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Inclusieve competentiegroei…?

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


Inhoud workshop

Van leervraag naar antwoorden: we 
belichten veelgestelde vragen over…

1. Samen groeien naar inclusie (30’)

2. Traject en bijeenkomsten (30’)

3. Begeleiding, ondersteuning en 
coaching (30’)



1. Leervragen: realiteit?

• Dries is een enthousiaste leerkracht die de 
diversiteit in de klas nog meer wil waarderen en 
benutten. Hij vraagt zich wel af hoe hij dit allemaal 
georganiseerd krijgt in de klas. Hij wil de lat hoog
blijven leggen voor elke leerling en daarmee ingaan 
tegen collega’s die klagen dat het niveau blijft dalen. 
Hij wil ook alle collega’s meekrijgen en vindt dat de 
directie het wat te veel zijn beloop laat…



1. Leervragen: realiteit?

• Martine vraagt een overleg met het CLB over een 
anderstalige, kansarme jongen in de klas die 
slechts mondjesmaat tot leren komt en 
voortdurend uitdagend gedrag stelt. Ze zou graag 
horen wat er precies met hem aan de hand is, zodat 
hij eventueel kan verwezen worden naar speciale 
begeleiding of therapie. Ze vraagt zich af wat ze 
intussen kan doen om de situatie haalbaar te 
houden, zodat hij het klasgebeuren minder stoort.



1. Leervragen: realiteit?

• Shari rondt (of rondde) het laatste jaar van de 
lerarenopleiding af. Ze heeft een boeiende, maar 
intensieve stage achter de rug. Ze heeft het gevoel
dat ze in haar opleiding lang nog niet alles geleerd 
heeft om aan de noden van alle kinderen tegemoet te 
komen. Ze weet bijvoorbeeld nog niet goed hoe ze 
best met ouders omgaat, bijvoorbeeld bij kansarme 
en meertalige leerlingen, of ouders die allerlei redelijke 
aanpassingen vragen voor hun kind.



www.potentialtoteach.be

http://www.potentialtoteach.be/




1.Samen groeien naar inclusie 
(veelgestelde vragen & antwoorden)

http://potentialtoteach.be/veelgestelde-vragen

http://potentialtoteach.be/veelgestelde-vragen


Samenwerkend leren

• Samenwerkend actieonderzoek 

• Community of practice



Krachtig lesgeven in diversiteit en verbindend samenwerken met 
diverse partners, bijvoorbeeld …

• Dries: Ik wil mijn lessen toegankelijker maken voor al mijn leerlingen 
en hen allemaal gemotiveerd houden 

• Martine: Ik wil beter leren omgaan met een anderstalige, kansarme 
jongen die slechts mondjesmaat tot leren komt en voortdurend 
uitdagend gedrag stelt

• Shari: Ik wil alle ouders bereiken en zoek wie me daarbij kan helpen

1. Actieonderzoek: van 
leervraag naar doel - actie…



Werkvorm 1
Competentieloep

http://potentialtoteach.be/zoek-materiaal/detail-2/competentieloep

Scroll naar beneden op startpagina 
www.potentialtoteach.be

of via

Ø Inspireer mij 
Ø Professionaliseringstraject schoolteams
Ø Focus A: Microscoop op inclusie: Doel en realiteit

Ø Bijeenkomst 1: Van realiteit naar doel
Ø 2. Competenties voor inclusie onder de loep

http://potentialtoteach.be/zoek-materiaal/detail-2/competentieloep
http://www.potentialtoteach.be/




Werkvorm 2:
Design studio

Scroll naar beneden op startpagina 
www.potentialtoteach.be

of via

Ø Inspireer mij 
Ø Professionaliseringstraject schoolteams
Ø Focus A: Microscoop op inclusie: Doel en realiteit

Ø Bijenkomst 2: De doelen scherper in beeld
Ø 2. Doel in het vizier

Ø Design studio: doel in het vizier

http://potentialtoteach.be/zoek-materiaal/detail-2/design-studio-doel-in-het-vizier?from=17

http://www.potentialtoteach.be/
http://potentialtoteach.be/zoek-materiaal/detail-2/design-studio-doel-in-het-vizier%3Ffrom=17


Werkvorm 2: Doel in het 
vizier: hoe ziet het eruit 
als het doel bereikt is?

• Neem je voorlopige doel voor ogen (cfr. groeibundel)

• Stel je voor dat je op het einde van het schooljaar opnieuw in beeld brengt hoe je 
omgaat met diversiteit en/of daartoe verbindend samenwerkt. Wat wil je dat er dan 
anders is dan nu? 

