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Doel project

Handelingsbekwaamheid 
bij de lerarenopleider

versterken in het omgaan 
met diversiteit

Handelingsbekwaamheid bij 
de leraar versterken in het 

omgaan met diversiteit 

Lerarenopleidingen versterken in het opleiden van 
studenten tot sterke inclusieve leraren

Uitbouwen van een 
gepast curriculum

SAMEN opleiden (lerarenopleiding & 
werkveld zetten samen kwaliteitsvolle 
leeromgeving op voor toekomstige 
leraren )

Hoe kan de lerarenopleiding (samen met het werkveld) EEN KRACHTIGE LEEROMGEVING 
OPZETTEN waarin we opleiden tot inclusieve leraren, handelingsbekwaam in het omgaan met 

diversiteit en STERK IN BREDE BASISZORG/VERHOOGDE ZORG? 



Lerende netwerken

Centraal in dit versterkingstraject: Lerende Netwerken

• bestaat steeds uit leraren, lerarenopleiders en studenten

• Stelt in staat tot
• Samenwerken

- van samen denken naar samen doen -
- boundary crossing -
- ervaringsgericht en ACTIEgericht aan de slag -



4 Coaches:                                        
Bart Bunkens (UCLL)                        
Nick Ferbuyt (Odisee)         

Zouhra Naeme (Schoolmakers)            
Lindsey Devlieghere (Fopem)

6 scholen:    
Heilig-Hart College Halle

KT-scholengroep vzw Hasselt 
Wondere Wereld Lummen 

‘t Schommelbootje Alken   
De Wondere Wijzer Zutendaal 
Gemeentelijke basisschool Zele 

2 Hogescholen: 
UCLL

&  
Odisee Hogeschool

6 LERENDE NETWERKEN

6 LERENDE NETWERKEN

Werkjaar 1
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VBS Sint Jozef Mere
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Werkjaar 2

Coach Bart
Lerend netwerk 1:

- Lerarenopleider UCLL
- Student UCLL
- 2 lkr school …

Lerend netwerk 2:
- Lerarenopleider UCLL

- Student UCLL
- 2 lkr school …

Coach Nick
Lerend netwerk 1:

- Lerarenopleiders Odisee
- Student Odisee
- 2 lkr school …

Lerend netwerk 2:
- Lerarenopleider Odisee
- 4 Studenten Odisee

- 2 lkr school … 

Coach Lindsey
Lerend netwerk 1:

- Lerarenopleider UCLL
- Student UCLL

- 2 lkr scholen …
Lerend netwerk 2:

- Lerarenopleider Odisee
- Student Odisee
- 4 lkr scholen ….

Coach Zouhra
Lerend netwerk 1:

- Lerarenopleider Odisee
- Student Odisee
- 2 lkr school …

Lerend netwerk 2:
- 2 Lerarenopleiders UCLL

- Student UCLL
- 2 Zorgco’s …



De coaches

• Project in co-creatie met verschillende partners die elk in hun 
rol de nodige expertise binnenbrengen. 

• 4 verschillende actoren:
• UCLL- Bart,
• Odisee - Nick, 
• PBD FOPEM – Lindsey,
• Schoolmakers - Zouhra

4 verschillende coaches 

Projectteam zelf een lerend netwerken dat voor, tijdens en na met 
elkaar in overleg gaat over de manier van coachen, de processturing 
van de lerende netwerken, enz

Lerend netwerk

• maandelijks 1 werkdag
• verschillende check-in’s naar de noden van het moment.  
• aantal individuele coachingsmomenten met elke individuele 

coach waar we nog dieper in gaan op de specifieke lerende 
netwerken die de coach onder zijn hoede heeft en we vanuit 
wetenschappelijke opvolging samen bijsturen. 

