
 

 

 

Schoolontwikkeling, klaspraktijk en ondersteuning bij het M-decreet  
Inclusief onderwijs gaat op de eerste plaats over goed onderwijs voor alle leerlingen: kinderen en jongeren met 

een moeilijke start op school, anderstalige leerlingen, of leerlingen die in het kader van het M-decreet recht 

hebben op redelijke aanpassingen en ondersteuning op school. De uitdagingen zijn groot, en overstijgen de 

vraag aan individuele leerkrachten. Inclusie maak je daarom samen waar. Het maakt van scholen een 

gemeenschap die diversiteit verwelkomt.  

IETS VOOR JOU? 

Het M-decreet maakt schoolteams bewust van de vele 

vragen die leerlingen stellen op school. Tegelijk zien 

leraren steeds meer kansen in een brede basiszorg, mits 

voldoende ondersteuning kan worden aangereikt vanuit 

een breder netwerk. Het Postgraduaat ‘School voor 

allen’ wil precies hierop inzetten: het uitbouwen van 

netwerken van zorg en ondersteuning, gedragen door 

de school. We zetten daartoe in op gedeelde 

visieontwikkeling, ondersteuning en coaching.  

Ondersteuningsteams, CLB-medewerkers, 

directies, zorgcoördinatoren, leraren en alle 

betrokkenen in een schoolteam op weg naar 

inclusie 

Start je in een ondersteuningsteam of zoekt jouw school 

naar nieuwe wegen om inclusie waar te maken? Of wil 

je als pas-afgestudeerde vorming rond nieuwe 

ondersteuningsvormen in het onderwijs? Dan ontwikkel 

je in het Postgraduaat hiertoe de nodige competenties.  

PROGRAMMA 

In een traject van 5 modules versterk je je basis om 

diversiteit op school- en klasniveau te integreren. De 

opleiding begeleidt het proces naar inclusie waar je in 

een schoolteam toe bijdraagt. We bieden je effectieve 

strategieën om schoolteams te coachen en te 

ondersteunen, maar ook om ondersteuning te bieden in 

de klascontext. We werken in kleine groepen en 

interactief, met lesmomenten en schoolgebonden 

opdrachten. 

 

Opleidingsonderdelen Studiepunten 

Burgerschap en participatie 4 
Leerbevordering 4 
Planning en coaching 3 
Sociale netwerken 3 
Praktijkmodule 6 
 20 

 

POSTGRADUAAT 

School voor Allen  



 

 

 

 

INDEX VOOR INCLUSIE: WERKEN AAN 

LEREN EN PARTICIPEREN OP SCHOOL  

(Tony Booth & Mel Ainscow, 2016, 3de editie) 

Met de derde editie van de Index voor inclusie bij de 

hand, gaan we actief aan de slag in de praktijk van je 

school of de scholen waar je als begeleider of 

ondersteuner aan verbonden bent. Een brede waaier 

aan indicatoren laat je toe je eigen pad te kiezen voor 

actieonderzoek op school.  

Daarnaast gaan teams met elkaar in gesprek over 

nieuwe les- en ondersteuningspraktijk op school. Co-

teaching, lesson study en coaching zijn hierbij 

richtinggevend.   

Opleidingsonderdelen Data en lesuren  

2017-2018 
Burgerschap en participatie 
Inclusie, wat is dat? Van M-
decreet tot Brede School: 
over diversiteit en inclusie. 

Vrijdag 9-16u 
6, 13 en 20 oktober 

Leerbevordering 

‘Krachtig leren’ in een 
handelingsgericht 
ondersteuningsmodel 

Woensdagnamiddag 14-17u 
8, 15 en 22 november 

Planning en coaching 

Coaching en co-teaching 
in handelingsgerichte 
praktijk 

Vrijdagvoormiddag 9-13u  
12, 19 en 26 januari 

Sociale netwerken 

Sociale interventies, 
netwerken, 
ouderbetrokkenheid en 
ondersteuning 

Vrijdagvoormiddag 9-13u 
2, 9 en 16 maart 

Praktijkmodule 
Jouw begeleidingstraject op 
school: klasondersteuning, 
inclusieve klaspraktijk en 
teamondersteuning 

Intervisies voor 
praktijkbegeleiding:  
Vrijdagnamiddag 14-16u 
20 oktober, 19 januari, 16 
maart.  

 

Getuigschrift en credits 

Na het volgen van alle modules inclusief de 

praktijkopdracht, behaal je een Getuigschrift 

Postgraduaat School voor Allen: ondersteuning bij 

inclusie.    

Wie al een bachelor-na-bachelor buitengewoon onderwijs 

of zorg en remediërend leren heeft verworven, komt in 

aanmerking voor vrijstellingen. Omgekeerd biedt een 

getuigschrift School voor Allen je in de toekomst ook 

vrijstellingen in één van de Banaba’s van de 

lerarenopleiding van UC Leuven-Limburg. 

 

 

 

 

KOSTPRIJS 

750 € inclusief Index voor inclusie (3de editie), volledig 

vernieuwde Nederlandstalige versie. 

PRAKTISCH 

De lessen vinden plaats in Heverlee en lopen modulair. 

Alle actuele informatie vind je op de website www.ucll.be. 

Heb je vragen over de opleiding? Contacteer 

sofie.vaneynde@ucll.be of annet.devroey@ucll.be voor 

meer informatie. 

Professionalisering aan de hand van de Index 

voor inclusie en Lesson Study.  

Schoolvernieuwing met oog voor  duurzaam 

onderwijs, brede school en educatie.   


