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Verklarende woordenlijst

Begrip

Toolkit betekenis

Toegang

De mogelijkheid om naar school te gaan.

Diversiteit

Een scala aan verschillende mensen met verschillende eigenschappen en
kenmerken.

Betrokkenheid

Het betrokken zijn bij/deelnemen aan educatie.

Gelijkheid

De situatie waarin studenten krijgen wat ze nodig hebben om kans te
maken op dezelfde resultaten als hun leeftijdsgenoten.

Uitsluiting

Van school verwijderd worden om disciplinaire doeleinden of de toegang
ontzegd worden tot een gelegenheid/evenement/klas, enz.

Inclusie of
inclusief
onderwijs

Onderwijs dat is gebaseerd op concepten, modellen en processen die
gericht zijn op gelijke toegang tot en betrokkenheid bij educatie voor
alle kinderen, ongeacht geslacht, bekwaamheid, handicap, ras, religie,
seksualiteit, sociaaleconomische status of enig ander verschil.

Inclusieve
pedagogie

Onderwijs- en leerstrategieën die alle leerlingen in staat stellen op een
gelijke manier deel te nemen in de klas.

Inclusieve
scholen

Scholen die op weg zijn naar inclusie/inclusief onderwijs en ernaar
streven inclusieve pedagogie in te voeren.

Integratie

Het onderwijzen van kinderen die ondersteuning nodig hebben binnen
de klas, maar los van hun leeftijdsgenoten.

Ouder

Elke volwassene met de ouderlijke verantwoordelijkheid voor een kind
of jongere

Belanghebbende van
de school

Iedereen met een in de school gevestigd belangen hoe deze functioneert,
d.w.z. personeel, studenten, ouders, bestuurders en anderen die een vaste
rol binnen de school hebben.

Segregatie

Het onderwijzen van kinderen die ondersteuning nodig hebben, apart van
hun leeftijdsgenoten.

Waarde

Een leidraad of motivatie, iets dat een persoon belangrijk vindt.

Visie

Een beknopte, openbare verklaring die de doelstellingen van de school
betreffende inclusie en waar zij naar toe wil verduidelijkt.
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Inleiding tot de toolkit Inclusieve Scholen
Welkom bij de toolkit van het Inclusieve Scholen-project. Hier vindt u een scala aan materialen
om u te helpen samen te werken met iedereen die bij uw school betrokken is, zodat deze
inclusiever wordt.
Deze toolkit is ontworpen om u flexibel te begeleiden, op manieren die bij uw school passen,
bij het begin van een reis naar inclusie: het verbeteren van persoonlijke en academische
resultaten voor alle kinderen en jongeren door te focussen op hun toegang tot en deelname
aan kwalitatief hoogstaand, relevant onderwijs. Een belangrijk punt om te onthouden over
deze reis is dat deze geen eindbestemming heeft. Het gaat eerder om cumulatieve verandering
die in de kern een voortdurende focus heeft op het betrekken van meer kinderen en jongeren
bij het leren en leven op school: "een inclusieve school is een school die in beweging is.0"
Omdat elke schoolpopulatie en -cultuur anders is, zal het startpunt en de reis voor elke school
anders zijn. Sommige scholen geven er bijvoorbeeld de voorkeur aan om te beginnen met het
testen van het project in een deel van de school, bijvoorbeeld een fase of jaar/klas. Anderen
zullen besluiten om een schoolbrede aanpak te gebruiken en iedereen erbij te betrekken.
Hoe breder u kunt gaan bij het betrekken van de schoolgemeenschap, hoe belangrijker
uw verandering waarschijnlijk zal zijn. Als de beschikbare capaciteit op uw school u echter
beperkt tot het werken met een kleinere groep mensen, is het beter om met deze kleine groep
diepere veranderingen te bereiken dan te proberen om uw capaciteit te veel te versnipperen.
Met wie u ook samenwerkt, het is belangrijk om te benadrukken dat er geen 'snelle oplossing'
is voor inclusie - het vereist continu denken en toewijding - maar er kan in de loop van een
academisch jaar een aanzienlijke verandering worden bereikt.
Deze toolkit is bedoeld om u tijdens een academiejaar door vijf fasen te leiden, zoals hieronder
is weergegeven:

0 Booth, T. en Ainscow, M. (2002) Index voor Inclusie: ontwikkeling van onderwijs en participatie op scholen. Bristol: Centrum voor Studies naar Inclusieve Educatie.
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Projectoverzicht Inclusieve Scholen: stroomschema
september-november

