
 

IETS VOOR JOU? 

De opleiding School voor Allen richt zich op 

leraren(teams), ondersteuners, zorgcoördinatoren, 

leerlingen-begeleiders, CLB-mede-werkers en directies, 

maar ook ondersteunende therapeuten en assistenten, 

zijn welkom. Er kan zowel individueel als in team 

ingeschreven worden. De opleiding kan wel enkel 

worden ingericht bij een minimum van 8 deelnemers.  
 

PROGRAMMA 

Diversiteit is steeds meer aanwezig in (het Vlaamse) 

onderwijs. Scholen erkennen die diversiteit ook maar 

blijven het moeilijk vinden om het als de norm in 

onderwijs te beschouwen. Ook zien we dat er binnen het 

ondersteuningsbeleid van de overheid een verschuiving 

is van M-decreet naar een nieuw begeleidingsdecreet, 

dat ondersteuners (nog steeds) zoekende zijn naar een 

helder functieprofiel, dat leerkrachten en directies zich 

afvragen hoe ze inclusief onderwijs haalbaar kunnen 

realiseren. 
 

De nood aan professionalisering rond diversiteit 

en inclusie neemt opnieuw toe. Het waarderen en 

benutten van diversiteit, het opzetten van duurzame 

partnerschappen en verbindend samenwerken, blijken 

een antwoord in de goede richting. Maar hoe begin je 

daaraan? Waar zitten de valkuilen en vooral waar liggen 

kansen? Hoe zorg je ervoor dat een professionele en 

inspirerende cultuur ontstaat waar een collectieve 

inclusieve ambitie zichtbaar en voelbaar wordt? Hoe 

schep je een schoolklimaat waarin iedereen welkom is? 
 

Vraag je je daarnaast ook af hoe je op een positieve en 

haalbare manier aan de slag kan gaan met die brede 

diversiteit in je klas? Hoe je naast de leerlingen ook de 

leerkracht weer in zijn/haar sterkte kan zetten? Dan is 

deze opleiding iets voor jou. 

 

 

Het Postgraduaat 'School voor allen' wil een antwoord 

bieden op bovenstaande (en meer) vragen. In een 

traject van vijf modules waarbij theorie en praktijk 

verweven worden (samen 20 studiepunten) versterk je 

je basis om diversiteit op school- en klasniveau te 

integreren en bouw je aan de fundamenten van 

betekenisvolle communicatie. 

 

Module 
Contacturen + praktijkgerichte opdrachten + inter- en supervisie 

SP 

Diversiteit en inclusie 

Flexibel onderwijs 

Planning en coaching 

Sociale netwerken 

Praktijkonderzoek 

4 

4 

3 

3 

6 
 

Met  het  oog  op  de  ontwikkeling   van  duurzame 

partnerschappen   voor   professionele   onder-

steuning  van  leerlingen  (met specifieke onderwijs-

behoeften), zetten we in dit traject enerzijds in op het 

creëren  van  sterke  partnerschappen tussen scholen, 

ondersteuners en andere partners, anderzijds op het 

versterken  van  begeleidingscompetenties  op  leer-

kracht-,  leerling-,  team-  &  schoolniveau.  
 

Je krijgt een schat aan ideeën voor de dagelijkse 

praktijk. We bieden effectieve strategieën en 

materialen aan om te coachen, om te ondersteunen, 

om te begeleiden. 
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KRACHTIG COACHEN IN PROFESSIONELE ONDERSTEUNING 

Versterken van begeleidingsconcepten en duurzame partnerschappen 



 

We gaan samen op weg naar het ontwikkelen van die 

duurzame partnerschappen voor professionele 

ondersteuning in een sterke school. We werken in kleine 

groepen en interactief, met lesmomenten en 

schoolgebonden opdrachten. 

Een van de methodieken waarmee we concreet aan de 

slag gaan is de ‘Index voor inclusie’. Dit is een reflectie 

instrument om scholen in samenwerking met alle 

partners te ondersteunen in het proces van inclusieve 

schoolontwikkeling. 

In de index staan drie pijlers centraal: 

1. Inclusieve CULTUUR: bouwen aan een gemeenschap 

en het vestigen van inclusieve waarden. 

2. Inclusief BELEID: ontwikkelen van een school voor 

iedereen en het actief waarborgen van diversiteit.  

3. Inclusieve PRAKTIJK: vormgeven aan het leer- en 

ontwikkelingsproces van leerlingen en aan de  

professionalisering van leerkrachten en alle andere 

betrokkenen binnen een schoolcontext. 

DE DOCENTEN 

De sessies worden gegeven door experten in hun vak: 

Sofie Van Eynde: Docent Banaba Buitengewoon 

onderwijs; onderzoeker Inclusive Society en navormer 

prioritair nascholingstraject voor ondersteuners TOPCO 

– UCLL 

Izabel Janssens: Docent Banaba Buitengewoon 

onderwijs en Bachelor Secundair onderwijs; 

onderzoeker Inclusive Society en navormer prioritair 

nascholingstraject voor ondersteuners TOPCO – UCLL 

Elisabeth Cans: Docent Banaba Buitengewoon 

onderwijs; onderzoeker Inclusive Society en navormer 

prioritair nascholingstraject voor ondersteuners TOPCO 

– UCLL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX VOOR INCLUSIE  
(Tony Booth & Mel Ainscow, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De ‘Index voor inclusie’ kan besteld worden via 

mail: renate.semeese@ucll.be. 

Vermeld in je mail: 

 

 Het aantal indexen aan €45,00 per index 

 Je akkoord met €10,00 verzendkosten (tot 5 ex.)  

 Het ondernemings-/BTW nummer indien je 

bestelt via school of instelling 

 Het facturatieadres en het leveringsadres 

indien verschillend 
 

Je ontvangt een bevestiging van je bestelling die 

meteen wordt klaargemaakt voor verzending. De 

boekhouding bezorgt je aansluitend de factuur. 

 

WAT LEVERT DEZE OPLEIDING JE OP? 

Wanneer je het Postgraduaat School voor Allen tot een 

goed einde brengt, ontvang je een erkend getuigschrift. 

Credits die je verwerft in een postgraduaat kunnen in 

een aanverwante banaba ingezet worden om je 

studieduur te verkorten. 
 

PRAKTISCH 

De lessen gaan door op vrijdagen in Campus Hertogstraat 

in Heverlee en worden ingericht in 24 lesblokken van 

telkens 2,5u  (9u30-12u00 en/of 13u00-15u30). 

De opleiding start in oktober en de kalender kan deels in 

overleg worden aangepast. 
 

MEER INFO 
 

Contacteer Sofie Van Eynde - sofie.vaneynde@ucll.be  
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