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Alle leerlingen zijn welkom 

Gewone verdeling zoals in de maatschappij

Leeftijdsgenoten zijn essentieel 

Gemeenschappelijk curriculum met eigen spoor

Natuurlijke omgeving

Evenwicht tussen sociaal – emotioneel leren en 
schools leren

Permanent proces 

Definitie Giangreco (2006)



Inclusief onderwijs vereist een fundamenteel
andere manier van werken met kinderen met een
beperking.
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Kritische factoren/Processen



Spanningsvelden rond 
samenwerking

- Leerkracht alleen voor de klas (Struyf,e.a., 2012)

- Weinig reflexiviteit (Talis, 2012) 

- Weinig ondersteuning en nood aan coaching (Mortier et 
al, 2010) 

- Weinig wederkerigheid (Glazer and Hannafin (2006)

- Compenserend en consulterend (Van de Putte, e.a., 
2010)

- Weinig samenwerking ouders en leerlingen (Van De 
Putte & De Schauwer, 2014). 





Difference and differenciation (Davies, 2009)

Compenserend 

- Difference

- Weten (ondersteuners) / Niet-
weten (leraar)

- Weten

- Éne moment waar het moet 
gebeuren 

- Uitkomst (veelal kneden van 
het kind)

- Negativiteit , angst en 
onzekerheid, lage 
doelmatigheidsbeleving

Activerend 

- Differenciation

- Weten/ Niet-weten , rollen 
kunnen wisselen

- Niet weten , creëren van 
nieuwe info, inzichten,…

- Verschillende ontmoetingen

- Afstemmingsproces kind en 
leraar

- Positiviteit, agency , hoge 
doelmatigheidsbeleving
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Resultaten: kritische factoren inclusief onderwijs

“Ik had veel contact met de mama van 
Yasmine,  eigenlijk spraken we elkaar 
dagelijks eventjes.  Dat was heel 
belangrijk voor mij.” (juf Greet)

“Wanneer we een bespreking hadden 
met de meester, zei hij ons dat hij ons 
niet hoefde te vertellen over wat ze niet 
kan, want dat we dat al wisten.  Hij zei: 
‘laat mij eens vertellen wat Emma wel 
kan in de klas.” (ouder)



Collaborative teaming

A group of individuals with diverse expertise
working together on achieving mutually 
defined goals. 

An effective collabrative process involves
regular, positive interaction on  an  equal
level,  sharing  expertise  and  supporting
one another   with  the collective  goal  of
contributing  to the  development    of
effective support strategies (Snell and Janney,

2000). 



Collaborative teaming

- Regelmatig en positieve interactie

- Gelijkwaardige basis

- Gemeenschappelijk doel – gericht op ontwikkelen van 
effectieve onderwijs strategieën



Isarin, Jet

Voorbij de vraagtekens?!
( De Schauwer, Vandekinderen, Van de Putte, 2011)



Positie/ Positionering

- In interactie met de omgeving 
- Is actief en dynamisch
- Dominant discour 
- Agency



Belang van communicatie

Laten uitspreken – luisteren

Respecteren van een bijdrage - vertrouwen

Verstaanbare taal

Probleemoplossend werken 

Positieve benoemen en bevestigen 

Geruststellen 



Belang van communicatie -
valkuilen

OORDELEN

Hardnekkig blijven vasthouden aan 
standpunt

Boven andere teamleden stellen

Ridiculiseren of afzwakken 



Van activerend ondersteunen naar 
gedeelde verantwoordelijkheid

Werken met leervragen 
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