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Doelen workshop
• Kennismaken met het didactisch pakket ‘De stem van leerlingen 

en ouders’

• Je leeft je in in het perspectief van leerlingen en ouders op een inclusieve leeromgeving 
en krijgt inzicht in hoe zij inclusie ervaren.

• Je verwoordt wat leerlingen en ouders nodig hebben om volwaardig te kunnen 
participeren in het klas- en schoolgebeuren.

• Je bepaalt hoe je de stem van leerlingen en hun ouders kan benutten om je acties te 
verbreden en te verdiepen.

• Het didactisch pakket kunnen situeren in de tools van 
www.potentialtoteach.be

http://www.potentialtoteach.be/


PROFESSIONELE ONTWIKKELING IN HET CREËREN 
VAN INCLUSIEVE LEEROMGEVINGEN

DIVERSITEIT WAARDEREN & 
BENUTTEN IN DE KLAS

VERBINDEND SAMENWERKEN 
MET DIVERSE PARTNERS IN & 

RONDOM DE SCHOOL

PROFESSIONELE ONTWIKKELING

Doelen Potential



Diversiteit waarderen en benutten?

https://kenniscentrumpotential.be/kenniscentrum/thema/diversiteit-waarderen-en-benutten
https://kenniscentrumpotential.be/kenniscentrum/detail/over-welke-diversiteit-hebben-we-het-nu-eigenlijk

https://kenniscentrumpotential.be/kenniscentrum/thema/diversiteit-waarderen-en-benutten
https://kenniscentrumpotential.be/kenniscentrum/detail/over-welke-diversiteit-hebben-we-het-nu-eigenlijk


Verbindend samenwerken met 
leerlingen en ouders?

“Ik zit mee rond de tafel maar eigenlijk ook weer niet. Ik heb 
soms het gevoel dat beslissingen reeds genomen zijn.”

https://kenniscentrumpotential.be/kenniscentrum/thema/verbindend-samenwerken

https://kenniscentrumpotential.be/kenniscentrum/thema/verbindend-samenwerken


Kinderen en ouders: ervaringsdeskundigen, 
volwaardige partners? 

“Veelal werkt men voor kinderen met autisme met schema’s en pictogrammen omdat ze 

moeite hebben met onvoorspelbaarheid. Daar heeft Rosie weinig problemen mee. Een 

dansles die niet doorgaat, een andere babysit, een stagiaire op school. She handles it! 

Maar op andere vlakken kan verandering moeilijk zijn. Voor Rosie vormen een jas, muts en 

sjaal een heilige drievuldigheid. Deze periode van het jaar, wanneer muts en sjaal niet altijd 

meer nodig zijn, is het lastig voor haar. Flexibeler omgaan met die zaken vraagt veel 

inspanningen van haar.” (Cl., mama van Rosie)



Inclusief: oog en oor voor de stem van 
leerlingen en ouders
“Mijn voornaamste doel is om een film te 
maken die dicht bij de kinderen blijft, ik wil 
over de kinderen vertellen en zo dicht als 
mogelijk bij hun standpunt blijven. Ik kan 
niet in hun schoenen lopen maar door veel 
tijd met hen door te brengen, wil ik iets 
vertellen dat waarachtig is.” (Ellen 
Vermeulen, Regisseur).



Keuzes van de regisseur
bij het maken van de film ‘Inclusief’

• Keuze voor zwart – wit = oog voor het geheel, de context
• Intersectionele benadering van diversiteit: kruisende 

aspecten bepalen de onderwijskansen (cfr. prof. David 
Mitchell: samenspel SES, mogelijkheden, gender, 
etnische afkomst & religie)

• Door de ogen van… ? Over de schouder filmen
• Appèl van een kind
• Traagheid <-> drang naar snelle oplossingen



Trailer film: https://vimeo.com/307219668 – film huren:  https://inclusief.blog/

https://vimeo.com/307219668
https://inclusief.blog/


Didactisch pakket: hoe gaan we hierover
in dialoog met elkaar?



Jouw eigen kijk?

• Wat heb je gezien? 
• Wat viel je op? 
• Wat dacht je? 
• Wat voel je? 
• Wat wil je delen? 



Door de ogen van 
Rosie

Wat zie je Rosie doen?

Hoe kijkt Rosie naar 
haar leerkracht/ 
klasgenoten? Wat 
betekenen de 
leerkracht/ de 
klasgenoten voor 
Rosie? 



Door de ogen van…

Wat zie je de leerkracht 
doen?
Wat spreekt je aan in de 
acties van de leerkracht?  

Welk beeld heeft de 
leerkracht over 
onderwijs? Hoe kijkt zij 
naar kinderen? Wat is 
belangrijk voor de 
leerkracht? 



Door de ogen van…

Wat zie je de ouders 
doen?  Welke vragen 
en twijfels hebben zij? 
Is dat voor beide 
ouders hetzelfde? 

Welk beeld hebben de 
ouders over onderwijs?  
Wat wensen zij voor 
Rosie? 



De context van Rosie

Wat vind je krachtig in 
Rosie haar context? 

Waar zie je nog kansen 
om Rosie te laten 
participeren? 



Inclusie vraagt actie !

• Wat zijn mogelijke acties die jij als onderwijsprofessional 
(leerkracht of ondersteuner) kan doen om er mee voor te 
zorgen dat Rosie kan participeren in de klas en bij de klasgroep 
hoort?



Jouw eigen kijk?

• Wat heb je gezien? 
• Wat viel je op? 
• Wat dacht je? 
• Wat voel je? 
• Wat wil je delen? 



Door de ogen van 
Sami

Wat zie je Sami doen?