Fase 1: Aan de slag

• Rekruteer en ontwikkel een schoolleidende en representatieve kerngroep
die het projecttraject zal sturen; bepaal of de hele school erbij betrokken
wordt of dat het project zich op een deel van de school zal richten,
bijvoorbeeld een fase of klas/jaargroep
• Vergroot de gedeelde kennis en het begrip van inclusie bij personeel,
studenten en ouders
• Verzamel de eerste inzichten over hoe inclusief de school momenteel is en
identificeer prioritaire actiegebieden
• Evalueer fase 1 en plan fase 2

november-december
Fase 2:
Waar staan we nu? Een diepgaande blik op prioriteiten
• Verzamel en analyseer diepgaande informatie over de prioriteiten van de
school voor actie tijdens dit academische jaar
• Evalueer fase 2 en plan fase 3

Fase 3: Waar gaan we eerst heen? Hoe komen we daar?

januari
• Ontwikkel een projectactieplan op basis van informatie uit fase 1 en 2
• Evalueer fase 3 en plan fase 4

februari - mei

Fase 4: Het laten gebeuren
• Implementeer het projectactieplan
• Bewaak de voortgang van het actieplan
• Plan en lever de Inclusieweek
• Evalueer fase 4 en plan fase 5

Fase 5: Waar zijn we gebleven? Waar nu naar toe?

juni - juli

• Evalueer de algehele voortgang van het project tot nu toe
• Plan voor de toekomst

Elke fase van de toolkit bevat materiaal om u te ondersteunen bij het nadenken over en het
plannen en implementeren van inclusie. U bent niet verplicht om al het materiaal te gebruiken;
de toolkit is een hulpmiddel waaruit u naar behoefte kunt putten.
De fasen zijn:
•
•
•
•
•
•

Fase 1: Aan de slag (september - november)
Fase 2: Waar staan we nu? Een nadere blik op prioriteiten (november - december)
Fase 3: Waar gaan we eerst heen? Hoe komen we daar? (januari)
Fase 4: Het laten gebeuren (februari - mei)
Fase 5: Waar zijn we gebleven? Waar nu naar toe? (juni - juli)
Wij wensen u veel succes met uw reis.
oﬃcina sans
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Het Inclusieve Scholen project
Deze toolkit maakt deel uit van een tweejarig Inclusieve Scholen project onder leiding van
de British Council, in samenwerking met zes andere organisaties uit België, Spanje, het VK,
Griekenland en Polen.
Het project heeft tot doel de principes van inclusief onderwijs in te bedden in schoolmanagementsystemen in Europa door een gemeenschap van inclusieve onderwijzers te ontwikkelen die bestaat
uit schoolleiders, leerkrachten en ouders. De belangrijkste projectactiviteiten zijn onder meer:
• Creëren van praktische how-to begeleiding (educatieve toolkit)
• Trainers/docenten opleiden op lokaal en internationaal niveau
• Levering van schoolworkshops op minstens 61 scholen in Europa
• Instrumenten ontwikkelen voor het screenen van inclusie in de schoolgemeenschap
• Scholen helpen om hun actieplan en inclusiestrategieën te ontwikkelen
• Het opzetten van een netwerk van Inclusieve Scholen waaruit de beste praktijken
inzake inclusie naar voren zullen komen
Het project maakt gebruik van participatieve methoden van betrokkenheid tussen alle betrokkenen.
Het bevat:
• een innovatieve communicatie- en bewustmakingscampagne die schoolgemeenschappen in heel Europa bereikt
• pleitbezorgingsacties om de dialoog tussen schoolgemeenschappen
beleidsmakers over de kwestie van inclusie op scholen te openen.

en

De kwaliteit van het project wordt gegarandeerd en het wordt extern geëvalueerd en heeft
als doel het betrekken van
• Schoolgemeenschappen - schoolleiders, leraren, professoren, studenten, schooladviseurs, schoolpsychologen en ouders
• Beleidsmakers en personeel van overheidsinstanties - EU-instellingen, ministeries
en lokale autoriteiten
• Instellingen en organisaties die gericht zijn op onderwijs, zowel op lokaal als
Europees niveau
Onze projectpartners zijn:
The Lifelong Learning Platform –LLLP
Organising Bureau of European School Students Unions- OBESSU in Brussels
The Scottish Development Education Centre -ScotDec in Edinburgh
Asamblea Cooperación por la Paz –ACPP in Zaragoza
Association Expedition inside Culture -EiC in Krakow
The Institute of Educational Policy – IEP in Athens
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1

