De lat hoog … voor iedereen!

Conferentie Steunpunt GOK

Krachtige leeromgeving
Inbreken in de klas …
Didactische praktijken ter ondersteuning van
gelijke onderwijskansen in het lager onderwijs

Diversiteit

KVS

Werkvormen

Krachtige leeromgeving
Deze ronde
Screeningsinstrument “ Omgaan met diversiteit ”
(op leerkracht- en leerlingniveau)

 Leerkrachten leren omgaan met de diversiteit
van elke leerling, opdat elke leerling maximale
ontwikkelingskansen krijgt.
 Leerlingen voorbereiden op een leven in een
maatschappij waarbij confrontaties met diversiteit
talrijk zijn.

Sleutelcompetentie “ Omgaan met diversiteit ” :
1. Diversiteit zien als een normaal fenomeen waar iedereen dagelijks in
verschillende situaties mee te maken krijgt (normaliteit)
2. Vooroordelen en veralgemeningen waar mogelijk en wenselijk
vermijden; zich bewust zijn en zich onthouden van elke vorm van
discriminatie (onbevooroordeeldheid en non-discriminatie)
3. Gebeurtenissen, contexten en personen vanuit verschillende
perspectieven bekijken (multiperspectiviteit)
4. Functioneren in verschillende contexten, steeds wisselende
omstandigheden en nieuwe situaties (flexibiliteit)
5. Kiezen voor dialoog en samenwerking
6. Leren van andermans visies, ervaringen en competenties (leren-van
elkaar)

Competentie ‘Omgaan met diversiteit”
voor leerkrachten:

1. Diversiteit waarnemen in de klas, op school en daarbuiten.
2. Diversiteit op een positieve manier benaderen.
3. Kinderen en jongeren begeleiden tot kwaliteitsvolle interactie met
elkaar en met anderen.
4. Diversiteit integreren in het totale onderwijsleerproces van kinderen
en jongeren.
5. Goed omgaan met de diversiteit van collega’s, ouders en externe
partners.
6. De eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid zien en ernaar
handelen.

Competentie ‘Omgaan met diversiteit”
voor leerlingen en leerkrachten:
 Eindtermen:
 wereldoriëntatie (mens, ik en de anderen; maatschappij: sociaal-culturele
verschijnselen),
 leergebiedoverschrijdend (sociale vaardigheden),
 wiskunde (attitudes), …

 Beroepsprofiel & basiscompetenties van de leerkracht:
 leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen (een
adequate leeromgeving creëren met aandacht voor de heterogeniteit
binnen de leergroep; omgaan met de diversiteit van de groep)
 leraar als opvoeder (communiceren met lerenden met diverse
achtergronden in diverse talige situaties)
 leraar als lid van een schoolteam (participeren in
samenwerkingsstructuren)
(cfr.
http://www.ond.vlaanderen.be/publicaties/eDocs/pdf/334.pdf )

Screeningsinstrument : een middel om …
Ondersteuning van leerkachten
bij het werken aan sleutelcompetenties van leerlingen.

1. Screeningsinstrument schoolniveau
2. Screeningsinstrument leerkrachten
tips, praktijkvoorbeelden en acties

Verschillende mogelijkheden:



Individueel scoren
Scores bundelen voor eigen school (of team)

3. Screeningsinstrument leerlingen
opdrachten & observatie – en evaluatiewijzers



Digitale screeningsinstrumenten
(www.diversiteitenleren.be)

Screeningsinstrument
“Omgaan met diversiteit “ op leerkrachtniveau.


Stel: je screent (individueel, team of school) en een
werkpunt is:
Doel I “Diversiteit waarnemen in de klas en daarbuiten”
1. Op basis van observaties en gesprekken vorm ik me een
veelkleurig, genuanceerd en gelaagd beeld van kinderen en
jongeren.
2. Ik heb oog voor noden en behoeften van alle kinderen en
jongeren.
3. Ik heb aandacht voor sociale relaties zoals wisselende
statusposities, vriendschappen en conflicten.
4. Ik probeer zicht te krijgen op de veelheid aan competenties
van alle kinderen en jongeren.

