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Aanbevelingen voor de katholieke basisscholen 
Het is de taak van het schoolbestuur om leerkrachten conform 
het eigen opvoedingsproject aan te werven. Het schoolbestuur 
dient er rekening mee te houden dat elke aanwerving gevolgen 
heeft voor de andere scholen binnen de scholengemeenschap. 
Omwille van principiële, inhoudelijke en organisatorische rede-
nen (cf. Argumenten voor een geïntegreerd onderwijsaanbod, Jan 
Saveyn, School+visie, 3: 4, p. 4-7) raadt VVKBaO de katholieke 
basisscholen aan om bij voorkeur afgestudeerden aan te werven 
die het mandaat rooms-katholieke godsdienst hebben. 

Een schoolbestuur kan leraren zonder lesbevoegdheid rooms-
katholieke godsdienst en mandaat rooms-katholieke godsdienst 
slechts aanwerven onder welbepaalde voorwaarden: 

Een schoolbestuur moet erover waken dat het personeels-•	
korps zo is samengesteld dat men ook in de toekomst de 
geïntegreerde vorming van de leerlingen kan waarborgen. 
Daarom blijft het aantal leerkrachten zonder RKG-mandaat 
binnen eenzelfde schoolteam best beperkt. 

De leraren zonder RKG-mandaat worden zo ingezet dat er niet •	
geraakt wordt aan het geïntegreerde karakter van de vorming 
van de kinderen. Het vakmatig inzetten van leraren is niet 
de gewenste optie. VVKBaO raadt haar scholen aan om die 
leraren binnen het concept van team teaching in te zetten 
(cf. verder in dit artikel). 

Aanbeveling voor de katholieke  
lerarenopleidingen
VVKBaO vraagt de katholieke lerarenopleidingen om studenten 
van bij de aanvang van hun opleiding, en bij de begeleiding van 
hun keuze, op een correcte wijze over het standpunt van het 
katholiek basisonderwijs te informeren.

Samen voor de klas: wat is het?  
Wat lost het op? 
De meest voor de hand liggende manier om leerkrachten zonder 
mandaat RKG in te zetten, is het vak godsdienst door een andere 
leerkracht te laten geven. Dan houden we echter geen rekening 
met het geïntegreerde onderwijsaanbod waar het katholiek ba-
sisonderwijs zich achter schaart. Een leerkracht zonder mandaat 
RKG te werk stellen in de katholieke basisscholen, maar geen 
aparte leermeesters godsdienst inschakelen, hoe rijmen we dat?

VVKBaO raadt de katholieke 
basisscholen aan om bij voorkeur 

afgestudeerden met mandaat aan te 
werven.

De katholieke lerarenopleidingen discussiëren over de mogelijkheid om studenten die niet gedoopt zijn en dus 
niet in aanmerking komen voor een mandaat rooms-katholieke godsdienst (RKG), zo op te leiden dat ze toch als 
leerkracht aan de slag kunnen in een katholieke basisschool. Het tekort aan leraren groeit immers gestaag. In 
2011-2012 starten de eerste experimenten met de vernieuwde lerarenopleiding. Dat is de aanleiding voor het 
standpunt van VVKBaO.

VVKBaO wil de katholieke lerarenopleidingen en de katholieke basisscholen een aantal aanbevelingen doen om 
met de afgestudeerde leerkrachten uit de nieuwe opleiding om te gaan. Een mogelijke piste is team teaching. Het 
doel is de eigenheid van het katholiek basisonderwijs, namelijk het geïntegreerde onderwijsaanbod, te vrijwaren.
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Wij raden aan om de leerkrachten zonder mandaat binnen het 
concept van team teaching in te zetten. Dat concept wordt 
verschillend benoemd en ook over de definitie bestaat nogal wat 
onenigheid. Zo spreekt men vaak over co-teaching. Ook loftklas-
sen of onderwijsassistenten bieden ruimte aan hetzelfde concept 
coöperatief lesgeven. Het houdt in dat twee of meer onderwijs-
mensen de verantwoordelijkheid dragen om de leerlingen van 
één klas te onderwijzen en zo veel mogelijk leerlingen de doel-
stellingen van een les of een lessenpakket te laten halen. 

De druk voor de individuele leerkracht is minder groot als twee 
leerkrachten de taken verdelen. Dat maakt de praktische en orga-
nisatorische aspecten van het lesgeven gemakkelijker. Een soort 
van team teaching die daarop focust is het werken met een klas-
assistent. Voor die job is geen opleiding vereist. Klasassistenten 
helpen vooral bij verzorgende taken zoals het aan- en uitdoen 
van jassen, helpen bij het vieruurtje, opruimen of klaarzetten 
van materiaal … Ze verlichten zo het organisatorische werk voor 
de leerkracht. 

