Webinar Leraren en passend onderwijs
- deel 1 De praktijkdilemma’s bij passend onderwijs vanuit student,
startbekwame leraar en lerarenopleiding

Welkom
Vanuit de Eventspace Stadstuin in Utrecht
Webinar ‘De praktijkdilemma’s bij passend onderwijs vanuit
verschillende perspectieven’
•

Evelien van den Broek van het Steunpunt Passend Onderwijs

•

Angeline van der Kamp van Fontys

•

Ruimte voor interactie via de chatfunctie en groepsgesprekken

Programma
• 14.05 - 14.10 uur

Filmpjes dilemma’s

• 14.10 – 14.40 uur

Interactieve lezing door Angeline van der Kamp. Zij
neemt ons aan de hand van de gefilmde dilemma’s
mee in de bewustwording van je eigen basishouding.

• 14.45 - 15.30 uur

Groepsgesprekken in vijf themagroepen

• 15.35 - 15.45 uur

Plenaire terugkoppeling, vooruitkijken deel 2 en 3,
evaluatie

Doel

“Beginnende leraren zijn vaak maar beperkt voorbereid op het
omgaan met leerlingen met een (extra) ondersteuningsbehoefte.
En startende leraren worden hier in hun eerste jaren ook nog
weinig in begeleid. Hetzelfde geldt voor schoolleiders.”
Uit ‘De Kamerbrief evaluatie en verbeteraanpak passend
onderwijs.’

Welkom
Angeline van der Kamp MA
Fontys Opleidingen Speciale Onderwijszorg
• Docent en studiecoach Master Educational Needs
Onderwijsconsultant
• Domeinen: Gedrag, Begeleiden, Leiderschap en
Organisatieontwikkeling
• Onderzoeker Kenniskring Waarderen van Diversiteit
• Voorzitter Examencommissie

Email:a.vanderkamp@fontys.nl

Programma
5 dilemma’s ➔ 5 uitgangspunten
•
•
•
•
•

Nieuwe of vertrouwde leerkracht ➔ Kansen en krachten
Beoordeling op indicatoren
➔ Professionele ruimte
Doorsturen: ‘Kan dat niet anders?’ ➔ Hoge verwachtingen
Omgaan met gedragsvraagstukken ➔ Sense of belonging
Iedereen Passend Onderwijs
➔ Inclusie en Passend Onderwijs

Kansen en krachten
Ervaring en/of nieuwe kansen voor iedereen?
•
•
•
•

Sharon Breuer en Yvette Damen
Dir. Juliana- en Kennedyscool
Fijnaart

Ga uit van de kracht van startende leerkracht ➔ Positieve Psychologie
Gun elk kind nieuwe kansen in de eigen kracht
Geef de kinderen een stem ➔ Voicing
Gebruik de kennis van de ervaren collega ➔ Collegiale consultatie

Professionele ruimte
Beoordeling op indicatoren of op wat er is?
•
•
•
•
•
•

Sarah en studiebegeleider
stage inzet

Extra handen en de inzet
Heldere verwachtingen
Afstemming op de taak en ontwikkelpunten
Kaders en kansen ➔ Welke ruimte geeft en neemt ieder?
Ondersteuningsbehoeften van de stagiair
Samen werken samen leren

Hoge verwachtingen
Doorsturen? Kan dat niet anders?
Recht op Passend Onderwijs….kansengelijkheid?
•
•
•
•
•
•

Sarah, studiecoach en collega

Visie en missie van de school
Leerkracht met ondersteuningsbehoefte
‘Bias’: stereotyperingen bepalen je beeld en je verwachtingen
Zet in op krachten van het kind
Leren differentiëren
Stop met labels plakken ➔ Ze belemmeren je eigen waarneming

Sense of belonging
Omgaan met gedragsvraagstukken
Rosanne docent VMBO

• Het begint met het gevoel erbij te horen ➔ Sense of belonging
• Verdiepte kennis van een vraagstuk
• Focus: Wat is er wel! Wat gaat er goed?
• Bouwen op krachten van anderen
• Erkennen van de eigenschap
• Oplossen of helpen er een vorm voor te vinden?

Inclusie en Passend Onderwijs
Waarderen van diversiteit en
omgaan met verschillen

Sjaak Nuijt Hogeschool Rotterdam

• Iedereen heeft persoonlijke onderwijsbehoeften
• Open houding ➔ Kijken en luisteren ➔ Zien en horen
• Ieder kind is een persoon
• Moeilijk of gemakkelijk gedrag? ➔ Over wie zegt dit iets?
• Elke school heeft een visie en ambities ➔ Hoe DOEN we dat samen?

De cirkel rond op alle niveaus
Het
lerende
kind
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School
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• Denken in kansen en mogelijkheden
• Uitgaan van kansengelijkheid
• Visie Passend Onderwijs en inclusie
• Ruimte binnen kaders
• Ondersteuning en afstemming
• Differentiëren

Vragen? ….en dan in gesprek
If a child can’t learn the way we teach,
maybe we should teach the way they learn.
Estrada, I. (z.d.)

• Welke vragen heb je?

https://www.quotes.net/authors/Ignacio+Estrada)

• Welke vragen stel je jezelf?
• Welke vragen heb je voor de anderen?
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Toelichting groepsgesprekken
• Elke groep heeft een gespreksleider
• We hebben een aantal startvragen op basis van de lezing van
Angeline van der Kamp geformuleerd

• Inloggen via Microsoft Teams
• Terugkoppeling plenair, vanuit de verschillende
gespreksgroepen
• Eerst een korte pauze
Een goed gesprek gewenst en tot 15.35 uur bij de afsluiting!

