching voor Inclusie 
willen starten, dan kunnen we hier als team van 
leren.

•Collega's die bereid zijn om te starten met Co-
teaching voor Inclusie, kunnen ook van elkaar leren.

•Achter welke redeneringen scharen we ons als team? 
En kunnen we een oplossing bieden voor negatieve 
redeneringen? De begeleider begeleidt dit gesprek.

Bijenfase: formuleer een teamverhaal en 
een motto en concrete doelen 

• Formuleer op basis van de mieren- en spinnenfase 
een motto: achter welk principe staan we als team? 

•Bv.: Op de ... school kiezen we ervoor om onderwijs 
te geven dat aansluit bij de behoeften van alle 
leerlingen en we voelen ons daardoor gezamenlijk 
verantwoordelijk. Dat is te zien aan de organisatie 
van ons onderwijs waar twee co-teachers 
gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het 
onderwijsleerproces in hun groep. Motto: Op de ... 
school  doen we het samen!

• Formuleer concrete doelen om het motto te 
realiseren:

•Wie is betrokken? Hoe gaan we te werk? Wat is de 
timing? Welke middelen hebben we nodig?... 

•De begeleider begeleidt de gesprekken en de 
besluitvorming.


