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Even situeren..

• Resonantieraad (mei ‘14)

• Algemene vergadering directies (juni ’14)

• Werkveld toont interesse in meer 

samenwerking rond innovatieve punten in 

de opleiding.
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OPROEP TOT DEELNAME AAN EEN PILOOTPROJECT 

‘INCLUSIE’ (2014-2015)



Doelen inclusieproject

• Samen met ankerscholen, hogeschool en 

studenten nadenken hoe we inclusief onderwijs 

kunnen realiseren/waarmaken als leerkracht.

• Hoe kunnen we studenten hiertoe 

voorbereiden?

• We zetten in op co-teaching en differentiatie als 

strategieën om toegankelijk en inclusief te zijn.



Inclusieproject 2014-2015

• 6 derdejaarsstudenten en 6 ankerscholen 

• Verwerven inclusiecompetenties

via co-teaching

• OPO’s
• Module zorgzame school

• Keuzestage

• Onderwijspraktijk: BKO-stage: co-teaching

• Bachelorproef

• 3 overlegmomenten met ankerscholen, 1 

stagebezoek/overlegmoment op de school, en een 

afsluitende evaluatie met en door de scholen en studenten



Triadisch model van samen-leren

Student

Lagere 

school
Hogeschool



4 kernwaarden 

‘Profiel van inclusieve leraar’

• Waarderen van diversiteit bij leerlingen

• Ondersteunen van alle leerlingen

• Samenwerken met anderen

• Persoonlijke professionele ontwikkeling

Bron: European Agency for Development in Special Needs Education (2012),  Profiel van inclusieve

leraren, Odense, Denemarken: European Agency for Development in Special Needs Education 



Co-teaching

Meerdere professionals dragen samen de 

verantwoordelijkheid over een groep 

leerlingen.

� Lk-student: De leerkracht blijft wettelijk 

verantwoordelijk. In de praktijk kan er 

samengewerkt worden als co-teachers als de 

leerkracht zijn kennis deelt en als partner optreedt. 

Bron: Fluijt, D. (2014). Prisma co-teaching. Passend op weg naar integratief onderwijs. Acco: Leuven. 8



Co-teaching impliceert …

gedeelde verantwoordelijkheid / partnerschap, wat leidt tot 

intensieve communicatie / collaborative teaming:

• elkaars kwaliteiten en leerpunten kennen

• onderwijsdoelen afstemmen

• leervragen samen formuleren

• samen plannen

• samen reflecteren

9
Bron: Fluijt, D. (2014). Prisma co-teaching. Passend op weg naar integratief onderwijs. Acco: Leuven



Co-teaching: werkvormen

Bron: Connectivity (n.d.). Collaboration and co-teaching. Geraadpleegd op 10 juni 2015 op 

http://connectivity21.wikispaces.com/Collaboration+%26+Coteaching.



Inclusie via co-teaching
Evaluatie van het pilootproject
Uit het afsluitend overleg …

“Het grote voordeel is een paar ogen meer. Je kan sneller 

inpikken op leerlingen die het moeilijk hebben.”

“Nog voor iemand faalt, werk je preventief op een beter 

welbevinden.”

“Verschillende werkvormen ga je heel bewust gebruiken.”

“Qua voorbereiding: De eerste keren moesten we dit meer 

bespreken, maar nu loopt dit als vanzelf.”

“De leerwinst is groter voor de student én voor de kinderen.”



Inclusie via co-teaching
Evaluatie van het pilootproject

Uit het afsluitend overleg …

“De student moet ruimte krijgen om te observeren en de klas 

te leren kennen.”

“Goed communiceren met de mentor.”

“Mentor moet ervoor openstaan.”

“Eerst didactische vaardigheden verwerven, dan pas kan je 

een stapje verder gaan.”

“Het is te rijk om tijd tekort te hebben.”



Naar volgend academiejaar

• Leren van het voorbije academiejaar

• Opnieuw systematische samenwerking 

in een triadisch model 

• Onderzoeksmatig werken: 

� Onderzoeksvraag: aan welke voorwaarden moet co-teaching voldoen opdat het 
de  inclusieve lerarencompetenties van studenten/leerkrachten verhoogt?

� Ontwikkelingsonderzoek: ontwikkelen van ondersteuningsmaterialen, 
modellen, … gericht op opleidingen en het werkveld

Samen leren

Opleiding

Lagere 

school

Student



Dank je wel voor je aandacht. 

Zijn er vragen, bedenkingen, ideeën?