Hoe kijkt Sami naar zijn 
leerkracht/ 
klasgenoten? Wat 
betekenen de 
leerkracht/ de 
klasgenoten voor 
Sami? 



Door de ogen van… 

Wat zie je de leerkracht 
doen? Wat spreekt je 
aan in de acties van de 
leerkracht?  

Welk beeld heeft de 
leerkracht over 
onderwijs? Hoe kijkt hij 
naar kinderen? Wat is 
belangrijk voor de 
leerkracht? 



Door de ogen van… 

Wat zie je de ouder 
doen? Welke vragen 
en twijfels heeft de 
ouder? 

Welk beeld heeft de 
ouder over onderwijs?  
Wat wenst de ouder 
voor Sami? 



De context van Sami

Wat vind je krachtig in 
Sami zijn context?  

Waar zie je nog kansen 
om Sami te laten 
participeren? 



Inclusie vraagt actie !

• Wat zijn mogelijke acties die jij als onderwijsprofessional 
(leerkracht of ondersteuner) kan doen om er mee voor te 
zorgen dat Irakli kan participeren in de klas en bij de klasgroep 
hoort?



Jouw eigen kijk?

• Wat heb je gezien? 
• Wat viel je op? 
• Wat dacht je? 
• Wat voel je? 
• Wat wil je delen? 



Door de ogen van 
Irakli

Wat zie je Irakli doen?

Hoe kijkt Irakli naar zijn 
leerkracht/ 
klasgenoten? Wat 
betekenen de 
leerkracht/ de 
klasgenoten voor 
Sami? 



Door de ogen van… 

Wat zie je de leerkracht 
doen? Wat spreekt je aan 
in de acties van de 
leerkracht?  

Welk beeld heeft de 
leerkracht over 
onderwijs? Hoe kijkt hij 
naar kinderen? Wat is 
belangrijk voor de 
leerkracht? 



Door de ogen van… 

Wat zie je de ouders 
doen?  Welke vragen 
en twijfels hebben zij? 

Welk beeld hebben de 
ouders over onderwijs? 
Wat wensen de 
ouders? 



De context van Irakli

Wat vind je krachtig in 
Irakli zijn context?  

Waar zie je nog kansen 
om Irakli te laten 
participeren? 



Inclusie vraagt actie !

• Wat zijn mogelijke acties die jij als onderwijsprofessional 
(leerkracht of ondersteuner) kan doen om er mee voor te 
zorgen dat Irakli kan participeren in de klas en bij de klasgroep 
hoort?



Jouw eigen kijk?

• Wat heb je gezien? 
• Wat viel je op? 
• Wat dacht je? 
• Wat voel je? 
• Wat wil je delen? 



Door de ogen van 
Nathan

Wat zie je Nathan 
doen?

Hoe kijkt Nathan naar 
zijn leerkracht(en)/ 
klasgenoten? Wat 
betekenen de 
leerkrachten/ de 
klasgenoten voor 
Nathan? 



Door de ogen van… 

Wat zie je de 
leerkracht(en) doen? 
Wat spreekt je aan in 
de acties van de 
leerkracht(en)?  

Welk beeld heeft de 
leerkracht over 
onderwijs? Hoe kijkt 
hij/zij naar kinderen? 
Wat is belangrijk voor 
de leerkracht? 



De context van 
Nathan

Wat vind je krachtig in 
Nathan zijn context?  

Waar zie je nog kansen 
om Nathan  te laten 
participeren? 



Inclusie vraagt actie !

• Wat zijn mogelijke acties die jij als onderwijsprofessional 
(leerkracht of ondersteuner) kan doen om er mee voor te 
zorgen dat Irakli kan participeren in de klas en bij de klasgroep 
hoort?



Kinderen en ouders betrekken?
• Luister naar hun inbreng en verhaal 
• Respecteer hun geschiedenis en keuzes 
• Heb oog voor hun onzichtbare inzet
• Communiceer toegankelijk 
• Werk doelgericht samen
• Neem en geef tijd



Waar vind ik het didactisch 
pakket, met

de vier filmpjes  en de 
bijhorende presentatie?
Rosie – thema samenwerken met ouders 

Sami – thema sterktegerichte beeldvorming

Irakli – thema ondersteuning

Nathan – thema toekomstperspectief, redelijke 
aanpassingen, IAC



www.potentialtoteach.beVia ‘Zoek 
materiaal’ 
of

Scroll  
naar 
beneden 
focus B

http://www.potentialtoteach.be/




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%3Ffrom=18


Meer weten? Verken het online kenniscentrum
Klik ‘inspireer mij’ op het platform www.potentialtoteach.be 

of verken rechtstreeks
www.kenniscentrumpotential.be

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


… of denk samen na over 
vragen ‘vol potentieel’ 
• 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? 



… of bekijk ons introductiefilmpje

http://potentialtoteach.be/veelgestelde-vragen > Hoe weten we of het potential-traject iets voor ons team is? 
Of rechtstreeks op youtube: tik ‘potential introductie’ of ‘marijke wilssens inclusion’ voor de hele playlist

http://potentialtoteach.be/veelgestelde-vragen


Financiering: 
VLAIO

… of professionaliseer je samen via het 
platform en/of train-the-trainerprogramma…

Inspiratiemoment
woensdag 11/03/2020, 9-12u, Odisee Brussel 
-> info & aanmelden via onze contactpagina: 

http://potentialtoteach.be/contact

http://potentialtoteach.be/contact


Bedankt en veel succes namens alle 
Potential-partners.

Wat is er blijven kleven? 

www.potentialtoteach.be

http://www.potentialtoteach.be/

