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Eigen casus 

• Omschrijf kort een eigen casus waar je momenteel mee 

geconfronteerd wordt als leerkracht, zorgcoördinator of 

ondersteuner.  

 

• Deze situatie gaat over de moeilijkheden/problemen in het 

omgaan met diversiteit in de klas.  

• Leerkrachten omschrijven een situatie waarmee ze zelf 

geconfronteerd worden in de klas. Ze proberen een 

(ondersteunings)vraag te formuleren waar ze mee zitten.  

• Zorgcoördinatoren, ondersteuners en andere begeleiders 

omschrijven een situatie met ondersteuningsvraag die ze kregen 

van een leerkracht. 
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Evolutie in het werken met diversiteit 

• Stoornisdenken 

 Wat is er mis met dit kind?  

 Remediëren naar vooropgestelde norm 

 Zorgcoördinator als ‘expert’: uit handen nemen  

 Focus op de beperking: verschil tussen groep en kind  

wegwerken 

• Diversiteitsdenken 

 Wat heeft dit kind nodig? 

 Verwachtingen aanpassen 

 Gelijkwaardige relatie zoco – leerkracht: ondersteuner  

als verbinder 

 Focus op erbij horen: het creëren van mogelijkheden 

tot volwaardige participatie  

 



Het GOL(L)D-concept 

Activerende ondersteuning van leerkrachten 

 



GOL(L)D-concept 

 

• Gericht   doelgericht, leervraaggericht, competentiegericht, 

   procesgericht 

• Ondersteunen er wordt uitgegaan van reeds bestaande  

   competenties van de leraren die verder worden  

   uitgebouwd door middel van een activerende,  

   reflectieve begeleiding 

• Leraren     de leraar is de spilfiguur van de zorgwerking 

    is ook de verantwoordelijke 

• Leren   omgaan met diversiteit wordt gezien als een  

   proces, een zoektocht, een evolueren naar… 

• Diversiteit  een uitgangspunt en meerwaarde binnen een klas- 

   en schoolwerking 

 

 



Praktijkcyclus 

Afstemminggesprek 

 Intervisie 1 

Ondersteuningsgesprek 

 Intervisie 2 

Afrondingsgesprek 

 Intervisie 3 

 



Praktijkcyclus: never ending story 

• Cyclus van actieonderzoek: actie en reflectie in 

dialoog 

• Vertrek en eindpunt: de klaspraktijk 

• Reflecteren: bewustzijn versterkt  

• De leraar blijft verantwoordelijk  

• Tegen de oplossingscultuur 

 

Leraar voelt zich opnieuw eigenaar van zijn 

onderwijspraktijk en is in staat om verandering 

aan te brengen 
 

 



GERICHT 

• Doelgericht: belang van doelmatigheidsbeleving 

 

• Leervraaggericht: hulpvraag versus leervraag  

   

• Veranderings-of procesgericht: kracht van 

reflecteren 





 

 

 
Activeren Compenseren 

Vragen stellen Vragen laten stellen 

 

Leraar zelf laten verwoorden Zorgcoördinator aan het woord 

 

Gericht op zelfsturing 

 

Sturen, leiding geven 

Initiatieven laten nemen Voorstellen doen, oplossingen geven 

 

Werkpunten laten formuleren 

(leervraag) 

 

Voorstellen doen, oplossingen geven 

(hulpvraag) 

Zorgcoördinator past zich aan 

 

Leraar past zich aan 

 

Meedenken met de rol die de leraar 

 zelf kan spelen 

 

info/adviezen geven  

 



Waarden 

Identiteit 

Ethiek  

Gedachten 

Gevoelens 

Intenties  
Handelingen Resultaat 

Single-loop: doe ik het goed? 

Double-loop: doe ik het goede? 

Triple-loop: doe ik het om de goede redenen? 

 

Marie-José Geenen in ‘De reflectieve professional’ 

 

 



Casus Ahmed 

• Diagnose ADHD  

• Zet de klas op stelten.  

