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POTENTIAL?

• IWT-SBO project:
• 4 jaar

• Maatschappelijk belang centraal

• Intensief samenwerken met stakeholders

• Interuniversitair

• KuL, UGent, VUB, UA, UCLL, Artevelde

• Onderzoek:
• 5 onderzoekers

• Valorisatie:
• 3 valorisatoren



Samenwerking met scholen

56 Scholen

24 Secundaire scholen 
met 911 leerkrachten

32 Basisscholen
Met 614 leerkrachten

18 experimenteel14 controle 14 controle 10 experimenteel



Doelen van Potential



• www.potentialtoteach.be



Platform
www.potentialtoteach.be

http://www.potentialtoteach.be/




Realiteit 



• Anekdotes 

• Redelijke aanpassingen leerkrachtafhankelijk 

• Verschillende ideeën / opvattingen 



PROFESSIONELE KIJK 



PROFESSIONELE KIJK

• Een professionele kijk legt de link tussen het denken van leerkrachten en 
concrete klaspraktijken (cf. competentiemodel Blömeke et al., 2014)

Denken 

(kennis, opvattingen, 

bekwaamheidsgevoel, 

motivatie, …)

Professionele 

kijk
Klaspraktijk

(gedrag)



Situatie: enkele leerlingen zetten je klas op stelten 

Opmerken: er is 
kabaal, leerlingen 

gooien propjes 
naar elkaar …

Redeneren: waarom zijn 
ze zo onrustig? Wat zou 
ik kunnen doen om hen 

te kalmeren en weer 
orde te brengen in deze 
chaos? Ik kan diegenen 

belonen die zich wel 
goed gedragen

Je benoemt het 
positieve gedrag van 
enkelingen uit de klas 

en je geeft een 
duidelijke en concrete 
ik-boodschap aan de 
storende leerlingen 
om het verkeerde 

gedrag te benoemen

Je kennis over 
klasmanagement 

De motivatie om je 
rol als opvoeder op 

te nemen en 
leerlingen goed 
gedrag aan te 

leren en te belonen 

VOORBEELD

Denken

Professionele kijk

Gedrag



Professionele 

kijk

Professionele kijk aanscherpen

Opmer-
ken

Redene-
ren

Denken 

(kennis,

opvattingen, 

bekwaamheids-

gevoel, motivatie, 

…)

Klaspraktijk

(gedrag)

Professionele kijk of professional vision (o.a., Seidel & Stürmer, 2014) is de capaciteit om …

• cruciale gebeurtenissen in de klas te herkennen of op te merken (‘noticing’)

• te redeneren over deze cruciale gebeurtenissen door deze te linken aan kennis over 

leren en instructie (‘reasoning’)



(Gedeelde) Praktijk 

Wat is er nodig? 

• Oefening nodig om over onze klaspraktijk te praten 

• Kaders/ taal nodig  

E-pic Video- instrument









Wat doet de leerkracht in 

zijn/haar interacties met de 

leerlingen om de diversiteit te 

waarderen en benutten?

Interacties 

met 

leerlingen
Dimensies:

1. Oog hebben voor individuele 

noden

2. Veiligheid en structuur bieden

3. Betrokkenheid van leerlingen 

realiseren

Redeneren (‘reasoning’)



Wat zet de leerkracht in 

zijn/haar werkvormen en 

aanpak in om de diversiteit te 

waarderen en benutten? 
Originaliteit, 

vernieuwend

e aanpak, 

speelsheid

Werkvorme

n en 

aanpak

Dimensies:

1. Binnenklasdifferentiatie

2. Actief leren bevorderen

3. Heldere instructie geven

4. Flexibel groeperen

Redeneren (‘reasoning’)





Mijn school? 

• Gedeelde praktijk 

• Reflectie over deze praktijk – lenzen zichtbaar te krijgen

• Gemeenschappelijk taal 

• Actiegerichtheid 



Realiteit 2

https://kenniscentrumpotential.be/kenniscentrum/thema/diversiteit-waarderen-en-benutten
https://kenniscentrumpotential.be/kenniscentrum/detail/over-welke-diversiteit-hebben-we-het-nu-eigenlijk

https://kenniscentrumpotential.be/kenniscentrum/thema/diversiteit-waarderen-en-benutten
https://kenniscentrumpotential.be/kenniscentrum/detail/over-welke-diversiteit-hebben-we-het-nu-eigenlijk


Een mindshift in denken

Wat heeft dit kind nodig ?Wat heeft dit kind ?

Probleemgericht Oplossingsgericht

Bio-psycho-sociaal model
(Zorg-, opvoedings- en onderwijs-

behoeften)

Medisch deficit model
(Diagnose – containerbegrippen)

Wat moet ik doen?Wat moet het kind doen?

Informeren van ouders

Benutten van de 
ervaringsdeskundigheid van ouders



• “Collega's zijn er heel alert voor om zo alles wat op internet 
staat te delen via facebook of gelijk wat. Maar dan zie ik dat 
maar daarvoor heb ik dat nog niet in mijn vingers. Ik vind dat 
dat heel snel gaat en dat vraagt tijd om die filmpjes te bekijken, 
om dat op te schrijven en om dat te koppelen aan een 
leerinhoud die kan voor u. Daar worstel ik nu wel mee. 
(Leerkracht basisonderwijs)”



Handelingsgerichte kennis 

Wat is er nodig? 