Ruimte om kwaliteit van coachen te laten groeien



VersterkingsTraject: (Flexibel) tijdpad met ijkpunten
WERKJAAR 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

________________________________________________________________________

…

Lerarenopleiders & studenten: Werkmoment/ intervisie/dialoogtafel

Coach(es)
projectleider

Coach(es) projectleider

projectleider
Coach(es) Coach: coach-the-coach

Aug             Sept             Okt             Nov             Dec             Jan             Febr Ma             Apr             Mei             Juni     

Projectteam: Werkdagen/ check-in

Stuurgroep



VersterkingsTraject: (Flexibel) tijdpad met ijkpunten
WERKJAAR 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

________________________________________________________________________

…

Lerarenopleiders & studenten: Werkmoment/ intervisie/dialoogtafel

Coach(es) projectleider

projectleider
Coach(es) Coach: coach-the-coach

Aug             Sept             Okt             Nov             Dec             Jan             Febr Ma             Apr             Mei             Juni     

Projectteam: Werkdagen/ check-in

Stuurgroep



Versterkingstraject

•Samenwerking voor inclusie en netwerk daarrond
•instrument ‘de netwerkthermometer’ (Potentialproject) 

•Brede basiszorg 
•focusvragen bij het Algemeen Diagnostisch Protocol (ADP)/ werkjaar 2 eigen “bollenkader”
•5 competenties van de inclusieve leraar. 

•(een) (gezamelijke) leervra(a)g(en) word(t)(en) geformuleerd

Intake

•aan de slag vanuit leervragen, praktijkkennis, inspiratie & inzichten boosters:
•delen van inspirerende praktijken
•acties formuleren die in de eigen praktijkcontext uitgevoerd worden 

•Boosters
•Inspiratieplatform - Website www.diversiteitnetwerkt.be

Lerende netwerken

•Focus: verdiepend reflecteren en acties formuleren ifv uitbouw curriculum dat de 
handelingsbekwaamheid in omgaan met diversiteit van toekomstige leraren versterkt.  

•Studenten: reflectie adhv 5 competenties van de inclusieve leraar                                          
 gericht nagaan waar noden en uitdagingen liggen voor lerarenopleiding 

Intervisie lerarenopleiders & studenten - dialoogtafels

Nazorg

Opvolgcommissies + Ronde tafel opleidingshoofden  

www.diversiteitnetwerkt.be



Samenwerking en netwerking
Teamwork makes the dream work

Bron: Sannen, 2020
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Dit gedeeld kader voor ‘de krachtige leraar’ is gestoeld 
op S. Finkelstein, U. Sharma & B. Furlonger (2021) The 
inclusive practices of classroom teachers: a scoping
review and thematic analysis, International Journal of 
Inclusive Education. En afgetoetst aan o.a. ‘Naar de 
kern: de leerlingen en hun leerkracht’ Rapport van de 
Commissie Beter Onderwijs Oktober 2021, Kader UDL 
(Universeel Ontwerp), Profiel van de inclusieve leraar 
(European Agency for Development in Special Needs
Education) en dat wat vandaag leeft rond brede 
basiszorg en inclusie. 

Brede basiszorg
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Trajecten onder de loep



Lerend netwerk – Coach Bart 



Inhoudelijk

• Intake 

• Uitgangsvraag: 
Wat kunnen we doen om nog meer te weten te komen van de 
kinderen, van hun thuissituatie, hoe betrekken we anderen (niet 
alleen STC, niet alleen parallel, ouders) daarbij… en waar trekken 
we grens in ons brede basiszorg verhaal, waar is de grens in het 
leerkracht-zijn?



Sessies: inhoudelijk

Lerend netwerk 1

• Prodiagnostiek fase 0
• Verfijning en verdieping zorgvraag

• Wat is diversiteit?
• Hoe breed beeldvormen (thuis, leertechnische, socio-emotionele…) en in welk netwerk?
• Hoe handelen vanuit dat beeld in bv. vraagstelling, toetsen…
• Hoe verhoudt een leerkracht zich best tot die diversiteit (wat mag je wel/niet verwachten?)?
• Wat is de taak van de leerkracht en wat niet?
• Hoe bereiden we studenten voor op die taak?



Sessies: inhoudelijk

Lerend netwerk 2&3

• Verdieping zorgbeleid Godsheide & UCLL
• Wat is nice/need to know

• Het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen.

• Routines die geldend zijn in de klas.

• Uitdagingen die nodig zijn voor (bepaalde) kinderen en de betekenis van leerlijnen hierbinnen.

• De thuissituatie van de kinderen in functie van hun welbevinden

• Labels van bepaalde kinderen.

• Spreken we dezelfde taal? 