Fase 1: Aan de slag
Inleiding

Het algemene doel van fase 1 is ervoor te zorgen dat de belanghebbenden van de school klaar
zijn voor fase 2, waarin hen wordt gevraagd na te denken en hun diepgaande mening te geven
over aspecten van inclusie in de school.
Om belanghebbenden voor te bereiden om op de meest effectieve manier over deze kwestie
na te denken, moeten de volgende stappen worden genomen tijdens fase 1:
- Een senior lid van het schoolpersoneel identificeren en trainen om het inclusieve
ontwikkelingswerk op school te leiden.
- Een representatieve kerngroep rekruteren en ontwikkelen die het traject van de school
zal ontwikkelen en coördineren.
- Een gezamenlijk begrip opbouwen tussen personeel, studenten en ouders van:
- de betrokkenheid van de school bij het Inclusieve Scholen project
- sleutelconcepten, waarden en de taal met betrekking tot inclusie.
- De eerste meningen van belanghebbenden van de school verzamelen over hoe inclusief
zij denken dat de school op dit moment is en de topprioriteiten voor actie bepalen.
- Fase 1 evalueren.
- Plan het verzamelen van informatie van belanghebbenden van de school tijdens fase 2.
Deze stappen zullen waarschijnlijk twee tot drie maanden in beslag nemen (september - november).
Er zal intern een gedetailleerde planning die bij elke afzonderlijke school past plaatsvinden, geleid
door de schoolleider en de kerngroep met de hulp van een kritische vriend.
Om deze vier stappen te ondersteunen, heeft het materiaal voor deze fase van de toolkit
betrekking op:
• De rol van de schoolleider
• De rol van de kerngroep
• De rol van de kritische vriend
• Introductie tot de Inclusieweek
• Met belanghebbenden van de school communiceren
• Samenvattingen van sleutelconcepten, waarden en modellen met betrekking tot
inclusie die kunnen worden gebruikt om het begrip van volwassenen te vergroten
via workshops
• Workshops voor volwassenen om het begrip over inclusie te vergroten en
meningen te verzamelen: voorgestelde hoofdlijnen
• Vragenlijsten met volwassen belanghebbenden: identificatie van prioritaire
actiegebieden
• Klasactiviteiten om het begrip van leerlingen over inclusie te vergroten en prioritaire
actiegebieden te identificeren
• Informatie verzamelen en communiceren over prioritaire actiegebieden
• Samenvatting van de activiteiten van belanghebbenden van de school: fase 1
• Monitoring en evaluatie van fase 1
• Planning voor fase 2
oﬃcina sans
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Projectleider Inclusieve Scholen: rollenoverzicht
De rol van schoolleider is de sleutel tot het succes van het project. Deze persoon is de 'kampioen'
van het project - de belangrijkste motivator, katalysator en communicator. De leider is 'het gezicht'
van het project, zowel op school als daarbuiten, dus moeten zij zich er volledig voor inzetten en
vasthoudend zijn als dat nodig is. Ze moeten ook in staat zijn om zelf inclusieve attitudes en
gedragingen te modelleren en anderen te beïnvloeden om hetzelfde te doen.
De schoolleider moet als eerste aanwezig zijn om eventueel initiële cursussen te kunnen
volgen en om de rekrutering van de kerngroep te organiseren.
In het bijzonder moet de schoolleider:
Voortdurend
• De school vertegenwoordigen bij trainings- en netwerkevenementen die worden
georganiseerd door het Inclusieve Scholen project en onderdelen hiervan indien
nodig aan de relevante belanghebbenden van de school communiceren.
• Het strategisch overzicht van de ontwikkeling van inclusieve cultuur, beleidsmaatregelen en praktijken op school behouden, inclusief hoe inclusie in het
algemene schoolontwikkelingsplan past.
• Nauw samenwerken met senior leiders en bestuurders om ervoor te zorgen dat
inclusie een onderdeel wordt van het ontwikkelingsplan van de school en als een
prioriteit voor de school wordt gehandhaafd.
• Nauw samenwerken met de kritische vriend van de school (zie hieronder) om
inclusiestrategieën en activiteiten te ontwikkelen, te volgen en te evalueren.
• Het werk van de kerngroep leiden.
• Ervoor zorgen dat het momentum van het ontwikkelingswerk op het gebied van
inclusie wordt gehandhaafd.
• Inclusieve houdingen en gedragingen modelleren in alle relaties met het personeel,
de leerlingen, ouders en andere belanghebbenden van de school.
Fase 1: Aan de slag
• Deelnemen aan initiële projecttrainingen.
• Leiding geven aan rekrutering en werk van de kerngroep.
• Strategisch bepalen of het Inclusieve Scholen project een project voor de hele
school zal zijn of dat het een deel van de school zal bestrijken.
• Samenwerken met de kritische vriend om activiteiten te organiseren (en mogelijk
te leveren) die het begrip van de kerngroep van inclusie en van het Inclusieve
Scholen project ontwikkelen.
• Ervoor zorgen dat de doelen en het traject van het project - zowel algemeen