Ø Probeer je dit zo concreet mogelijk voor te stellen en probeer dit weer te geven in een 
‘ontwerp’. We weten namelijk dat het vaak beter werkt om je doel te realiseren als je jouw 
toekomstbeeld zichtbaar maakt. Je kan bv. kiezen voor een schema, tekening, mindmap, een 
kort script, een aantal staakwoorden, of wie weet iets anders dat je ontwerp tastbaar maakt. 

Ø Verken dit bij elkaar en ondersteun elkaar aan de hand van de hierna volgende richtvragen. 



Doel in het vizier: Design studio
1. DOEL

• Welk doel heb je nu voor ogen? 
Is dit enkel een doel voor jou,
of zijn er leerlingen, ouders, collega’s of anderen die misschien hetzelfde willen, die dit ook belangrijk 

vinden? 
• Wat zou de winst zijn van het bereiken van dit doel

Ø voor jezelf?
Ø voor (bepaalde) leerlingen of ouders?
Ø voor collega’s of andere partners waarmee we samenwerken, voor het schoolteam?

2. ONTWERP VAN HET DOEL

• Hoe stel jij het je in de praktijk voor wanneer het doel bereikt is? 
• Wat zie je jezelf, de leerlingen, ouders, collega’s of anderen doen? 
• Waaraan zal je merken dat je doel bereikt is? 
• Wat zal er veranderd zijn? Hoe zal de klas of (leer)omgeving er anders uitzien?
• Wanneer zal je tevreden zijn? Wanneer zal je vinden dat dit effectief bijdraagt aan een meer inclusieve 

leeromgeving?
• Wie of wat zou het ontwerp nog sterker kunnen maken?



Doel in het vizier: Design studio

3. MOGELIJKE EERSTE STAP OF ACTIE

• Als dit is wat je graag wil bereiken, wat kan dan een eerste stap zijn in die richting? Wat zijn nog 
mogelijkheden?

• Als je meteen aan de slag zou kunnen gaan, wat zou je dan willen doen? Wat zie je nu al zitten? Wat ga je nu 
aanpakken? 

• Wie of wat heb je nodig om dit ook werkelijk te doen?

http://potentialtoteach.be/zoek-materiaal/detail-2/de-doelen-scherper-in-beeld?from=17#block-177
> download presentatie

http://potentialtoteach.be/zoek-materiaal/detail-2/de-doelen-scherper-in-beeld%3Ffrom=17


Effectief professionaliseren: 
mogelijkheden in jouw praktijk?

• Onder begeleiding van één of twee coaches zoek je samen met collega’s naar 
antwoorden op eigen leervragen uit de klas- en schoolpraktijk 

• Je concretiseert eigen doelen en onderneemt gerichte acties om die te 
bereiken. 

• Je scherpt je inclusieve kijk aan, onder meer door samen stil te staan bij 
beeldmateriaal uit de klaspraktijk

• Je leert ondersteuning vragen en geven aan leerlingen, ouders en andere 
partners

• Je verbreedt je kennis en ervaringen en verankert ze duurzaam in de team-
en schoolwerking



2.Traject en bijeenkomsten

• Welk traject doorloop je om je competentiegroei als leerkracht in 
handen te nemen vanuit eigen vragen?

• Hoe stimuleer je de samenwerking met leerlingen, ouders, 
collega’s en andere partners? 

• Hoeveel tijd vraagt dit en hoe vindt je die? 



2. Traject en bijeenkomsten

*http://potentialtoteach.be/zoek-materiaal/detail-2/samen-professionaliseren-een-springplank-voor-inclusie-2?from=17

http://potentialtoteach.be/zoek-materiaal/detail-2/samen-professionaliseren-een-springplank-voor-inclusie-2%3Ffrom=17


2.Traject en 
bijeenkomsten

http://potentialtoteach.be/veelgestelde-vragen

http://potentialtoteach.be/veelgestelde-vragen


2. Traject en bijeenkomsten: 

wat biedt het Potential-traject je?
• Professionalisering en ontwikkeling van je competenties voor 

inclusie

• Een wetenschappelijk onderbouwde werkwijze

• Duurzame versterking van de samenwerkende en lerende kracht 
in je team

• Vernieuwende hulpbronnen: materialen, coaching en feedback om 
ieders leerpotentieel te versterken

http://potentialtoteach.be/zoek-materiaal/detail-2/van-realiteit-naar-doel?from=17 > download presentatie Intake Potential

http://potentialtoteach.be/zoek-materiaal/detail-2/van-realiteit-naar-doel%3Ffrom=17


2. Traject en bijeenkomsten:

wie heb je nodig?

