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In een inclusieve klascontext worden leerlingen 
met en zonder beperking overeenkomstig hun 
individuele leerniveau samen bij alle activiteiten 
betrokken. Door een open en eerlijke dialoog over 
verschillen krijgen leerlingen meer begrip voor el-
kaar en krijgen ze het gevoel echt deel uit te ma-
ken van de schoolgemeenschap. Uit onderzoek 
blijkt dat zowel leerlingen met als zonder beper-
king baat hebben bij inclusief onderwijs.

Inclusief onderwijs vereist dat leerkrachten hun 
onderwijspraktijk onder de loep nemen. Daarbij 
moeten ze kunnen steunen op professionele part-
ners die hen begeleiden in hun professionele ont-
wikkeling en het delen van goede praktijken.

HANDELINGSGERICHT WERKEN

Leerkrachten zijn geen orthopedagogen. Ze hoe-
ven niet gespecialiseerd te zijn in de beperkingen 
van hun leerlingen. Leerkrachten beschikken ech-
ter wel over de expertise om binnen hun vakgebied 
de lesinhoud aan te brengen op maat van de leer-
ling. Daarbij kunnen ze bouwen op de uitgangs-
punten van handelingsgericht werken (HGW): (1) 

handelingsgericht werken is doelgericht, (2) het 
steunt op wisselwerking en afstemming, (3) de 
onderwijs en opvoedingsbehoeften staan cen-
traal, (4) de leerkracht en de ouders doen ertoe, 
(5) het benut de positieve aspecten, (6) er wordt 
constructief samengewerkt, en (7) er wordt syste-
matisch en transparant gewerkt. Om succesvol te 
zijn, moeten deze zeven uitgangspunten dagelijks 
waargemaakt worden. Daarom is het belangrijk te 
evalueren wat goed loopt en wat voor verbetering 
vatbaar is.

	■ Lees er meer over in Handelingsgericht werken, 
samenwerken aan schoolsucces (Acco, 2018).

OUDERBETROKKENHEID

Ouderbetrokkenheid is een belangrijke pijler van 
handelingsgericht werken. Wanneer de ouders 
worden betrokken bij het onderwijs van hun 
kinderen worden betere resultaten geboekt. De 
betrokkenheid van de ouders is bepalend voor 
succeservaringen van de leerlingen en de leer-
krachten. Voor ouders is het ook belangrijk om 
te zien op welke manier hun kind met specifieke 
onderwijsbehoeften baat heeft bij het gevolgde 
onderwijs.

COMPETENTIE-ONTWIKKELING

Inclusief onderwijs gaat over verschillende aspec-
ten van het lesgeven. Het gaat over je leerkracht-
stijl, klasklimaat, groepsindeling, instructie, motiva-
tie van leerlingen, ... Soms zie je als leerkracht door 
de bomen het bos niet meer. Het is dan van belang 
om richting te krijgen waar je best op focust. De 
kijkwijzer inclusieve klaspraktijk helpt je daarbij.

	■ Voor meer inspiratie verwijzen we graag naar 
Potential: Power to teach all, een project dat 
leerkrachten ondersteunt in hun competen-
tie-ontwikkeling.

http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/ADP_Handelingsgericht%20werken.pdf
https://www.acco.be/nl-be/items/9789463448093/Handelingsgericht-werken--
https://www.acco.be/nl-be/items/9789463448093/Handelingsgericht-werken--
https://potentialtoteach.be/src/Frontend/Files/Potential/block_document/5dd26fab8232a.pdf
https://potentialtoteach.be/
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CO-TEACHING EN COÖPERATIEF LEREN

Co-teaching is een effectieve en gebruiksvriende-
lijke manier om om te gaan met de diversiteit in de 
klas. Aan de hand van teamreflectie krijgen co-tea-
chers bovendien de kans om hun professionaliteit 
te verhogen. Dit vergt dat leerkrachten hierin op-
geleid worden maar ook dat er oplossingen wor-
den gevonden voor organisatorische aspecten. 

