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Overzicht sessie (1) 

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 “(1) Hoe werk ik als leerkracht samen met anderen om 
inclusie te realiseren en (2) 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.  

 

2 



Overzicht sessie (2) 

Focus:  

Het perspectief van de leerkracht 

 

Doelen: 

(1) Verdiepen inzicht eigen samenwerkingsvoorkeuren 

(2) Verbreden kennis samenwerkingsmogelijkheden 

(3) Verkennen kijkwijzers samenwerkingspraktijken 

 

Werkwijze: interACTIEf! 
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Overzicht sessie (3) 

 

 

 

 

Afstemmen en bijsturen… 
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Welke samenwerkingen in en 

voor inclusie ga jij aan? 
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Samenwerking voor inclusie:  
What’s in a name?! 
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… 



Resultaten  
4 Categorieën  
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Hoe  Wie Doel  Subvorm 

(1) Co-teaching  Leerkrachten, met ondersteuners en 

collega-leerkrachten 

Ondersteuning van leerlingen (én 

leerkrachten) 

- Niet-verbindende co-teaching 

(supportive co-teaching, withdrawal, 

pull-out, one teach – one assist 

- Verbindende co-teaching 

(2) Samenwerking met ondersteuners  Leerkrachten, met interne en externe 

ondersteuners  

Ondersteuning van leerlingen met SEN 

én leerkrachten 

- Gericht op ondersteuning van 

leerlingen (excl. verantw.h.) 

- Gericht op ondersteuning vaan lln 

en lkr 

(3) Samenwerking tussen 

onderwijsprofessionals en niet-

professionals  

Alle betrokken partners (inclusief 

leerlingen met SEN en ouders) 

Ondersteuning van leerlingen met SEN  - Passieve partners 

- Actieve partners 

(4) Samenwerkend professionaliseren :    

  

(4.A) Collaboratief 

actieonderzoek  

Leerkrachten, met collega-leerkrachten Kennis ontwikkelen en ondersteuning 

van leerkrachten 

(4.B) Community of Practice  Alle betrokken partners (professionals 

en niet-professionals) 

Kennis ontwikkelen en ondersteuning 

van samenwerking rond leerlingen  

  

Lage intensiteit Hoge intensiteit   

- Ad hoc 
- Passieve ondergeschikte partners  
- Verdeelde taken en verantwoordelijkheden 
 

- Samen voorbereiden 
- Actieve complementaire partners 
- Gedeelde taken en verantwoordelijkheden (en ook 

focus op ondersteuning voor leerkracht) 

VB 
- Niet verbindende co-teaching 
- Samenwerking met ondersteuners  gericht op 

ondersteuning van (individuele/groepje) leerlingen 
- Samenwerking tussen prof en niet-professionals als 

passieve partners 
 

VB 
- Verbindende Co-teaching  
- Samenwerking met ondersteuners gericht op 

ondersteuning leerkracht én leerling 
- Samenwerking tussen prof en niet-professionals als  
- Samenwerkend professionaliseren als actieve partners 



Resultaten 

- Samenwerkingspraktijken in inclusief onderwijs die gepaard gaan 
met positieve resultaten voor leerlingen en leerkrachten, worden 
doorgaans gekenmerkt door een hoge intensiteit van 
samenwerking 

  
  Deze manier van samenwerken komt minder voor in de 
 dagdagelijkse onderwijspraktijk  
 
- Eerder verdelen van taken en verantwoordelijkheden, 

ondersteuning gericht op individuele leerlingen, doorgaans  geen 
oog voor de ondersteuning van leerkrachten 

 
  Meer ongelijkheid en missen van sociale en academische 
 mogelijkheden van leerlingen. Ondersteuners kunnen zich 
 gemarginaliseerd voelen.  
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  Continuümgedachte 
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Samen 
werkings
praktijk 

Formeel 
Verplicht 

Informeel Gericht op 
bestendiging 

Directe 
betrokkenen 

Vrijwillig 

Structureel 

Indirecte 
betrokkenen 

Incidenteel 

Interprofessioneel 

Kortstondig 

Online 

Langdurig 

Intra-professioneel 

offline 

In action 

For action 
Casusgericht 

structuurgericht 

Leerkracht
-gericht 

Leerling-
gericht 

Gericht op 
verandering 

ontwikkelingsgericht 

Verantwoordings-gericht 



Meenemen 

• Naar welke samenwerkingspraktijken trek je vooral? 

• Welke samenwerkingspraktijk is nieuw voor je en lijkt je 
zinvol voor jouw praktijk? 
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 en teruggeven 

• Bedenkingen voor de groep? 

• Beleving tot dus ver? 

 



Wat ervaar jij als bevorderende 

en /of belemmerende factoren 

in je samenwerkingen voor 

inclusie? 
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5 factoren die samenwerking beïnvloeden  

- Doel van samenwerking  

- Inclusie of niet 

- Bespreken van taken, rollen en verantwoordelijkheden 

- Tijd om te overleggen  

- Professionalisering  

- Ondersteuning van directie   
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Kijkwijzer voor samenwerkingspraktijken (1) 

Foci: 

• Het actieveld (Engeström) 

• Zoom in: de leerkracht (Korthagen) 

• Zoom out: de onderwijscontext (Ogawa) 
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Kijkwijzer voor samenwerkingspraktijken (2) 
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Kijkwijzer voor samenwerkingspraktijken (3) 
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Kijkwijzer voor samenwerkingspraktijken (4) 
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Kijkwijzer voor samenwerkingspraktijken (5) 
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Kijkwijzer voor samenwerkingspraktijken (6) 
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Meenemen 

• Zijn er factoren zichtbaar geworden waar je nog niet 
eerder over had nagedacht? 

• Maken deze factoren duidelijk waarom je voorkeur naar 
bepaalde samenwerkingspraktijken gaat? 

• Kan je een samenwerkingspraktijk in kaart brengen via 
deze kijkwijzer? Wat leert het je? 
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 en teruggeven 

• Bedenkingen voor de groep? 

 

 



Afsluiten sessie:   

Focus:  

Het perspectief van de leerkracht 

 

Doelen: 

(1) Verdiepen inzicht eigen samenwerkingsvoorkeuren 

(2) Verbreden kennis samenwerkingsmogelijkheden 

(3) Verkennen kijkwijzers samenwerkingspraktijken 

 

Werkwijze: interACTIEf! 
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Contact: 

Dries.Vansteenkiste@uantwerpen.be  

en  

Nick.Ferbuyt@uantwerpen.be  
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