
Hulpbronnen voor inclusie: een GPS 

 

 

 Gedachten die helpen groeien 
 
Je hebt zelf meestal al heel wat geprobeerd om een inclusieve leeromgeving 
te creëren. Dit kleurt hoe je kijkt naar wat werkt of niet werkt. Daarbij stilstaan, 
erover nadenken en dit onderzoeken is heel betekenisvol.  
Omgaan met diversiteit en verbindend samenwerken vraagt immers een 
toekomstgerichte kijk, waarbij je bereid bent om te behouden wat goed werkt 
en te veranderen of achterwege te laten wat minder goed werkt. Je eigen 
‘mindset’ bepaalt in welke mate je blijft geloven in groei- en leermogelijkheden 
voor jezelf en voor andere mensen en in de veranderbaarheid van situaties.  

 

Collega’s en partners in je sociaal netwerk 
 
Leerkrachten kunnen zeer veel leren uit interacties met collega’s van binnen 
en buiten de school. Collega’s en partners in je sociaal netwerk vormen een 
mogelijke hulpbron die je kan aanspreken om je doel te helpen realiseren. 
Werken aan inclusief onderwijs en diversiteit waarderen en benutten doe je 
immers niet alleen. Het is belangrijk om anderen te betrekken en te bekijken 
hoe je verbindend kan samenwerken met diverse partners.  

 

Een kritische vriend 
 
Doelgericht iemand aanspreken om mee te denken over je traject, werkt 
ondersteunend.  
Een kritische vriend is iemand die dicht genoeg bij je staat, die je vertrouwt, en 
die tegelijk ook voldoende kritisch kan en durft meedenken over je doelen en 
acties. 

 

Ouders en leerlingen  
 
Diverse perspectieven betrekken en samenwerken met verschillende 
betrokkenen, is belangrijk. Ouders en leerlingen zijn daarbij belangrijke 
partners. Hen actief betrekken blijkt cruciaal als we het welbevinden en het 
leerproces van alle leerlingen willen bevorderen.   

 

Kennis en informatie 
 
We worden overspoeld met informatie. Er bestaan tal van kanalen, 
interessante vormingen, boeken, websites, nieuwsbrieven... In de veelheid 
helpt het om doelgericht op zoek te gaan naar kennis en informatie die zowel 
wetenschappelijk als praktijkgericht belangrijk blijkt in functie van inclusief 
onderwijs. Het online kenniscentrum van Potential wil daarbij een opstap 
bieden. 

 