Meerdere leerkrachten voor één klas kan verschillende pro-
blemen oplossen. Een eerste probleem is de aanstelling van 
leerkrachten zonder mandaat RKG. Er kan aan functiedifferenti-
atie gedaan worden voor leerkrachten die bepaalde competen-
ties hebben of niet hebben. Dat kan voor godsdienst, maar ook 
voor andere vakken zoals bijvoorbeeld muzische opvoeding. Een 
bepaald deel van het lessenpakket wordt dan overgelaten aan 
de collega. Omdat beide leerkrachten wel continu in dezelfde 
klas staan, blijft het geïntegreerde onderwijsaanbod steeds 
gewaarborgd.

Een andere uitdaging die de school met dit concept kan aanpakken 
is de binnenklasdifferentiatie. Er kan meer aandacht besteed wor-
den aan leerzorg door eventueel een specialist in te schakelen als 
extra ondersteuning of voor expertise uitwisseling. Dat kan een 
leerkracht buitengewoon onderwijs of een orthopedagoog zijn. 
Wanneer het om leerzorg of inclusief onderwijs gaat, wordt heel 
vaak de term co-teaching gebruikt. Het concept focust meer op dif-
ferentiatie en remediëring bij de leerlingen, dan team teaching. 

Team teaching: het concept uitgediept 
Er wordt over team teaching gesproken als leerkrachten beslissen 
om klassen samen te zetten in één grote ruimte en op die manier 
les te geven. De focus ligt hier dus niet op leerzorg. De groepen 
leerlingen zijn groter en de leerkrachten geven aan de hand van 
verschillende werkvormen les. Jonge leerkrachten kunnen sa-
menwerken met ervaren leerkrachten, leerkrachten zonder man-
daat RKG kunnen samenwerken met leerkrachten met mandaat.

Bij team teaching verdelen de leerkrachten de eerste aan-
breng van nieuwe leerstof. Ze staan dan elk voor een kleinere 
groep leerlingen en kunnen op die manier de leerstof duidelijk 
presenteren. Voor bepaalde onderdelen van het curriculum of 
bepaalde werkvormen kan één van de leerkrachten de verant-
woordelijkheid krijgen over de hele klas. Ze kunnen de lessen op 
verschillende manieren organiseren en de taken verdelen. We 
geven enkele voorbeelden om de klas in te delen en mogelijke 
werkvormen. 

De klas wordt in twee ongelijke 
groepen verdeeld.  

Leerkracht A geeft les.  
Leerkracht B neemt enkele  

leerlingen apart voor  
differentiatie.

Leerkracht A geeft les, 
leerkracht B ondersteunt 

visueel.

De klas wordt in twee  
gelijke groepen verdeeld. 

Elke leerkracht geeft  
dezelfde inhoud.

Leerkracht A geeft les. 
Leerkracht B stelt  

vragen aan de klas. 

Leerkracht A geeft les. 
Leerkracht B geeft  
ondersteuning aan  

individuele leerlingen. 

De klas wordt in twee 
gelijke groepen verdeeld. 

De leerkrachten geven een 
verschillende inhoud. 
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Loftklassen: team teaching in de praktijk 
Loftklassen zijn grote klassen waar een grote groep leerlingen 
van dezelfde leeftijd samen zit. Ze worden zo genoemd omdat er 
meestal een muur wordt uitgebroken om de grote open ruimte te 
bekomen. Het zijn administratief twee leerlingengroepen, maar 
in de praktijk is er slechts één. Het gevolg is dat twee leerkrach-
ten samen voor een klas van een veertigtal kinderen staan. De 
klas is meestal opgedeeld in twee delen: een instructieruimte 
waar de banken in klasopstelling staan en een oefenruimte die 
gezellig ingericht is en waar de tafeltjes in groepjes staan. In 
de klassen geldt een specifieke didactische opzet: eerst wordt 
frontaal lesgegeven aan de hele groep, daarna wordt de leerstof 
individueel of in kleine groepen verwerkt. Één leerkracht staat 
vooraan bij het frontaal lesgeven, de andere loopt rond en biedt 
steun aan kinderen met moeilijkheden. 

