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Hallo iedereen, ProuD to be here



Dadelijk zien we hoe je inclusieve scholen 
kan coachen en hoe dat gebeurt in…

1. België (Vlaamse gemeenschap)

2. Letland

3. Portugal

4. Nederland

5. Verenigd Koninkrijk



• Focus op inclusie?

• Docenten voor Inclusie?

• Ouders voor Inclusie
• Docenten en onderzoekers
• Inclusie versterken door:

• Inclusie baden
• Stem van ouders
• Inclusiestages

Maar eerst: welkom!



• Workshop tot 12u

• 12u – 13u: Lunch

• 13u – 16u: inclusieve caroussel

• Becoming an artist – Bastien Burm
• Inclusie in handen van jouw team – Annet De Vroey
• Het is niet wat je zegt, het Is wat je er mee doet – Julia Henning en Hendric

Bezemer
• Kunst brengt inclusie in beweging – Githa Kockaert
• Voorbij de vertroebeling van inclusie – Beno Schraepen

Praktisch



Check in:

welke
superheld
zou jij willen 
zijn en
waarom?

https://biteable.com/watch/3230851/cb16e9a4bcbf9d253f58cffa5ed7dbc6

https://biteable.com/watch/3230851/cb16e9a4bcbf9d253f58cffa5ed7dbc6


PROFESSIONELE ONTWIKKELING OM INCLUSIEVE 
LEEROMGEVINGEN TE CREËREN

DIVERSITEIT WAARDEREN & 
BENUTTEN IN DE KLAS

VERBINDEND SAMENWERKEN 
MET DIVERSE PARTNERS IN & 

RONDOM DE SCHOOL

TRAJECTEN VAN PROFESSIONELE ONTWIKKELING

Er was eens: Potential (2016-2019)



Doel: een inclusieve leeromgeving…

• een leeromgeving die kwaliteitsvol 
onderwijs mogelijk maakt 

• voor alle leerlingen ongeacht 
beperking, etniciteit, sociale 
afkomst, taal, gender, religie…

www.kenniscentrumpotential.be

www.potentialtoteach.be
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http://www.kenniscentrumpotential.be/
http://www.potentialtoteach.be/


Bekommernissen van leerkrachten?
Hoe kan ik mijn klas zo 

organiseren dat ik tegemoetkom 
aan de diverse achtergronden en 
mogelijkheden van mijn groep?

Hoe kan ik mijn leermethoden 
en materialen aanpassen aan 
de uiteenlopende noden van 

mijn leerlingen?

Hoe reageer ik als mijn collega’s 
klagen over het niveau dat 

steeds verder daalt?



Hoe ga ik om met Yassir, die weinig 
leert en mijn klas constant stoort 

met zijn uitdagend gedrag?

Hoe zorgen we dat zijn 
anderstalige mama, die in een 

kansarm milieu leeft, hem beter 
ondersteunt?

Kunnen we hem doorverwijzen 
naar therapie, ondersteuning 
of,buitengewoon onderwijs?

Bekommernissen van leerkrachten?



Bekommernissen van zorgcoördinatoren, 
leerlingenbegeleiders en ondersteuners?

Hoe kan ik leerkrachten zoals Dries 
en Martine ondersteunen?

Hoe versterken we de 
samenwerking met onze 
gezinnen, maar ook met 

therapeuten, sociaal werkers en 
anderen die hen begeleiden?

Hoe breng ik een professioneel 
leerproces in ons team op gang, zodat 

inclusie werkelijk mogelijk wordt?



Bekommernissen van directies?
Hoe moedig ik mijn medewerkers 

aan om hun inclusieve 
competenties te versterken?

Hoe kunnen we beter samenwerken 
met ouders en andere 
partners in onze lokale 
schoolgemeenschap?

Hoe kunnen we ons schoolbeleid 
zo uitstippelen dat het in lijn is 

met de regelgeving over inclusie?



Hallo collega’s, 
welkom in onze 
professionele 

leergemeenschap over 
goed onderwijs aan 

alle leerlingen

Hoe kunnen we onze inclusieve competenties samen versterken?