LEERVRAAG: 
Hoe kunnen ‘routines’ een rol spelen in het bekomen van brede basiszorg.

Lerend netwerk 4 &5 &6 & … 









Lerend netwerk: coach Lindsey 

1 zorgco 1 zorgco 1 zorgco1 begeleider 

2 lerarenopleiders 2 studenten



Proces

Lerend netwerk 1 Lerend netwerk 2 Lerend netwerk 3 Lerend netwerk 4 Lerend netwerk 5 Lerend netwerk 6

- Bespreking feedback 
netwerk-
thermometer.

- In kaart brengen 
competenties als 
inclusieve leerkracht

- Eigen reflectie mbt
inclusieve 
competenties: waar 
wil ik tijdens dit 
traject in groeien?

- Raamwerk ADP 
prodia ( deel 1) : 
reflecteren over 
brede basiszorg in 
de school

- Raamwerk ADP 
prodia ( deel 1) : 
reflecteren over 
brede basiszorg in de 
school.

- Leervraag op 
basis van dit kader

- Taal geven aan de 
brede basiszorg in 
FOPEM-scholen

- Leervraag in het 
vizier:

- Winst
- Ontwerp
- Acties

- Op stap naar een 
krachtige leerkracht:

- Voorstelling
- Feedback-

moment

- Acties in de praktijk: 
klein, concreet en 
realiseerbaar

- Competenties als 
inclusieve 
leerkracht:groei?

- Durven springen

- Van 
competentieontwikkeling 
bij jezelf naar het 
schoolnetwerk

Booster: document 
prodia

Booster: 
pedagogische 

studiedag FOPEM 

Booster: nieuwsbrief 
pedagogische 

studiedag



Lerend netwerk 1: feedback netwerkthermomenter



Lerend netwerk 1: reflectie inclusieve competenties



lerend netwerk 3: centrale leervraag

Wat betekent brede basiszorg en hoe we daar als team verbindend in samenwerken 
maw wat doet een krachtige leerkracht ifv brede basiszorg? Wat betekent dit voor
het opleiden van leraren?



Lerend netwerk 3: brede basiszorg & verhoogde zorg

Zorgcontinuüm fase 0 en fase 1 vallen samen:
Brede basiszorg én ReDiCoDi voor àlle leerlingen (UDL).
Bv Aanbod stille werkplek (koptelefoon) is voor ons geen extra maatregel maar standaard 
aanwezig.



Lerend netwerk : wat gebeurt er in een krachtige 
leeromgeving?
Positief - veilig - rijk Betekenisvolle contexten Interacties

Rijk aanbod

Met vallen en opstaan

Spreekkansen

Welbevinden

Groepsvorming

Interesse in de leefwereld

Herstelgericht werken

Verbinden

Betrokkenheid

Werken aan EF

Authentieke contexten

Spelenderwijs

Dagelijkse leven

Bewegend leren

Brede school ( sport, cultuur, crea,…)

Doen!

Beleven

Autonomie

Zone van de naaste ontwikkeling

 

Verbindend communiceren

Positieve bekrachtiging

Luisteren

Verschillende gespreksvormen

Praten met vrienden

Samenvatten

Coöperatieve werkvormen

Empathie

Authentiek



Booster 1: pedagogische studiedag



Booster 2: nieuwsbrief brede basiszorg



Atelierhouders
Ateliers

Lut Weyers, Cocomo Growth Mindset 

Lowie Verdonck, FOPEM Coöperatieve werkvormen 

Team 't Speelscholeke, FOPEM IVP/Feuerstein 

Lindsey Devlieghere, FOPEM Executieve functies

Vincent Vandevyvere, FOPEM Pedagogie van het worden 

Gert Muylle en Dave Brunet, Howest Vital Schools, bewegend leren 

Veerle Lisabeth Nieuwe autoriteit 

Hanneke Craemers, Impetus Academy Motivatieleer, ABC  

Carina Thomis Verbindende communicatie 

Lucas Hermans Differentiëren (Eureka) 

Booster 3: pedagogische studiedag (deel 2) 



