


Lerend Netwerk III
29 november 2022

Bewust(er) omgaan met data 

als hefboom voor grote onderwijskansen! 



Een inclusieve bril
Wat kleurt onze kijk op inclusie en 
hoe kan jij jouw inclusieve 
professionele kijk aanscherpen?

Hannah Boonen  (Expertisecentrum Inclusive Society – UCLL) 

I.s.m. Marijke Wilssens (Arteveldehogeschool) en Inge Van De 
Putte (vakgroep Orthopedagogiek UGent)  



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

Doelen Potential



POTENTIAL?

• Project met steun van Vlaio:

• liep 4 jaar (2016-2019)

• maatschappelijk belang centraal

• 4 universiteiten, 2 hogescholen, iMinds

• verdere professionalisering vanuit de 2 hogescholen 
i.s.m. UGent

• Onderzoeksluik afgerond:

• 5 doctoraten -> artikels: Researchgate

• Valorisatie loopt verder:

• Arteveldehogeschool, UCLL, UGent: samen 
professionaliserenwww.potentialtoteach.be

https://www.researchgate.net/project/POTENTIAL-Power-to-Teach-All-IWT-SBO?_sg=KNcXAQX9YPzNHbOx3e4r6lFxMUZrIYNlrg1Lou94yJTFP2iPTBFhc-F2ETtKPnPxAowY2r_pa6lytw3k53CFd-VvugtAUC9qjDth
http://www.potentialtoteach.be/


Welkom

• Wie ben ik? 

• Zet even in de chat:

• Wat brengt je naar hier? 

• Welk potentieel zie jij in samen krachtig 
lesgeven aan alle leerlingen in een diverse, 
steeds inclusievere leeromgeving?



Doel: een inclusieve leeromgeving…

• een leeromgeving die kwaliteitsvol onderwijs 
mogelijk maakt 

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

• Om dit mogelijk te maken ondersteunt een 
schoolteam actief de noden, zodat alle leerlingen 
tot leren en participeren komen, zowel op cognitief, 
sociaal, emotioneel, motorisch als moreel vlak.

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


Competenties voor inclusie onder de loep:
springplank naar inclusie

Potential vertrekt van wat leerkrachten volgens

wetenschappelijk onderzoek best doen

om inclusieve leeromgevingen te creëren:

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



Een inclusieve bril: wat kleurt onze kijk op inclusie?

Verschillende perspectieven 

1. Als persoon

2. Als leerkracht in de klas

3. Als team

4. Als school in de samenleving



Inclusieve professionele kijk?

• Een professionele kijk legt de link tussen het denken van leerkrachten 
en concrete klaspraktijken (cf. competentiemodel Blömeke et al., 2014)

Denken 
(kennis, opvattingen, 

bekwaamheidsgevoel, 
motivatie, …)

Professionele 
kijk

Klaspraktijk
(gedrag)



BLACK & WHITE
NEGATIVE

SOFT

Filter

‘Opportuniteiten’ / 
‘Bedreigingen’



Professionele kijk

• Professionele kijk wordt omschreven als de capaciteit om …
• kenmerken van effectieve instructie te herkennen (‘noticing’)

• en deze te linken aan kennis over leren en instructie (‘reasoning’) 

• De manier waarop leerkrachten kijken naar diversiteit in inclusieve 

klassen heeft een sterke invloed op de wijze waarop ze zelf inclusief te 

werk zullen gaan. 



Situatie: enkele leerlingen zetten je klas op stelten 

Opmerken: er is 
kabaal, leerlingen 

gooien propjes 
naar elkaar …

Redeneren: Waarom zijn 
ze zo onrustig? Wat zou 
ik kunnen doen om hen 

te kalmeren en weer 
orde te brengen in deze 
chaos? Ik kan diegenen 

belonen die zich wel 
gewenst gedragen

Je waardeert het 
gewenste gedrag dat 
bepaalde leerlingen 

stellen en je geeft een 
duidelijke en concrete 
ik-boodschap aan de 

leerlingen die 
ongewenst gedrag 

vertonen

Je kennis over 
klasmanagement 

Je motivatie om je 
rol als opvoeder op 

te nemen en 
leerlingen goed 
gedrag aan te 

leren en te belonen 

VOORBEELD

Denken

Professionele kijk

Gedrag



Platform
www.potentialtoteach.be

http://www.potentialtoteach.be/




www.potentialtoteach.be
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Oefening

Vat samen in een aantal kernwoorden wat jouw kijk op inclusie typeert. Gebruik hiervoor het 
ondersteunend document (zie link in chat) (5’).  
Wissel met je gesprekspartners in de break-outroom van gedachten over elkaars ‘brillen’, Zijn 
er gelijkenissen in hoe jullie kijken? Zijn er ook verschillen? Zie je inclusie met deze bril vooral 
als een probleem of uitdaging, of als een meerwaarde en kans? (10’)

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

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


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

Start
B

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


Bekijk de inclusieve bril op het kenniscentrum



Hefboom 1: 
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


Hefboom 2: 
verbindend samenwerken met leerlingen, ouders en 
andere partners

“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


Een inclusieve bril: wat kleurt onze kijk op inclusie?