#ProudToTeachAll



1. We ontdekken welke professionaliseringsstrategieën 

effectief, haalbaar en breed toepasbaar zijn in onze schoolcontext,

zodat we zin krijgen om alle leerlingen goed onderwijs te geven.

ProuD4 doelen





1. verschillen de 'norm’ zijn

2. alle leerkrachten in staat zijn om goed les te geven aan alle leerlingen 

3. leerkrachten continu nieuwe manieren van samenwerken ontwikkelen

Source: Florian, L. & Spratt, J., 2013, Enacting inclusion: a framework for interrogating inclusive practice. 

European Journal of Special Needs Education, Vol. 28, No. 2, 119–135.



Het vergrootglas helpt je om je
professionele leernoden te onderzoeken: 

op welk vlak wil jij je inclusieve competenties versterken?



2. We verkennen evidence-informed inspiratiebronnen, 

zodat we ons beter in staat voelen 

om alle leerlingen goed onderwijs te bieden.

ProuD4 doelen



De verrekijker helpt je om 
je inclusieve visie aan te scherpen 

aan de hand van verhalen
die focussen op twee kernbegrippen.

Inclusieve pedagogie Interprofessionele samenwerking



Inclusieve pedagogie

“extending what is 
ordinarily available 

to all pupils”

“situating yourself 
as a learner of your 

pupils”
Florian, L. and Black-Hawkins, K., 2011. Exploring Inclusive Pedagogy. British Educational Research Journal, 37(5), pp. 813-828. 



Interprofessionele samenwerking 

Voor videofragmenten uit de film ‘inclusief’, zie https://potentialtoteach.be/zoek-materiaal/detail-2/de-stem-van-
ouders-en-leerlingen?from=18 > materiaal

betekent zowel leerlingen en hun gezinnen 
als collega’s en andere partners in het netwerk rondom de school betrekken

https://potentialtoteach.be/zoek-materiaal/detail-2/de-stem-van-ouders-en-leerlingen?from=18
https://potentialtoteach.be/zoek-materiaal/detail-2/de-stem-van-ouders-en-leerlingen?from=18


3. We verbeteren onze vaardigheden om elkaar te coachen, 

zodat we ons trots voelen 

dat we goed kunnen lesgeven aan alle leerlingen.

ProuD4 doelen



De spiegel helpt je reflecteren
over hoe je elkaar kan coachen

gericht op een inclusieve klas- en schoolpraktijk.

1 Exploreren

2 Waarderen en 
bekrachtigen

3 Betrokken 
confronteren

4 Uitdagen

5 Inspireren

6 Toelaten en 
ruimte geven

7 Ontspannen 
en humor 
benutten

Naar: Clement, J. (2015)



4. We versterken onze interprofessionele samenwerkingsvaardigheden

met partners en netwerken binnen en buiten onze school, 

zodat we ons sterker voelen om alle leerlingen goed onderwijs te bieden.

ProuD4 doelen



De GPS bundelt
professionaliseringsactiviteiten.

Je kiest ze uit op basis van de professionele leernoden
van je leergemeenschap en/of je team.

Doel

Kennis en 
hulpbron-

nen

PlanUitvoe-
ring

Evaluatie 
& 

reflectie



ProuD4 outputs

1. 
Professionele 
ontwikkeling

2. 
Professionele 

inspiratie

3. 
Professionele 

coaching

4. 
Professionele
leergemeen-

schappen



www.proudtoteachall.eu

http://www.proudtoteachall.eu/


www.proudtoteachall.eu

http://www.proudtoteachall.eu/nl


www.proudtoteachall.eu

http://www.proudtoteachall.eu/nl


www.proudtoteachall.eu

http://www.proudtoteachall.eu/nl


Hoe gebruik je www.proudtoteachall.eu? 