Lerend netwerk 4 en 5: acties

Voorbeeld Eerste actie
•Wat heb je precies gedaan? Welke eerste stap in de richting van je doel heb 
je juist gezet?
We zijn bezig met het uitschrijven van de praktijklijn voor volgend academiejaar en 
nemen de curriculumontwikkeling van het jaar daarop ook mee in ons achterhoofd.
Vanuit de gedachte dat ‘elke leerkracht een zorgleerkracht is’ (dit is ook in het lerend 
netwerk vaak aan bod gekomen) willen we daar in de praktijk van in het begin meer op 
inzetten. Het gaat om een houding, een attitude die we graag bij studenten zouden 
willen zien van in het begin.
We hadden een zin met een focus voor elk jaar nl. Ik geef les (1 BaLO) aan kinderen (2 
BaLO) in een school (3 BaLO). We willen de zin wel houden maar overkoepelend over de 
drie jaren zodat er ook al meer expliciete aandacht komt voor ‘aan kinderen’ in 1 BaLO
(we willen er ook nog ‘in een samenleving’ bij opnemen maar dat is voor dit project niet 
echt van toepassing).

Voorbeeld Acties in de praktijk
•Wat heb je precies gedaan? Welke eerste stap in de richting van je doel heb je juist gezet?
We koppelden terug tijdens de teamvergadering over het pilootproject. De laatste teamvergadering hebben we onze 
acties met het team gedeeld, we willen als school nog meer inzetten op brede basiszorg/verhoogde zorg. Dit voorstel 
werd door de collega’s heel positief onthaald.
Onze actie is om een databank te ontwikkelen met REDICODIS-maatregelen dat je kan raadplegen als je voelt dat je 
bijvoorbeeld als begeleider ergens tegengaan loopt .
De sterkte hierin is dat zorg op die manier gedecentraliseerd kan worden, nu wordt er telkens naar zorgcoördinator 
gekeken. Met de materialendatabank willen we leerkrachten aanzetten om het hef in eigen handen te nemen. Ook als er 
een interim is /beginnend leerkracht kan je informatie opzoeken in de materialendatabank.
We zullen dit aanpakken door met het volledige team te kijken naar diversiteit.
•Wat doe ik als begeleider?
•Hospiteren bij andere begeleiders: hoe pakken zij het aan? Wat neem ik mee naar mijn eigen klaspraktijk
•…
•Gefundeerd en daadkrachtig verder werken aan diversiteit bij ons op school.
Samenwerken met diverse actoren: ouders, externe begeleiders, instanties, … meer ruimte gekomen om vanuit die 
brillen te kijken. Ik vind het belangrijk dat het niet alleen mijn eigen bril is, maar ook van de ouders en externen en het 
kind. Dat is een die vroeger vaak werd vergeten en dat is nu wel duidelijk geworden tijdens de sessies. Je hebt 
verschillende brillen om naar het kind te kijken.



Lerend netwerk 6: 
van competentieontwikkeling  schoolnetwerk

• Verankeren in school:  uitwisselmoment
• Teamvergadering
• Pedagogische studiedag
• Leergemeenschap zorgcoördinatoren
• … 

• Voorbereiding: samen met coördinator/zorgco/collega/ 
• Doel: Wat willen wij met het uitwisselmoment 

bereiken?
• Opbouw
• Werkvormen
• rolverdeling
• Wanneer zullen we op het einde tevreden zijn? 

• Einde uitwisselmoment
• Wat is de winst? Wat is het meest waardevolle dat 

je eruit haalde?
• Welke stap willen jullie nu zetten in de praktijk?
• Wie of wat kan ons daarbij helpen/ondersteunen



Lerend netwerk 7 & 8 & 9 &….



Wetenschappelijke opvolging

• Inzichten vanuit het onderzoek implementeren in de verschillende 
versterkingstrajecten

• Opvolgen trajecten ifv de kwaliteitsbewaking

Doel

• Algemeen: Opvolgen lerende netwerken als manier van werken/leren

• Analyse op een aantal ijkpunten in het traject
Globale analyse van de intakes: opvolgen van de leervragen en de output 

van de netwerkthermometer.
Verdiepende analyse intakes, trajecten, intervisies obv

verslagen/opnames/gesprekken coaches
Focus op twee grote delen:
 Samenwerking/netwerk in kaart brengen:Obv 4 parameters (een sterk 

netwerkt kent vele verbindingen, is niet gecentraliseerd, is een divers 
netwerk qua kennis & ervaring en werkt doelgericht)
Brede basiszorg: Eerste werkjaar obv Algemeen Diagnostisch Protocol (ADP),  

Prodia; werkjaar twee eigen “bollenkader voor brede basiszorg”. 