praktijkvoorbeeld 1
Gesubsidieerde vrije basisschool Beukenlaan in Hoeselt  
Juf Christa en juf Suzanne hebben de muur tussen hun klassen 
open laten breken en er één groot lokaal van gemaakt. Ze 
hebben daardoor ook meer ruimte om de hoeken in te richten. 
Ze doen aan team teaching. Ze maken samen de planning op. 
De ene leerkracht richt zich vooral op taalactiviteiten en de 
andere op de wiskundige initiatie met speciale aandacht voor 
de zorgkinderen. Die samenwerking lukt alleen als de betrok-
ken personen het goed met elkaar kunnen vinden en hun 
expertise en tekortkomingen aanvaarden. De godsdienstige 
activiteiten gebeuren met de hele groep. 

praktijkvoorbeeld 2
Vrije basisschool De Kinderberg in Bierbeek 
In de vrije basisschool De Kinderberg wordt aan team teaching 
gedaan, maar niet in alle klassen. De werking is het best uit-
gebouwd in het vijfde leerjaar. De leerlingen krijgen wiskunde 
en Nederlands in gesplitste groepen. De instructie wordt door 
dezelfde leerkracht aan wisselende groepen gegeven. Het 
oefenen gebeurt in het bijzijn van de twee leerkrachten. Dat 
gebeurt veelal tijdens het hoekenwerk en het contractwerk. 
Eén leerkracht geeft godsdienst aan de hele groep. De andere 
leerkracht blijft in de klas aanwezig en maakt ondertussen 
analyses van de resultaten van de leerlingen en bereidt de 
binnenklasdifferentiatie en remediëring voor. 

Een verregaande vernieuwing 
Een loftklas is een verregaande vernieuwing die zowel van de 
leerlingen als van de leerkrachten een aanpassing vraagt. Team 
teaching is dan ook geen gemakkelijke opdracht. Een team van 
goed samenwerkende leerkrachten vormen is geen sinecure. 
Het is belangrijk dat ze elkaar leren kennen en ook hun eigen 
en elkaars leerkrachtstijl en –gedrag onder de loep nemen. 
Leerkrachten kunnen ook niet zonder meer de lesvoorbereidin-
gen van één van de twee partners gebruiken. Het is de bedoeling 
dat ze samen zitten om hun les voor te bereiden en de doelen te 
expliciteren. Dat vraagt wat tijd, zeker in het begin. Hoe meer 
de leerkrachten van elkaar weten – op professioneel vlak – hoe 
beter. Blijven praten is essentieel. 
 

Aangezien dit zo’n ingrijpende vernieuwing is, zal het in het 
begin wat experimenteren zijn met nieuwe werkvormen en 
mogelijkheden tot differentiatie. Het gaat niet op dat één leer-
kracht de leerinhoud geeft en dat de andere ondertussen zit te 
verbeteren. 

Maar uiteindelijk biedt het concept veel voordelen. De druk van 
de parallelklassen (welke klas presteert het beste?), valt weg. De 
leerlingen zien twee volwassenen op een constructieve manier 
samenwerken. De GOK-uren kunnen in dit systeem beter benut 
worden omdat er al heel wat aan binnenklasdifferentiatie gedaan 
kan worden. Het systeem verlicht de planlast bij leerkrachten. 
Het is daarnaast gemakkelijk om in te springen voor leerkrachten 
die kort afwezig zijn, aangezien de leerlingen gewoon zijn om 
in een grote groep les te krijgen. Het informele overleg tus-
sen leerkrachten krijgt meer diepgang en leerlingen kunnen 
kiezen welke leerkracht ze in vertrouwen nemen. Als ze maar één 
leerkracht hebben waarmee de band niet echt sterk is, hebben ze 
eigenlijk geen mogelijkheden om iemand in vertrouwen te nemen 
bij persoonlijke problemen. Zelfstandig werken wordt gestimu-
leerd door de grootte van de klasgroep en er is dubbel zoveel 
lescapaciteit omdat er twee leerkrachten ter beschikking zijn. 

Bij het invoeren van team teaching mogen we zeker niet over één 
nacht ijs gaan. Maar het biedt veel mogelijkheden. We willen met 
dit artikel enkele aanzetten geven over de manier waarop het 
binnen de school verder vorm kan krijgen. Het kan een oplos-
sing zijn om leerkrachten zonder mandaat RKG aan te stellen. 
Scholen die in dit concept geïnteresseerd zijn kunnen voor meer 
informatie terecht bij VVKBaO of bij hun pedagogische begelei-
dingsdienst. 
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