• Ideaal gezien 4 à 10 leerkrachten die een aantal keer bijeenkomen

• Eén of twee collega’s of een externe begeleider die het traject willen 
(leren) ondersteunen, begeleiden en coachen

• Een schoolteam dat openstaat voor uitwisseling van kennis en 
ervaringen

• Steun van de directie



2. Traject en bijeenkomsten: 

hoeveel tijd vraagt het?

Effectief professionaliseren vraagt ideaal gezien 

• een twintigtal contacturen= bv. acht bijeenkomsten van twee à drie uur

• gespreid over  één of meer schooljaren

• in een kernteam of schoolteam (minstens één keer uitwisselen in breder 
schoolteam, bv. pedagogische studiedag, personeelsvergadering,…)





2. Traject en bijeenkomsten: waarop focussen 
we ons om het traject te structureren?

*http://potentialtoteach.be/zoek-materiaal/detail-2/samen-professionaliseren-een-springplank-voor-inclusie-2?from=17

Klap elke focus open en je vindt er twee of drie 
bijeenkomsten, met telkens

• Doelen 

• Werkvormen

• Materiaal (download)

Geheel traject? Download het overzichtsdocument

http://potentialtoteach.be/zoek-materiaal/detail-2/samen-professionaliseren-een-springplank-voor-inclusie-2%3Ffrom=17


2. Traject en bijeenkomsten: 
Hoe geven we de bijeenkomsten vorm?

http://potentialtoteach.be/zoek-materiaal/detail-2/samen-professionaliseren-een-springplank-voor-inclusie-2?from=17

Klik op een bijeenkomst en 
je vindt er telkens

• Doelen 

• Werkvormen

• Materiaal (download)

http://potentialtoteach.be/zoek-materiaal/detail-2/samen-professionaliseren-een-springplank-voor-inclusie-2%3Ffrom=17


www.potentialtoteach.be

Startpagina

Zoek 
materiaal 
of

Scroll  
naar 
beneden:

http://www.potentialtoteach.be/


Overzicht gehele traject 
= zichtbaar
in elke focus

















2. Traject en bijeenkomsten: 
mogelijkheden in jouw praktijk?



3.Begeleiding, ondersteuning en 
coaching

• Welke begeleiding en ondersteuning is er nodig? 

• Kan iedereen dit traject zomaar coachen of vraagt dit 
oefening, training, een specifieke kijk…? 

• 1,2,3 start: GRROW…



3.Coaching en begeleidinghttp://potentialtoteach.be/veelgestelde-vragen

http://potentialtoteach.be/veelgestelde-vragen


3. Begeleiding, ondersteuning en coaching :  
welke rol heeft de coach?

• Een leerproces gericht op een inclusieve leeromgeving uitlokken 

• Collega’s begeleiden in hun traject van professionele ontwikkeling

• Collega’s waarderend benaderen en doelgericht feedback geven

• Hulpbronnen en materialen benutten om collega’s uit te dagen en te inspireren

• Ontspannen groeien in de rol dankzij ondersteuning, training en/of intervisie



3. Begeleiding, ondersteuning en coaching :  
welke vaardigheden zet ik als coach in?

• Balans inhoudelijke kennis - coachende vaardigheden

• Groeigerichte kijk: iedereen kan leren coachen

• Voorwaarde: tijd voor feedback, training, intervisie



3. Begeleiding, ondersteuning, coaching: 
wie neemt de coachende rol op?

• Rol: inclusiegericht coachen 
= leerkrachten begeleiden in hun leerproces gericht op kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen
≠ oplossingen adviseren of aansturen

• Wie?

• intern of extern, mogelijk in diverse functies 
• alleen of in duo



Begeleiding, ondersteuning en coaching: 
mogelijkheden in jouw praktijk?



Meer weten? A. Denk samen 
na over vragen ‘vol potentieel’ 
• Inclusie: wat en waarom? 

• Inclusie: welke lading dekt deze vlag?

• Inclusief onderwijs, wie wordt er beter van?

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

• Inclusie: zit het tussen je oren ? 

• Inclusie: een must of een zoveelste modegril?