1. Denk na over je professionele leerbehoeften en schoolbeleid 
met onze aanbevelingen. 

2. Verken het inspiratiecentrum. Wat past er bij je leerbehoeften 
en inspireert je? 

3. Begeleid of ondersteun je anderen? Benut dan de gids voor 
coaches

4. Ga aan de slag met het professionaliseringspakket in je 
(deel)team.

http://www.proudtoteachall.eu/










Naar een bruikbare en toegankelijke gids voor coaches? 

De drie onderdelen bevatten telkens drie blokken met
• inzichten, praktijkvoorbeelden en visuele ondersteuning 
• spiegel-oefeningen – doelgericht reflecteren 

Viertalig:
• Al deels vertaald Engels -> Nederlands, Lets, Portugees
• Meer vertalingen volgen tegen het projecteinde 31/08/2023

www.proudtoteachall.eu/nl/gids-voor-coaches

http://www.proudtoteachall.eu/nl/gids-voor-coaches






Spiegel: kerncompetenties van 
de inclusieve leerkracht



Welke competenties hebben we voor 
inclusieve praktijken nodig?

1) De diversiteit van leerlingen (h)erkennen, waarderen en benutten 
2) Inzetten op positieve relaties in een veilig klasklimaat 
3) Krachtige leerprocessen ontwerpen in een toegankelijke en flexibele 

leeromgeving
4) Samenwerken met diverse actoren
5) Doelgericht en actief aan de eigen professionele ontwikkeling werken

www.kenniscentrumpotential.be
www.potentialtoteach.be

http://www.kenniscentrumpotential.be/
http://www.potentialtoteach.be/


Actie-
kaart

reeks
A

Diversiteit
waarderen & 
benutten in 
de klas

http://gespreksstarters.potentialtoteach.be/card/bz9XkKe5ejyANMA4pNFe

http://gespreksstarters.potentialtoteach.be/card/bz9XkKe5ejyANMA4pNFe










Van persoonlijke gedachten en overtuigingen 
naar reëel gedrag in de klas en terug ?

Je professionele kijk zit tussen je denken en je gedrag in de klaspraktijk in (Blömeke et al., 2014)

Denken

(kennis, opvattingen, 
bekwaamheidsgevoel, 

motivatie, …)

Professionele 
kijk 

Hoe kijk jij naar 
inclusie? Hoe zie jij 

diversiteit en 
samenwerking? 

Klaspraktijk

(gedrag, handelen in 
de klas)



Verken/exploreer elkaars inclusieve bril

Vat samen in een aantal kernwoorden wat jouw kijk op inclusie typeert. 

Toon je bril aan een collega en wissel van gedachten over de vragen…

www.potentialtoteach.be/src/Frontend/Files/Potential/block_document/5dd194493a235.pdf

http://www.potentialtoteach.be/src/Frontend/Files/Potential/block_document/5dd194493a235.pdf


http://gespreksstarters.potentialtoteach.be/card/yx3BhIGCfLC3XH26WMkK

Start-
kaart

reeks B

Samen-
werken
met 
leerlingen 
en ouders

http://gespreksstarters.potentialtoteach.be/card/yx3BhIGCfLC3XH26WMkK


Bekijk nadien eventueel ook de inclusieve bril op 
www.kenniscentrumpotential.be

http://www.kenniscentrumpotential.be/








1 Exploreren

2 Waarderen en 
bekrachtigen

3 Betrokken 
confronteren

4 Uitdagen

5 Inspireren

6 Toelaten en 
ruimte geven

7 Ontspannen 
en humor 
gebruiken

Bron: Clement, J. (2015)

Spiegel: welke vaardigheden heeft een 
coach nodig om een proces van samen 
leren te ondersteunen?

• Hoe zet jij de zeven vaardigheden nu al in?

• Hoe wil jij de zeven vaardigheden nog 
verder ontwikkelen om bij te dragen aan 
een inclusief leerklimaat?



http://gespreksstarters.potentialtoteach.be/card/VlA0X1tRTErYK8ZgZify

Dialoog-
kaart

reeks
A

Diversiteit
waarderen 

& benutten in 
de klas

http://gespreksstarters.potentialtoteach.be/card/VlA0X1tRTErYK8ZgZify






60 |

Spiegel: coach elkaar en denk erover na

1.Een persoon (de coach) onderzoekt een leervraag (over 
professioneel leren gericht op inclusie) van een collega (de 
coachee) (20 min).