• Kaders – klaspraktijk aanpak/ leerkrachten

• Vertrekpunt = wat er is 

• Samen kennis ontwikkelen  

Kenniscentrum



Ontwikkel samen kennis om 
inclusiever te werken

• Ontwikkel je kennis én inclusieve visie verder, 
verder bouwend op de basiscompetenties van de 
leerkracht, met kennis en werkvromen van 
Potential om ze te verdiepen

• Op weg naar inclusie = weg van polarisatie



Kenniscentrum



Kenniscentrum: 9 concrete thema’s

Via ‘inspireer mij’ op het platform www.potentialtoteach.be of 
rechtstreeks via www.kenniscentrumpotential.be



Op weg naar competentieontwikkeling...

Competentie 1: Diversiteit (h)erkennen, waarderen en benutten 
Competentie 2: Inzetten op positieve relaties in een veilig klasklimaat 
Competentie 3: Krachtige leerprocessen in een toegankelijke en flexibele 
leeromgeving ontwerpen en hanteren 
Competentie 4: Samenwerken met diverse actoren 
Competentie 5: Doelgericht werken aan de eigen professionalisering



Klein beginnen vanuit eigen leervragen...



Hoge densiteit

Lage densiteit

Ondersteuning vragen in je sociaal 
netwerk en differentiatie in de klas



Lage centraliteit

Hoge centraliteit

Ondersteuning vragen in je sociaal 
netwerk en differentiatie in de klas



Samen kennis ontwikkelen









Mijn school? 

• Denken in noden 

• Activerende en gedifferentieerde werkvormen 

• Diversiteitsaanpak naar leerkrachten 

• Actiegerichtheid – klasniveau/ aanpak leerkrachten 



Realiteit 



Handelingsgerichte kennis 

Wat is er nodig? 

• Gesprek openen rond diversiteit & samenwerkng

• Focus op kwalificatie/ subjectivering/ socialisatie  

Film Inclusief 
Gespreksstarters



Materiaal didactisch 
pakket:

vier filmpjes  + presentatie

Rosie – thema samenwerken met ouders 

Sami – thema sterktegerichte beeldvorming

Irakli – thema ondersteuning

Nathan – thema toekomstperspectief, redelijke 
aanpassingen, IAC



‘Doos vol potential: 
gespreksstarters over diversiteit en inclusie’

Bekijk, download en/of reageer op de gespreksstarters, 
of bestel de doos op

http://gespreksstarters.potentialtoteach.be



Mijn school? 

• Diversiteit is het centrum/ beginpunt 

• Vlaamse context in beeld

• Kinderen/ jongeren/ ouders = wordt de gemiste stem gehoord

• Actiegerichtheid 



Neem je professionele groei naar 
inclusie samen in handen

• collaboratief actieonderzoek- ABC 
van reflectie naar actie en verder

• in kernteam (werk-/vakgroep, overleg) 
& breder schoolteam

• met beeldmateriaal & werkvormen 
(bv. e-PIC, beeldcoaching, sociaal 
netwerk)

• Coaching – begeleiding –
ondersteuning

www.potentialtoteach.be

http://www.potentialtoteach.be/


Professionele kijk aanscherpen

• Diversiteit & opvattingen expliciteren

• Gedeelde praktijk

• Samenwerken

• Gemiste stem 

• Professionalisering 



Potential-coach – train de trainer  

• 7 namiddagen, over schooljaar gespreid

• Evidence based traject begeleiden, 
oefenen in coachende vaardigheden

• Vaardig in werken met de tools

• Brede implementatie & intervisie 

• 525 euro  zonder doos, 540 inc. doos

• Locatie: Gent (later ook in Leuven)

• https://www.arteveldehogeschool.be/opleidin
gen/bijscholingen-en-studiedagen/power-
teach-all-samen-leren-diversiteit-training-
potential-coach

Workshops ‘de Potential-tools in de 
vingers 

• 3 namiddagen 
• Kijk op inclusie en diversiteit
• Hulpbronnen in samenwerking
• Implementatie en intervisie

• 225 euro zonder doos, 240 inc. doos

• Locatie: Gent + Leuven

• https://www.arteveldehogeschool.be/opleiding
en/bijscholingen-en-studiedagen/power-teach-
all-de-potential-tools-de-vingers

• https://research-
expertise.ucll.be/nl/navormingen/power-teach-
all-de-potential-tools-de-vingers

‘Power to teach all’: vorming of training?

‘Potential op maat’ of een inspiratiesessie kan via Arteveldehogeschool of 

UCLL. marijke.wilssens@arteveldehs.be of hannah.boonen@ucll.be

https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/bijscholingen-en-studiedagen/power-teach-all-samen-leren-diversiteit-training-potential-coach
https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/bijscholingen-en-studiedagen/power-teach-all-de-potential-tools-de-vingers
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fresearch-expertise.ucll.be%2Fnl%2Fnavormingen%2Fpower-teach-all-de-potential-tools-de-vingers&data=04%7C01%7Cmarijke.wilssens%40arteveldehs.be%7Cb36df648cb134c27069e08d904d0a22f%7Cb6e080eaadb94c7993036dcf826fb854%7C0%7C0%7C637546117154223396%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=P6e7hQ8OyfJ7kXVqIj7bZNl2s3ZTqd7PnGVPfjatnm8%3D&reserved=0
https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/bijscholingen-en-studiedagen/power-teach-all-de-potential-tools-als-springplank
https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/bijscholingen-en-studiedagen/power-teach-all-potential-op-maat
https://research-expertise.ucll.be/nl/navormingen/power-teach-all-potential-op-maat
mailto:marijke.wilssens@arteveldehs.be
mailto:hannah.boonen@ucll.be


Nog vragen 

• Inge.vandeputte@ugent.be

mailto:Inge.vandeputte@ugent.be