• Samen professionaliseren: een springplank voor inclusie
• …



B. Verdiep je met het 
didactisch pakket in het 
perspectief van leerlingen en 
ouders

• Documentaire -> ervaringsuitwisseling -> actie

• Vier thema’s

• Irakli - ondersteuning

• Rosie - samenwerken met ouders 

• Nathan – toekomstperspectief, redelijke aanpassingen, IAC

• Sami - sterktegerichte beeldvorming



C. Benut het online kenniscentrum
Via ‘inspireer mij’ op het platform of 

via de specifieke website

www.kenniscentrumpotential.be

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


Organisatie Mogelijke inhouden  

Training

Een inclusieve kijk ontwikkelen en materialen, 
werkvormen, instrumenten verkennen voor het 
professionaliseringstraject van Potential

Coachende vaardigheden aanscherpen: de eigen 
realiteit op vlak van diversiteit, samenwerking en 
inclusie exploreren, doelen in een inclusieve 
klaspraktijk scherp leren stellen, collega’s waarderen en 
bekrachtigen, betrokken confronteren, uitdagen, 
inspireren in functie van een inclusieve klaspraktijk. 

Intervisie

Je inclusieve kijk en coachingsvaardigheden verdiepen: 
ruimte geven aan en toelaten van moeilijke gevoelens, 
ontspannen,...

Onderling bekommernissen en ervaringen uitwisselen: 
elkaar ondersteunen door waarderen, inspireren, 
betrokken confronteren, uitdagen,…

D. Volg of verwijs naar de training voor 
interne en externe coaches



Organisatie Mogelijke doelen  

Trainingsdag 1

Trainingsdag 2

Trainingsdag 3

Je krijgt inzicht in de opbouw van het Potential- traject. Je leert de realiteit op vlak van 
inclusieve leeromgevingen, diversiteit en samenwerking in de school verkennen en collega’s 
ondersteunen om daarbinnen leervragen en doelen te stellen voor de eigen klas- en 
schoolpraktijk. Je staat stil bij het leerklimaat dat nodig is opdat collega’s zich veilig voelen, 
zich kwetsbaar durven opstellen en samen op zoek leren gaan naar krachtbronnen. 

Je verkent coaching als een manier om collega’s te ondersteunen in hun leerproces. 
Je krijgt inzicht in de vaardigheden die je daarbij kunt inzetten en hoe je gesprekken meer 
structuur kunt geven in functie van de doelen van Potential.

Je krijgt inzicht en oefent in de coachingsvaardigheden verkennen, waarderen en betrokken 
confronteren. Je leert ze inzetten met een scherpe focus op de leerdoelen gericht op het 
creëren van inclusieve leeromgevingen.

D. Volg of verwijs naar de training voor interne en 
externe coaches



Organisatie Mogelijke doelen  

Trainingsdag 4

Trainingsdag 5

Intervisie

Je deelt je ervaringen met het inzetten van je coachingsvaardigheden. 
Je staat stil bij hoe je een leerklimaat kunt creëren in een groep gericht op het creëren van 
inclusieve leeromgevingen en hoe je daarbij ruimte kunt geven aan o.a. moeilijke gevoelens of 
weerstand. Je verkent verder hoe je daarbij concrete krachtbronnen kunt benutten, zoals het 
kenniscentrum, netwerkinstrument, de ‘Missing voices’ van leerlingen en ouders…

Je leert samen met collega’s concretiseren wat je vanuit de doelen, krachtbronnen en acties 
geleerd hebt en hoe je dat kunt delen met het bredere schoolteam zodat je er samen sterker 
van kan worden. 
Je leert samen met collega’s terugblikken op de meerwaarde van het 
professionaliseringstraject voor ieders eigen competentiegroei en voor de school en 
vooruitblikken in de richting van een verder plan van aanpak.

Je verkent wat er lukte en wat er moeilijk bleek. 
Je geeft elkaar feedback, reflecteert samen over wat je anders wil en wat mogelijke 
krachtbronnen of opties zijn voor het verder coachen naar inclusieve leeromgevingen.

D. Volg of verwijs naar de training voor interne en 
externe coaches



Financiering: 
VLAIO

E. Verwijs naar het inspiratiemoment
woensdag 11/03/2020, 9-12u, Odisee Brussel 
-> info & aanmelden via onze contactpagina: 

http://potentialtoteach.be/contact

Bedankt en veel geluk namens alle Potential-partners

http://potentialtoteach.be/contact

