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PASSEND ONDERWIJS IN DE SCHOOL

CO-TEACHING: 
ELKE LEERLING MAG 
ZIJN WIE HIJ OF ZIJ IS

Co-teaching helpt onderwijsprofessionals 

beter om te gaan met diversiteit en is een 

belangrijke strategie om inclusief onderwijs 

te realiseren. Dat is de stellige overtuiging 

én de ervaring van docent Nathan de Vos en 

ondersteuningscoördinator Linda Bakker, twee 

voorvechters van co-teaching op het Ostrea 

Lyceum in Goes, waar steeds meer aandacht is 

voor deze manier van werken. De school wordt 

bij deze ontwikkeling begeleid door Dian Fluijt, 

docent en onderzoeker bij Fontys OSO, die 

promotieonderzoek deed naar co-teaching.

Het Ostrea College experimenteert al een 

jaar of vier kleinschalig met co-teaching, 

maar dit jaar deed zich voor een aantal 

docenten een situatie voor om ‘in het 

diepe te springen’, zoals Nathan De Vos 

het zegt. “Doordat het vierde jaar van het 

bbl-leerwerktraject (LWT) dit schooljaar 

slechts vier leerlingen telde, hebben we het 

derde en het vierde leerjaar samengevoegd. 

Dat is in veel opzichten een ingewikkelde 

operatie, maar door de personele ruimte die 

dit opleverde, was het een mooie kans om 

in deze gecombineerde LWT-groep met co-

teaching aan de slag te gaan. Er zijn in deze 

groep van twintig leerlingen nu structureel 

twee onderwijsprofessionals in de klas; af en 

toe zelfs drie, want bij bepaalde onderdelen 

is er ook een pedagogisch medewerker 

aanwezig.” 

 

PROFESSIONELE
LEERGEMEENSCHAP

Er is sprake van co-teaching ‘als meerdere 

onderwijsprofessionals op een structurele 

wijze samenwerken gedurende een langere 

periode op basis van een gedeelde visie 

en daarbij samen de verantwoordelijkheid 

nemen voor goed onderwijs aan alle 

leerlingen in de groep’. “Het gaat dus 

niet alleen om leraren”, benadrukt Fluijt, 

“Als de docent in de klas samenwerkt 

met bijvoorbeeld een onderwijsassistent, 

pedagogisch medewerker of ambulante 

begeleider, is er ook sprake van co-

teaching. Kenmerkend is dat deze 

onderwijsprofessionals samen een kleine 

professionele leergemeenschap (PLG) 

vormen. Eén van de basisprincipes van  

co-teaching is: samen voorbereiden,  

samen uitvoeren en samen nabespreken.”

Co-teaching maakt het mogelijk onderwijs 

aan te bieden waar alle leerlingen aan 

kunnen deelnemen.  
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Leerlingen die het nodig hebben krijgen 

extra ondersteuning in de klas, en niet 

in een ‘apart kamertje’. Uitgangspunt is 

dat je elke leerling accepteert zoals hij of 

zij is. “Als je dat goed doet”, zegt Fluijt, 

“dan voelt elke leerling zich gezien en 

voelen alle leerlingen dat ze mogen zijn 

wie ze zijn. Daarom is co-teaching zo’n 

mooie manier om inclusiever onderwijs 

te realiseren. Als je met meer mensen 

in de klas bent, dan kun je het onderwijs 

beter afstemmen op verschillen tussen 

leerlingen, bijvoorbeeld als het gaat om 

eigenaarschap, zelfstandigheid en leerstijl.”

HET SOCIALE KLIMAAT

Ook ervaren de leraren en professionals 

die bij de samengevoegde LWT-groep zijn 

betrokken dat je het sociale klimaat in de 

groep beter kunt beïnvloeden als je met 

meer professionals bent, vertelt Bakker.  

“Dat leerlingen zich meer gezien 

voelen, werpt nu al zijn vruchten af. 

We hadden in die groepen te maken 

met een grote diversiteit in gedrag, en 

docenten vonden dat ze hier te veel de 

‘politieagent moesten spelen’. Nu er twee 

professionals in deze groep aanwezig zijn, 

is het sociale klimaat echt verbeterd. 

Het werkt heel goed dat je alles in de groep 

doet, en dat je op het moment dat het 

nodig is, met de leerling in gesprek gaat.”

De Vos geeft hiervan een voorbeeld: “Als 

je alleen voor de klas staat, en je moet het 

gedrag van een leerling corrigeren, dan 

gaat alle aandacht daar naartoe. “Maar ben 

je met z’n tweeën, dan kun je zoiets heel 

organisch oplossen: de collega spreekt de 

leerling even aan terwijl jij gewoon doorgaat 

met de les. Vaak merken de leerlingen 

niet eens dat er een verstoring is.”

De Vos merkt dat hij met zijn ‘co-teacher’ nu 

ook betere gesprekken voert over leerlingen. 

“Als je op deze manier samenwerkt, ken 

je de leerlingen allebei goed, maak je 

dezelfde situaties mee en leer je elkaar goed 

kennen. Daardoor zijn onze gesprekken over 

leerlingen veel diepgaander en leerzamer 

dan wanneer je in de pauze met collega’s 

over leerlingen praat. Dat vind ik een 

grote meerwaarde van co-teaching.”
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PROFESSIONALISERING

Naast de LWT-groep van De Vos, worden er 

op kleinere schaal in de school verschillende 

vormen van co-teaching uitgevoerd. 

Docenten zijn bijvoorbeeld samen met 

een pedagogisch medewerker in de klas 

of voeren samen het mentoraat van twee 

groepen uit. “In totaal zijn er in de school 

19 mensen, in vijf PLG’s, met co-teaching 

bezig”, vertelt Bakker. “Zij volgen een 

professionaliseringstraject, want co-teaching 

vraagt natuurlijk wel bepaalde kennis en 

vaardigheden. In deze professionalisering is 

er onder meer aandacht voor samenwerken, 

inclusieve pedagogiek en inclusieve 

didactiek. Deze 18 mensen zijn op hele 

verschillende manieren met co-teaching 

bezig en de een is daarin verder dan de 

ander. Maar bij allemaal zie je een enorme 

drive; het stimuleert hen, ze hebben weer 

zin om met onderwijs bezig te zijn.”

MEER INFORMATIE

Dian Fluijt

dian.fluijt@fontys.nl en 

deonderwijsmensen@gmail.com
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