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Break out sessies reeks 1 (10.30 uur – 12.00 uur) 

 

1. Redelijke  aanpassingen  in  de  klas – een  zoektocht  naar  participatie  

voor  elke leerling 
Elisabeth De Schauwer (UGent, vakgroep Orthopedagogiek) 

 

Sinds het M-decreet is een centrale vraag bij een leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften: 

“Wat heeft de school nodig om met een leerling aan de slag te gaan?” Waar we vroeger vaak 

terugvielen op een afweging van draagkracht, gaan we nu zoeken welke aanpassingen er binnen 

de klas- en schoolcontext redelijk zijn. Er bestaan geen standaardlijstjes van wat redelijk is en 

wat niet. Die afweging moet voor elk kind apart en in elke context opnieuw gemaakt worden. 

Elke maatregel is maatwerk. Redelijke aanpassingen verhogen de kansen voor leerlingen om te 

participeren binnen de contouren van het curriculum. De samenwerking tussen leerlingen, 

leraren, zorgcoördinatoren, ondersteuners, ouders… speelt hier een belangrijke rol in.  

 

We willen samen nadenken over redelijke aanpassingen en concrete voorbeelden bekijken die 

inspirerend zijn binnen de klas- en schoolcontext. 

 

2. Missing  voices 
Inge Van de Putte (Potential en UGent, vakgroep Orthopedagogiek) 

 

In alle debatten rond inclusief onderwijs en het M-decreet 

wordt er zelden gewoon geluisterd en gekeken. 

Filmmaakster Ellen Vermeulen kiest er in haar film 

‘Inclusief’ expliciet voor om dit wél te doen. Ze ging op 

een integere en diepgaande manier aan de slag met vier 

kinderen en hun ouders. Irakli, Samie, Nathan en Rosie 

laten je zien hoe inclusief onderwijs bij hen werkt. 

 

Vanuit het onderzoeksproject Potential wordt een didactisch pakket uitgewerkt op basis van de 

film ‘Inclusief’. Het zoomt in op het perspectief van kinderen en ouders. Er wordt stilgestaan bij 

de vraag: “Wat (h)erkennen we in de film dat ons helpt om ons denken en handelen in beweging 

te brengen?” 

 

Deze workshop wordt gezien als een try out van het didactisch pakket. De deelnemers geven 

suggesties en feedback om het didactisch pakket te optimaliseren.  

 

Inspiratiedag Exclusief-Inclusief 

http://www.onderwijsnetwerkantwerpen.be/
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3. Inclusieve praktijk Nürnberg 
Christian J. Büttner, Tanja Klieber (Nürnberg) 

Inès Vermander, Tine Verwulgen, Veerle Van den Eynde (ondersteuners) 

In deze sessie krijg je eerst een blik op de manier waarop men in Nürnberg, een stad in Duitsland 

(Beieren) probeert stappen te zetten om inclusiever onderwijs te realiseren. De stad is erg 

vergelijkbaar met Antwerpen qua grootte en uitdagingen. 

Daarna wordt ingezoomd op de “Michael-Ende-Grundschule”. Deze basisschool bevindt zich in 

een wijk van de stad met erg veel uitdagingen. Er is een grote diversiteit onder de leerlingen o.a. 

wat betreft thuistaal. De school profileert zich als een school waar elk kind welkom is en het 

leven en het leren gericht zijn op een totale ontwikkeling. Om dat te realiseren is er een sterke 

bereidheid van iedereen om met wederzijds respect te leven en te leren van elkaar. Gemengde 

leeftijdsgroepen, flexibele trajecten, open klassen, samenwerking met buurt, welzijnswerkers, 

ouders en leerkrachten speciaal onderwijs zijn troeven van deze school. 

Een transparante en goed doordachte architectuur belichaamt daarenboven de achterliggende 

transparante structuur, communicatie en afspraken. Het gebouw huisvest alle kinderen en 

professionals zonder expliciete grens tussen de verschillende ruimtes. Dit geeft een sterk gevoel 

van samenhang en betrokkenheid. 

De sessie verloopt in het Engels en er is aandacht voor interactie. Enkele ondersteuners van 

verschillende ondersteuningsnetwerken die de school vorig jaar bezochten, delen ook hun 

ervaringen en ondersteunen de interactie in deze sessie. Je hoeft zeker niet vloeiend Engels te 

kunnen praten om actief deel te nemen. 

 

4. GOL(l)D:  Gericht Ondersteunen van Leerkrachten in het Leren omgaan 

met Diversiteit, met de focus op het diversiteitsdenken 
Joke Adriaensens, Mieke Avonds (AP Hogeschool) 

In deze sessie verdiepen we ons in het diversiteitsdenken en zijn 

uitdagingen in onderwijs. We leren wat de doelmatigheidsbeleving 

van de leerkracht is en hoe we die kunnen verhogen. Met reflectie 

als methodiek staan we stil bij hoe we kunnen leren uit de 

praktijk.  Reflecteren op verschillende niveaus leidt immers tot een meer duurzame vorm van 

leren.  We werken met fragmenten van gesprekken tussen zorgcoördinator en leerkracht of 

ondersteuner en leerkracht of met inbreng van de deelnemers. 