• Tijdens groepswerk loopt het bijna altijd 

mis.  

• Hij kan niet samenwerken. 

• Leerkracht vraagt ondersteuning. 

 



Casus Ahmed 

• Stoornisdenken: 

• Wat is er mis met Ahmed? Welke diagnose heeft hij? 

• Hoe kan hij de doelen halen zoals de anderen? 

• Waar vinden we de juiste info over omgaan met 

ADHD? 

• Diversiteitsdenken 

• Wat heeft Ahmed nodig om goed mee te werken met 

het groepswerk? 

• Wat kunnen we, volgens jou, verwachten van Ahmed? 

• Wat kan Ahmed wel goed?  

• Hoort hij bij de klas? Waaraan zie je dat? 

• Wat hebben vorige leerkrachten al geprobeerd? Werkte 

dit? 

 



Casus Ahmed 

• Compenserende vragen: 

• Zal ik eens een gesprek doen met de ouders? 

• Ik weet dat hij een diagnose heeft van ADHD. Wil je 

extra hulp in de klas? 

• Ik heb een speciale methodiek voor groepswerk met 

drukke kinderen. Zal ik je die bezorgen? 

• Activerende vragen:  

• Wat is jouw vraag? 

• Waar wil je aan werken? Zie je dat zitten? 

• Heb jij het gevoel dat de doelstelling is bereikt? 

• Heb je al stappen in je hoofd of dingen waarvan je 

denkt dat kan de volgende stap zijn? 

 

 

 



Casus Ahmed 

• Vragen single-loop: 

• Wat gebeurt er juist tijdens het groepswerk? 

• Wanneer loopt het mis? 

• Wat heb je al gedaan? Wat werkte? 

•  Vragen double-loop: 

• Hoe voel je je wanneer het misloopt? 

• Wat wou je bereiken met die actie? 

• Zie je het zitten om die actie opnieuw te doen? 

• Vragen triple-loop: 

• Waarom vind jij groepswerk belangrijk als leerkracht? 

• Waarom kies jij voor deze actie? 

• Wat vind jij belangrijk in de klas(werking)? 

 

 



Casus Ahmed 

• Ahmed (diagnose ADHD) zet de klas op 

stelten. Tijdens groepswerk loopt het bijna 

altijd mis. Hij kan niet samenwerken. 
 

• Hulpvraag vanuit stoornisdenken: Kan de 

zorgjuf Ahmed apart nemen tijdens 

groepswerk om te werken aan zijn 

zelfstandigheid? 

• Uiteindelijke leervraag: Hoe kan ik als 

leerkracht Ahmed meer zelfvertrouwen 

geven vanuit succeservaringen?  



Extra: casus Senna 

 
Senna is 9 jaar en zit in het derde leerjaar. Ze heeft 

een autismespectrumstoornis. Als de leerkracht een 

opdracht geeft dan begint ze hier zelfstandig aan te 

werken. Achteraf merkt de leerkracht op dat ze de 

opdracht vaak fout begrepen heeft en dus fout 

maakt. Senna stelt nooit vragen en steekt nooit haar 

vinger op.  
 

Vraag leerkracht: Senna heeft problemen om 

zelfstandig aan een taak te werken. De leerkracht 

vraagt tips aan de zorgcoördinator om Senna 

zelfstandiger te laten werken. 



Hulpvraag - leervraag 

Vraag leerkracht: Senna heeft problemen om 

zelfstandig aan een taak te werken tijdens 

wiskunde. De leerkracht vraagt tips aan de 

zorgcoördinator om Senna zelfstandiger te laten 

werken. 
 

• Help Senna om zelfstandiger te werken (zorgleerkracht 

neemt het over / buiten de klas) 

• Help mij als leerkracht om Senna zelfstandiger te laten 

werken. 

• Hoe kan ik als leerkracht Senna begeleiden om 

zelfstandig te werken aan een wiskundetaak in de klas? 

 