Coach-bijeenkomsten:
momenten waarop proces samen met de coaches besproken, geanalyseerd 

worden en we samen nadenken over bijsturing

Onderzoeksmatig



Een aantal bevindingen:

VERBINDINGEN 

Quattro afhankelijk

Belang gelijkwaardigheid en betrokkenheid

SAMENWERKEN / NETWERK BREDE BASISZORG

NIET-GECENTRALISEERD:

Compenserende reflex
Gedeelde verantwoordelijheid?

DIVERS:
Boundary crossing

Kruisbestuiving opleiding en werkveld

Expertise discours
(Opletten lerarenopleiding!)

Inspirerende praktijken 
(werkveld ziet soms eigen gouden sleutels niet)

Lerende houding en netwerkgedachte 
onvoldoende aanwezig in de opleidingen (samen 

nadenken en leren met en van elkaar)

DOELGERICHT:

Bewust leren met effect:
Vertrekken vanuit leervraag

Bestaande acties zichtbaar maken
Doelgericht acties opzetten binnen een ondersteunend school/hogeschoolnetwerk 

“verbindend samenwerken”
Reflectie op actie

Van intuïtief handelen naar professioneel handelen:
Grote aandacht naar klaspraktijk in beeld, waakzaam zijn dat men hier niet blijft hangen. De 

vraag stellen naar ‘wat gaat hier nu schuil achter’ en ‘wat staat ons te doen’: actiegerichtheid 
op verschillende lagen

Lerarenopleiding focus brengen:
Versterken professionele kijk (leren zichtbaar maken en aannames blootleggen)

Professionele dialoog faciliteren 

KADER BREDE BASISZORG

- Diverse invulling van wat brede basiszorg is: 

nood aan gemeenschappelijke taal/kader om BB zichtbaar te maken 
(wat is al aanwezig & waar concrete acties ontwikkelen om BB te 

versterken?)

=  “bollenkader” voor meer FOCUS en DOELGERICHTHEID.

DIVERSITEIT VERSUS ONDERWIJSKWALITEIT

- Leerlijnen ??

als fundament voor krachtige onderwijsruimte voor leerling en leerkracht binnen een 
inclusieve context

- Brede kijk op diversiteit

Grote ervaring dat het vaak een bepaalde categorie van diversiteit is die er uit springt, 
makkelijk die aandacht voor culturele diversiteit maar het repertoire naar lln met 

specifieke noden is niet bij elke docent even sterk aanwezig, vaak sterk binair 
taalgebruik, wat ook doorgegeven wordt aan de studenten. >> INZETTEN OP 

PROFESSIONELE KIJK EN DIALOOG BIJ STUDENTEN 

- Kansgericht kijken naar diverstiteit (ipv probleemgericht)

Omgaan met diversiteit is onderdeel van de basispedagogiek en versterkt de 
onderwijskwaliteit; Brede basiszorg gaat niet over het wegwerken van verschillen, maar 
wel over het omgaan en werken met verschillen tussen leerlingen. Dat is een misvatting 

die bij studenten, het werkveld, opleidingen nog sterk leeft. 

ER MOET VISIE EN GEDEELDE 
TAAL ZIJN ROND BREDE 
BASISZORG

ZOVEEL FRAGMENTATIE MAAKT 
HET MOEILIJK  OM IN TE HAKEN 

ER MOET INGEZET WORDEN OP 
SAMENWERKINGSVAARDIGHEID 
IFV (INTER)PROFESSIONELE 
DIALOOG & BEWUST LEREN 
MET EFFECT

DURVEN VERTRAGING OM 
DIEPGANG EN EIGENAARSCHAP TE 
BRENGEN



• Uitnodiging inzichten en zoekende potten vullen

inzichten: voor de eigen praktijk, … 
zoekende: waar moeten we nog naar op zoek, …



Bedankt!