Praktijkvoorbeelden
4. “ Ik probeer zicht te krijgen op de veelheid aan competenties van alle
kinderen en jongeren.”
De leerkracht besteedt aandacht aan wat leerlingen aan (buitenschoolse) leerprocessen
inbrengen in de klas.
Wall of fame. De leerkracht en de kinderen van haar klas stellen samen een Wall of Fame op
in de gang. Ze hangen foto’s van iedereen in de klas aan de muur en schrijven erbij waar iedere
van hen goed in is of in geïnteresseerd is. Er is ook veel aandacht voor niet-schoolse
vaardigheden zoals skaten, fietsen, ...
Bij groepsopdrachten krijgen de leerlingen elk een rol toegewezen. Deze rollen wisselen. Zo
krijg ik als leerkracht een breed beeld van de vaardigheden van mijn leerlingen.
Bij de aanvang van het schooljaar doet de hele klas een meervoudige intelligentietest.
Rekening houdend met deze resultaten en hun eigen inschatting van hun interesse en
vaardigheden geeft elke leerling zichzelf een concrete opdracht tot een ‘eindwerk’. Om tot de
opdracht te komen combineert elke leerling een leerinhoud naar keuze met iets dat hem/haar
persoonlijk interesseert. Bijvoorbeeld muziek, actie en avontuur, bouwen en herstellen van
dingen, reizen door plaatsen en tijd, kunst en tekenen, romans lezen, dansen, …
Boom der Kennis.
Terwijl de kinderen in groep samenwerken observeert de leerkracht hen. Meer specifiek kijkt
hij/zij gedurende naar de verschillende schoolse en buitenschoolse competenties van de
kinderen. De leerkracht gebruikt hiervoor het leerlingeninstrument van Steunpunt Diversiteit en
Leren.

Screeningsinstrument
“Omgaan met diversiteit “ op leerlingniveau.
Doelen
(en sub-doelen)

Activiteiten

Observatie /
Evaluatie

Analyse

Andere activiteiten en
acties

1. Diversiteit zien als een
normaal fenomeen waar
iedereen dagelijks in
verschillende situaties mee te
maken krijgt.

Verschillende
activiteiten

Mogelijkheden en tips

Analyse van de resultaten:
hoe doen je leerlingen het?

Links met screeningsinstrument
leerkrachthandelen, activiteiten, materiaal
& andere links.

2. Vooroordelen en
veralgemeningen waar mogelijk
en wenselijk vermijden; zich
bewust zijn en zich onthouden
van elke vorm van discriminatie.

Verschillende
activiteiten

Mogelijkheden en tips

Analyse van de resultaten:
hoe doen je leerlingen het?

Links met screeningsinstrument
leerkrachthandelen, activiteiten, materiaal
& andere links.

3. Gebeurtenissen, contexten
en personen vanuit
verschillende perspectieven
bekijken

Verschillende
activiteiten

Mogelijkheden en tips

Analyse van de resultaten:
hoe doen je leerlingen het?

Links met screeningsinstrument
leerkrachthandelen, activiteiten, materiaal
& andere links.

4. Functioneren in verschillende
contexten, steeds wisselende
omstandigheden en nieuwe
situaties.

Verschillende
activiteiten

Mogelijkheden en tips

Analyse van de resultaten:
hoe doen je leerlingen het?

Links met screeningsinstrument
leerkrachthandelen, activiteiten, materiaal
& andere links.

5. Kiezen voor dialoog en
samenwerking

Verschillende
activiteiten

Mogelijkheden en tips

Analyse van de resultaten:
hoe doen je leerlingen het?

Links met screeningsinstrument
leerkrachthandelen, activiteiten, materiaal
& andere links.

6. Leren van andermans visies,
ervaringen en competenties.

Verschillende
activiteiten

Mogelijkheden en tips

Analyse van de resultaten:
hoe doen je leerlingen het?

Links met screeningsinstrument
leerkrachthandelen, activiteiten, materiaal
& andere links.

 Een voorbeeld:
Doelen

2. Vooroordelen en
veralgemeningen
waar mogelijk en
wenselijk
vermijden; zich
bewust zijn en zich
onthouden van elke
vorm van
discriminatie.

Subdoelen

Activiteiten

Observatie/
Evaluatie

Analyse

Andere
activiteiten
en acties

De leerling weet wat
vooroordelen en
veralgemeningen zijn.

Stellingenspel

Mogelijkheden en tips

Analyse van de
resultaten:
hoe doen je leerlingen
het?

Links met
screeningsinstrument
leerkrachthandelen,
activiteiten, materiaal &
andere links.

De leerling kan vooroordelen
en veralgemeningen
herkennen.
De leerling probeert
vooroordelen te vermijden.
De leerling weet wat
discriminatie is.
De leerling kan vormen van
discriminatie herkennen.
De leerling vermijdt zelf te
discrimineren/discriminerende
uitspraken te doen.

 Als je werkt op leerlingniveau: consequenties voor je
leerkrachthandelen (cfr. Tips, praktijkvoorbeelden en acties)

Creëren van gelijke onderwijskansen voor
alle leerlingen door:


open te staan voor de aanwezige diversiteit.



diversiteit positief te benaderen en te benutten.



het eigen handelen en de competentie ‘ omgaan met diversiteit’ bij
leerlingen screenen + reflecteren



een krachtige leeromgeving te creëren.



hoge verwachtingen te hebben van alle leerlingen

Zo krijgen alle leerlingen maximale kansen.

Omgaan met diversiteit
Screeningsinstrumenten (digitaal), en
andere materialen.
www.diversiteitenleren.be
Didactische fiches, GOK, … :
www.steunpuntgok.be