	■ Neem een kijkje op Klasse om meer te weten 
te komen over verschillende vormen van co-te-
aching. Of laat je inspireren door het team dat 
werd uitgeroepen tot Leraar van het Jaar 2019 
of door deze leerkrachten wiskunde.

Coöperatief leren of samenwerkend leren is een 
strategie waarbij leerlingen per twee of in kleine 
groepjes worden samen gezet rond specifieke 
leeractiviteiten. Onderzoek wijst uit dat deze aan-
pak positieve resultaten oplevert met betrekking 
tot de prestaties van leerlingen en op termijn een 
gevoel van samenhorigheid creëert. 

	■ Meer informatie vind je op Coöperatief leren in 
beeld.

 
ONDERWIJSDOELEN

Het is belangrijk dat uitdagende doelen gesteld 
worden voor alle leerlingen, ook voor leerlingen 
met een verstandelijke beperking. Ook zij profite-
ren van hoge verwachtingen, op voorwaarde dat 
die realistisch zijn. Het moet voor alle betrokke-
nen duidelijk zijn aan welke onderwijsdoelen men 
met de leerling zal werken en binnen welke tijds-
spanne men deze wil aanbieden en bereiken. Wel-
ke specifieke, tussenliggende doelstellingen kan 
men laten vallen om het inclusief onderwijstraject 
haalbaar te maken? Kunnen er andere specifieke 
doelstellingen geformuleerd worden voor deze 
leerling? Op welke manier kunnen hierbij hulp-
middelen worden ingezet?

	■ In deze leidraad vind je handvaten om het 
overleg rond redelijke aanpassingen voor leer-
lingen met een (gemotiveerd) verslag kwali-
teitsvol te laten verlopen.

 
ONDERSTEUNING

Als de basiszorg en de verhoogde zorg niet volstaan 
en er uitbreiding van zorg nodig is of een leerling 
een individueel aangepast curriculum volgt, kan 
een school voor gewoon onderwijs extra onder-
steuning aantrekken voor de begeleiding van een 
leerling met specifieke onderwijsbehoeften.

 
KLASMANAGEMENT

Veel leerlingen hebben het moeilijk met een druk-
ke klasinrichting. Een goeie manier om ervoor te 
zorgen dat leerlingen zich veilig voelen in de klas 
is om bij het begin van het schooljaar te starten 
met lege muren. Leerlingen krijgen dan inspraak 
in wat er aan de muren komt, waardoor de klasin-
richting niet bedreigend overkomt maar integen-
deel iets is waaraan ze zelf vorm hebben gegeven. 
Daarnaast hebben leerlingen baat bij een gestruc-
tureerde manier van lesgeven en aan duidelijke 
verwachtingen ten aanzien van gedrag.

 
TOEGANKELIJK LESMATERIAAL

Door het lesmateriaal van meet af aan toeganke-
lijk te maken, vermijd je aanpassingen achteraf. 

	■ Voor tips rond de toegankelijkheid van digitale 
documenten verwijzen we naar Anysurfer.

	■ Lees er meer over in Handelingsgericht werken, 
samenwerken aan schoolsucces (Acco, 2018).

https://www.klasse.be/88761/co-teaching-6-vormen/
https://www.youtube.com/watch?v=KcmONSgpjTw
https://www.klasse.be/198192/wiskunde-in-secundair-co‑teachen-op-maat-van-elke-leerling/
http://cooperatieflerenolo.weebly.com/
http://cooperatieflerenolo.weebly.com/
https://www.unia.be/nl/publicaties-statistieken/publicaties/overleg-rond-redelijke-aanpassingen-op-school-een-leidraad
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ondersteuningsmodel-voor-leerlingen-met-specifieke-onderwijsbehoeften
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ondersteuningsmodel-voor-leerlingen-met-specifieke-onderwijsbehoeften
https://www.anysurfer.be/nl/in-de-praktijk/documenten
https://www.acco.be/nl-be/items/9789463448093/Handelingsgericht-werken--
https://www.acco.be/nl-be/items/9789463448093/Handelingsgericht-werken--