Verschillende perspectieven 

1. Als persoon

2. Als leerkracht in de klas

3. Als team

4. Als school in de samenleving



https://www.potentialtoteach.be/
zoek-materiaal/detail-
2/brainstorm-wat-kleurt-onze-kijk-
op-inclusie?from=17#block-84

https://www.potentialtoteach.be/zoek-materiaal/detail-2/brainstorm-wat-kleurt-onze-kijk-op-inclusie?from=17#block-84


https://www.potentialtoteach.be/
zoek-materiaal/detail-
2/brainstorm-wat-kleurt-onze-kijk-
op-inclusie?from=17#block-84

https://www.potentialtoteach.be/zoek-materiaal/detail-2/brainstorm-wat-kleurt-onze-kijk-op-inclusie?from=17#block-84


Oefening

• Bekijk de twee filmclips van lager onderwijs (5’)

• Wissel uit over de volgende vragen met je gesprekspartners in de 
break-outroom (10’)

• In welke clip vind je dat de leerkracht in zijn interacties best inspeelt op de 
diversiteit onder de leerlingen? Wat zie je hem doen?

• In welke clip vind je dat de leerkracht in zijn werkvormen en aanpak best inspeelt 
op de diversiteit onder de leerlingen? Wat zie je hem doen?

• Benut eventueel de woordspinnen als hulpbron



Wat doet de leerkracht in 
zijn/haar interacties met de 
leerlingen om de diversiteit te 
waarderen en benutten?

Interacties 
met 
leerlingen

Dimensies:

1. Oog hebben voor individuele 

noden

2. Veiligheid en structuur bieden

3. Betrokkenheid van leerlingen 

realiseren

Redeneren (‘reasoning’) 



Wat zet de leerkracht in 
zijn/haar werkvormen en 
aanpak in om de diversiteit te 
waarderen en benutten? Originaliteit, 

vernieuwende 
aanpak, 

speelsheid

Werkvormen 
en aanpakDimensies:

1. Binnenklasdifferentiatie

2. Actief leren bevorderen

3. Heldere instructie geven

4. Flexibel groeperen

Redeneren (‘reasoning’)



• Welk potentieel zie je in deze werkvormen? Hoe zou 
je ze willen benutten in jouw eigen context?

• Wat heb je daarvoor nodig??

Reflectie



Kenniscentrum: thema’s als knooppunten op je leerweg 
naar inclusieve leeromgevingen

BRIL: waar kijken we naar op weg naar inclusieve 

leeromgevingen?

Diversiteit waarderen & benutten

Verbindend samenwerken

THEMA’s als knooppunten en ingangen:

Zorgcontinuüm

HGW

Teamteaching

UDL

Redelijke aanpassingen

Binnenklasdifferentiatie

Breed evalueren

Gedrag 

Beleid 

SCHOOLTAS: BRONNEN, tags volgens bril & thema’s
www.kenniscentrumpotential.be

http://www.kenniscentrumpotential.be/


Uitdaging: 
hoe benutten we een kennisbron in 

functie van eigen doelen & leren? 

www.arteveldehogeschool.be/universeelontwerp

http://www.arteveldehogeschool.be/universeelontwerp


Werkvorm ‘boekentas vol bronnen’

https://potentialtoteach.be/zoek-materiaal/detail-2/boekentas-vol-bronnen-wegwijs-in-het-potential-
kenniscentrum?from=18

Ga individueel doorheen elk van de thema’s en bekijk wat ze inhouden.
Voor elk thema noteer je ofwel een plus ofwel een vraagteken. 

Wissel je plus en vraagtekens uit met een collega. Waardeer elkaar klein en concreet voor 
datgene waar je al sterk in bent, waar je best trots op mag zijn.

Wat is dit en wat heeft het met inclusieve leeromgevingen te maken?
Hoe kan iemand die mijn klas/ onze school bezoekt, zien dat ik/ wij erop inzet(ten)?
Wat weten we nog niet en hoe kunnen we dit te weten komen?

Vanuit de plus en vraagtekens denk je samen na over een uitroepteken: welk thema zou je 
in functie van je doel nog verder willen verkennen, benutten, verdiepen…? Het is 
interessant om daarbij niet alleen bij het meest voor de hand liggende thema te blijven, 
maar ook andere thema’s te verkennen. De thema’s linken namelijk onderling aan elkaar. 
Het maakt op zich niet uit bij welk thema je insteekt en welk thema je vervolgens verdiept. 
Alle thema’s dragen immers bij tot het creëren van inclusieve leeromgevingen.

https://potentialtoteach.be/zoek-materiaal/detail-2/boekentas-vol-bronnen-wegwijs-in-het-potential-kenniscentrum?from=18


Meer weten? 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

• …



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



http://gespreksstarters.potentialtoteach.be

Download of bestel de 
doos vol potential: 
gespreksstarters over diversiteit 
en inclusie



Training Potential coach (7 
dagdelen) of ‘Potential op maat’ 
(naargelang de noden)

De Potential-tools in de vingers (3 
workshops) of Potential-tools als 
springplank’ (1 sessie)

Volg bijscholing of training van Potential of 
vraag die aan met je team

Navormingen | UCLL Research & Expertise

Diversiteit en inclusie | Arteveldehogeschool Gent

https://research-expertise.ucll.be/nl/navormingen?keywords=&aoi%5B286%5D=286&targetaudience=All&theme=342
https://www.arteveldehogeschool.be/samenwerken/vormingen-voor-professionals-bij-artevelde-academy/onderwijs/bijscholing-studiedag-volgen/diversiteit-en-inclusie


ProuD To Teach All

Erasmus+ 2020-2023

Inclusieve pedagogie Interprofessionele samenwerking

PROFESSIONELE ONTWIKKELING GERICHT OP GOED ONDERWIJS VOOR 

ALLE LEERLINGEN IN EEN INCLUSIEVE LEEROMGEVING

#ProudToTeachAll



Zin in meer? Gratis multiplier event 
woe.nam.10/05/2023, Brussel, Departement Onderwijs & 
Vorming en volg ons op www.proudtoteachall.eu

http://www.proudtoteachall.eu/


Vragen?
hannah.boonen@ucll.be