 

5. Gedrag dragen vanuit de context (contextueel handelen)  
Bert Murawski (Karel de Grote Hogeschool) 

 

Elk kind brengt zijn context mee naar school. Dat zie je aan gedrag, maar er zijn daarnaast ook 

vele valkuilen. Een leerkracht kan hier oog voor hebben om zo een goede band met de leerling 

op te bouwen. Dit is een voorwaarde voor goed onderwijs én zeker voor leerzorg en inclusie . Als 

je de ouder mee hebt, zal het leren veel makkelijker gaan, veel moeilijk gedrag zal verminderen 

en elke leerling krijgt meer zijn eigen plaats. 

https://www.nuernberg.de/internet/ganzleo/unsere_schule.html
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6. “Werken” met SmartGames 
Dany de Vooght & Ann Neetens 

Elk opgroeiend kind verruimt zijn denken door spel, observatie, ervaring en uitwisseling met 
leeftijdsgenoten. Deze opportuniteit gebruikt de begeleider-mediator in zijn "verrijkende" 
tussenkomst tijdens de interactie met het kind door: 

 

 doelbewust een bepaald spel of spelmateriaal te kiezen om 
basisconcepten aan te leren of verder te ontwikkelen 
(screeningsinstrument).  

 de gekozen concepten en de verworven woordenschat te 
plaatsen in een bredere context van het dagelijks leven van het 
kind (bruggetjes bouwen).  

 het kind aan te zetten tot participatie door het te leren hoe het 
zijn denkproces kan verduidelijken en verwoorden om het als 
ultieme kroon op het werk zelfstandig in te zetten (zelfmediatie). 

 

 

7. Aanpak Redelijke Aanpassingen – UNIA 
Carmen Van Puyenbroeck, Gert Backx, Olivier Clauw 

 

Unia’s werkwijze  voor het afweging van de redelijkheid van aanpassingen wordt toegelicht aan 

de hand van cases. Heb jij een case die je wil delen? Bezorg ons het geanonimiseerd 

(gemotiveerd) verslag als input voor de workshop. 

 

We lichten het proces van de afweging van redelijke aanpassing toe met aandacht voor   de rol 

van elke actor (CLB, directie, zorgcoördinator, PBD, Unia…) toe. 

 

8. Samenwerkingspraktijken van leerkrachten om inclusief onderwijs te 

realiseren 
Dries Vansteenkiste & Nick Ferbuyt (UAntwerpen) 

 

We richten ons in deze sessie op leerkrachten die hun samenwerkingspraktijken voor inclusie 

willen versterken. We vertrekken daarbij noch vanuit de theorie, noch vanuit het beleid. Eerder 

nemen we in deze workshop de tijd om stil te staan bij persoonlijke ervaringen, vertrekkend 

vanuit de vraag “Hoe werk ik als leerkracht samen met anderen om inclusie te realiseren en wat 

ervaar ik hierbij als barrières en succesfactoren?”. Het verder inzicht krijgen in hoe we 

samenwerken om inclusieve leeromgevingen te creëren én het zoeken naar nieuwe 

handelingsmogelijkheden, staan daarbij voorop. De theorie en het beleid worden 

binnengebracht daar waar ze het reflectieproces kunnen verdiepen of verrijken. Nick en Dries 

ondersteunen dit proces vanuit hun doctoraatsonderzoek naar samenwerkingspraktijken van 

leerkrachten voor inclusief onderwijs alsook vanuit hun ervaringen als zorgcoördinator en 

pedagogisch directeur. 
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9. Ondersteunen rond gedrag 
Beno Schraepen (AP Hogeschool) 

 

Leerkrachten rond gedrag begeleiden, vraagt van de ondersteuner dat je de leerkracht in 

reflectie brengt over zijn of haar handelen. Maar welke vragen stel je dan? Anders handelen, 

vraagt anders kijken. 

 

In de workshop zoeken we door een contextuele en relationele benadering van gedrag toe te 

passen op concrete voorbeelden en bieden we handvatten aan om met de leerkracht tot andere 

handelingsstrategieën te komen. 

 

10. UDL (resonansonderzoek KdG-Artevelde) 
Elisa Vandenbussche (Arteveldehogeschool. BanaBa opleidingen buitengewoon onderwijs en 

zorgverbreding en remediërend leren.) 

“Hoe kunnen we UDL meenemen in onderwijs? Wat is nodig om ons onderwijs toegankelijk te 
maken voor elke leerling?” 
Met deze vragen zijn wij aan de slag gegaan. Het gesprek aangaan met de verschillende partners 

in onderwijs om een antwoord te formuleren op deze onderzoeksvragen stond hierbij 

centraal. “Wat geven leerkrachten en leerlingen, uit het 5de en 6de leerjaar, aan dat nodig is? 

Wat ervaren zij als goed onderwijs?”  

 

Tijdens deze sessie delen we deze verhalen en concrete praktijkvoorbeelden graag met de 

deelnemers. Vanuit deze verhalen hopen wij de deelnemers te inspireren om zelf tot 

een leeromgeving te komen die universeel ontworpen is. 

 

11. Opvang & vrije tijd: een inclusieve benadering 

Marleen Laureyssens (regie buitenschoolse kinderopvang stad Antwerpen) 

Alle kinderen en jongeren hebben recht op vrije tijd, maar vaak komen kinderen met een 

zorgbehoefte toch nog terecht in een zorgvoorziening omdat de ondersteuning ontbreekt, 

ouders niet voldoende vertrouwen hebben,… VAPH-voorzieningen Katrinahof en Heder hebben 

18 maanden lang – in het kader van en ondersteund door het project Bruggenbouwers – een 

traject uitgewerkt om, naast de uitbreiding van de exclusieve opvang, zo maximaal mogelijk in te 

zetten op inclusieve opvang. De speelpleinwerking van Koraal vzw werd hiervoor aan boord 

gehaald om kinderen, met ondersteuning van de voorzieningen, toe te leiden naar de 

speelpleinen. Na het afronden van het Bruggenbouwers-project gaan de partners verder in dit 

traject, en ze delen graag hun ervaringen – zowel de winsten als moeilijkheden – in dit proces. 

Vooral de combinatie van vrijwillige en vaak jonge monitoren met kinderen die meer zorg vragen 

is een boeiend proces. 

  

 

 