Daarbij kan je de onderstaande vragen gebruiken om je 
te inspireren. Een Nederlandstalige versie van deze 
leidraad vind je ook als 'download' op het digitaal 
platform van het Potential-project.

1.Spiegel: coach en coachee reflecteren om beurt (10 min)?
• Wat werkte goed (bepaalde vragen, samenvattingen,...)?
• Wat had beter gekund?

proudtoteachall.eu/nl/gids-voor-coaches/detail-2/hoe-maken-we-onze-professionele-
leergemeenschap-doelgericht-en-gestructureerd?from=3#block-60

https://www.potentialtoteach.be/zoek-materiaal/detail-2/begeleide-intervisie-volgens-inspirerend-coachen?from=19
https://www.potentialtoteach.be/zoek-materiaal/detail-2/begeleide-intervisie-volgens-inspirerend-coachen?from=19
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Reality: how do 
we handle the
wide diversity of 
needs in our
learners and
team now?

Goal: what would
we like to change, 
learn or do better
together with our
partners in the
community? 

Options: how could we get there?

Will: who will do what when where as a first step?

Resources: who
or what might

help us?



Meer ProuD? Volg onze blog en/of kom naar 
het inspiratiemoment in Brussel op 10 mei 2023



Meer Potential? 

Bestel of download de Doos vol Potential: 
gespreksstarters over diversiteit en inclusie

Bekijk het filmpje op Wetenschap uitgedokterd en het 
overzicht van alle Potential-materialen.

Beluister de podcastreeks.

Bekijk onze navorming op 
www.potentialtoteach.be/contact

https://www.wetenschapuitgedokterd.be/de-leerkracht-een-superheld-voor-elk-kind

http://gespreksstarters.potentialtoteach.be/
http://gespreksstarters.potentialtoteach.be/
https://www.wetenschapuitgedokterd.be/de-leerkracht-een-superheld-voor-elk-kind
https://kenniscentrumpotential.be/kenniscentrum/detail/op-stap-met-de-podcasts-en-andere-materialen-van-potential
https://kenniscentrumpotential.be/kenniscentrum/detail/op-stap-met-de-podcasts-en-andere-materialen-van-potential
http://www.potentialtoteach.be/contact
https://www.wetenschapuitgedokterd.be/de-leerkracht-een-superheld-voor-elk-kind


www.potentialtoteach.be

http://www.potentialtoteach.be/


Snuister op www.potentialtoteach.be/veelgestelde-vragen

http://www.potentialtoteach.be/veelgestelde-vragen


Lees ons boek(hoofdstuk)

• Inclusie: welke lading dekt deze vlag?

• Inclusief onderwijs, wie wordt er beter van?

• Moet ik een superheld zijn om inclusief les te geven?

• Inclusie: een must of een zoveelste modegril?

• Dynamische samenwerking met ouders: sneltrein of 
boemeltrein? 

• Samenwerking als wondermiddel voor inclusie? 

• Samen professionaliseren: een springplank naar 
inclusie?

www.potentialtoteach.be

http://www.potentialtoteach.be/


#ProudToTeachAll

Dankjewel voor jullie aandacht!
marijke.wilssens@arteveldehs.be

annemieke.eerlingen@arteveldehs.be
hannah.boonen@ucll.be

www.proudtoteachall.eu

mailto:marijke.wilssens@arteveldehs.be
mailto:annemieke.eerlingen@arteveldehs.be
mailto:hannah.boonen@ucll.be
http://www.proudtoteachall.eu/


Check out:

welke
superkracht
neem je mee
uit deze 
sessie?

https://biteable.com/watch/3230851/cb16e9a4bcbf9d253f58cffa5ed7dbc6

https://biteable.com/watch/3230851/cb16e9a4bcbf9d253f58cffa5ed7dbc6


Wat vond jij van deze workshop?

Evaluatie


