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Break out sessies reeks 2 (13.30 uur – 15.00 uur) 

 

1. Ouderbetrokkenheid bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften in de 

klas 

Elisabeth De Schauwer (UGent, vakgroep Orthopedagogiek) 

 

Binnen het omgaan met diversiteit in de klas, blijft ouderbetrokkenheid een heel cruciale factor. 

De leraar zoekt samen met de leerling en de ouders naar hoe het kind op een zinvolle manier 

betrokken kan worden. Dit vraagt voortdurende dialoog om samen op zoek te gaan naar 

afstemming van verwachtingen voor de verschillende stakeholders. “Waar houden we rekening 

mee als we samenwerken met ouders binnen de klas- en schoolcontext? Op welke manier kunnen 

we ouders betrekken die in een kwetsbare positie zitten?” Het vraagt veel inspanningen van de 

leraar en van de school om steeds weer opnieuw in verbinding te gaan om te komen tot een 

gedeelde verantwoordelijkheid die de leerling ten goede komt. 

 

 

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. Lijm nodig? Mobiele begeleiding op de klasvloer en daarbuiten 
Gaby Pereira (Heder) 

Passende ondersteuning en een netwerk rond een kind bouwen doe je nooit alleen! Je hebt 

jouw directe team en daarrond staan nog tal van andere personen en organisaties die mee zorg 

(kunnen) dragen voor kinderen en hun gezinnen. Een brug slaan tussen de klasvloer en andere 

‘vloeren’ heeft een grote meerwaarde naar (welbevinden in) samenwerking en trajectmatige 

ondersteuning toe. Voor zowel de kinderen als de verschillende partners in de zorg. 

Vanuit Heder kunnen wij deze bruggen mee vormgeven door flexibel binnen en over bestaande 

structuren heen te werken. In deze sessie wordt dit nader toegelicht en geïllustreerd dit aan de 

hand van voorbeelden.  

 

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. De leerzorg van de toekomst: de sensitieve leerkracht 
Bert Murawski (Karel de Grote Hogeschool) 

 

Er zijn leerkrachten die het verschil maken, waar elk kind bij kan leren.  Met spreekt hier van de 

sensitieve leerkracht, hij/zij die basisveiligheid biedt, aan emotieregulatie kan doen en het 

perspectief van het kind/de student kan nemen. “Hoe kan je dit bevorderen bij jezelf, bij de 

collega’s?”  De kwaliteit van de sensitiviteit van de leerkracht is het fundament van goed 

onderwijs en zeker van leerzorg en inclusie. 
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6. Psychisch welzijn kinderen & jongeren 
Brenda Froyen (lerarenopleider AP Hogeschool, auteur, lid van de Hoge Gezondheidsraad) 

 

“Hoe leg je kinderen uit wat psychische problemen zijn? Waar komen ze vandaan? Wat kan je 

eraan doen?” 

Brenda Froyen is lerarenopleider aan de AP Hogeschool Antwerpen, auteur van de boeken 

'Kortsluiting in mijn hoofd', 'Uitgedokterd' en 'Lena', en lid van de Hoge Gezondheidsraad die 

adviezen geeft over hoe omgaan met psychiatrische diagnostiek. In oktober 2019 verschijnt haar 

volgende boek, 'Pssst', een non-fictie kinderboek dat uitlegt wat psychische ziekten zijn.  

Ze ontwikkelde bij het boek ook een methodiek om kinderen, preventief, over hun psychisch 

welbevinden te laten praten.   
In deze workshop stelt Brenda de methodiek en passages uit het boek aan je voor. In dialoog 

zoeken we naar een gemeenschappelijke taal om dat wat zo moeilijk te vatten is in woorden uit 

te leggen. 

 

 

7. Gebruik een eigen case om de redelijkheid van aanpassingen af te 

wegen, met Unia (secundair onderwijs) 
Carmen Van Puyenbroeck, Gert Backx, Olivier Clauw 

Altijd al willen weten hoe Unia te werk gaat bij het afwegen van de redelijkheid van 

aanpassingen in het onderwijs? Dan is deze workshop je kans om samen met Unia op een 

interactieve manier cases te analyseren die je zelf hebt ingebracht. Met deze workshop willen 

we je vaardigheid verhogen om redelijke aanpassingen te bespreken, vanuit het belang van het 

kind. 

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

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

Heb jij een case die je wil delen? Bezorg ons het geanonimiseerd (gemotiveerd) verslag als input 

voor de workshop. 

 

8. Potential in de JOMA-basisschool 
Nick Ferbuyt (Potential en UAntwerpen) 

 

Nick Ferbuyt ging aan de slag als coach in de JOMA-basisschool in Merksem met het Potential-

professionaliseringstraject waarbij de focus lag op de competentieontwikkeling van leerkrachten 

om inclusieve leeromgevingen te creëren.  

In deze sessie zal Nick aan de hand van dit praktijkvoorbeeld stilstaan bij de doelen en acties 

waarrond hij samen met het kernteam tijdens dit traject gewerkt heeft. “Waar zijn we trots op 

en waar liepen we soms op vast? En wat kunnen we hieruit leren?”   
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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. 

  