als voor elke specifieke fase - voor iedereen duidelijk zijn en effectief worden
gecommuniceerd.
• De organisatie leiden en workshops houden voor personeel, bestuurders en ouders
om het begrip en de ontwikkeling van een gemeenschappelijke taal rond inclusie
te vergroten.
• Leiding geven aan de organisatie en klasactiviteiten organiseren en ervoor zorgen
dat er aanvullende training voor het betrokken personeel plaatsvindt.
• De kwaliteitsborging van de organisatie van klasactiviteiten leiden.
• De opvolging en evaluatie van fase 1 leiden. De planning/communicatie met
belanghebbenden van de school leiden over de planning voor fase 2: Waar staan
we nu?
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Fase 2: Waar staan we nu?
• Ervoor dat er belanghebbenden van de school worden gerekruteerd en deelnemen
aan het verzamelen van informatie.
• Het werk van de kerngroep leiden om de informatieverzamelings-, vergelijkings- en
analyseprocessen te organiseren.
• Het werk van de kerngroep leiden om de resultaten van het informatieverzamelingsproces te delen.
• Doorgaan met het leiden van de kwaliteitsborging van de organisatie van
klasactiviteiten.
• De opvolging en evaluatie van fase 2 leiden.
• De planning/communicatie met belanghebbenden van de school leiden over de
planning voor fase 3: Waar gaan we heen? Hoe komen we daar?
Fase 3: Waar gaan we heen? Hoe komen we daar?
• Het actieplanningsproces met de kerngroep leiden.
• Samenwerken met de kerngroep om ervoor te zorgen dat het concept-actieplan
breed wordt gecommuniceerd en wordt gewijzigd naar aanleiding van opmerkingen
van belanghebbenden van de school.
• Samenwerken met de kerngroep om ervoor te zorgen dat het definitieve actieplan
naar de belanghebbenden van de school wordt gecommuniceerd.
• De opvolging en evaluatie van fase 3 leiden.
• De planning/communicatie met belanghebbenden van de school leiden over de
planning voor fase 4: Het laten gebeuren.
Fase 4: Het laten gebeuren
• De kerngroep leiden bij de uitvoering en monitoring van het fase 3-actieplan:
momentum behouden, bewijs verzamelen, belanghebbenden van de school op de
hoogte houden.
• De organisatie en uitvoering van de Inclusieweek van de school leiden.
• De opvolging en evaluatie van fase 4 leiden.
• De planning/communicatie met belanghebbenden van de school leiden over de
planning voor fase 5: Waar zijn we gebleven? Waar nu naar toe?
Fase 5: Waar zijn we gebleven? Waar nu naar toe?
• De kerngroep leiden in het evaluatieproces: belanghebbenden opnieuw bezoeken
voor standpunten; resultaten verzamelen en analyseren; deze resultaten gebruiken
om de volgende prioriteiten te bepalen.
• De kerngroep leiden bij de ontwikkeling van een concept-langetermijnvisie voor
inclusie in de school, en de communicatie en bespreking van deze visie met
belanghebbenden van de school.
• De planning leiden voor duurzaamheid, ervoor zorgend dat inclusie een kernonderdeel
van de schoolagenda blijft nadat de formele projectperiode is afgelopen.
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Kerngroep inclusieve scholen: rollenoverzicht
De kerngroep is een representatieve groep van belanghebbenden van de school - in het
bijzonder personeel, leerlingen en ouders - die samenwerken om de ontwikkeling van een
inclusieve cultuur, beleid en praktijk vorm te geven, te plannen, te organiseren, te controleren
en te evalueren. Zij zijn de groep die met de schoolleiding samenwerkt en deze ondersteunt
om het project te realiseren.
De groep moet van een beheersbare grootte zijn om een zinvolle discussie mogelijk te maken,
maar groot genoeg om verschillende ervaringen en standpunten toe te voegen. Het kan ook
nuttig zijn om een aantal mensen op te nemen die de inclusieagenda niet zo actief steunen,
want als hun zorgen binnen de kerngroep worden geuit en beantwoord, zal het project
gemakkelijker in de hele school kunnen worden uitgerold.
Het project werkt met een brede definitie van inclusie die verder gaat dan leermoeilijkheden,
handicaps of 'speciale onderwijsbehoeften' (je kunt meer over deze definitie lezen in het
onderdeel 'Belangrijkste gedachtes over inclusie'). De kerngroep zou daarom moeten
bestaan uit personeel, studenten en ouders met ervaring met, kennis over en interesse in
barrières die verband houden met de toegang tot en/of betrokkenheid bij het onderwijs. Deze
belemmeringen kunnen bijvoorbeeld komen van een of meer van de volgende oorzaken:
• de manier waarop studenten kennis verwerven
• de manier waarop leerlingen communiceren of met elkaar omgaan
• sensorische of fysieke factoren
• emotionele en mentale gezondheidsfactoren
• sociaaleconomische omstandigheden
• familieomstandigheden
• culturele overtuigingen en verwachtingen
• moedertaal
• geslacht
• seksualiteit.
Het is belangrijk dat deze groep een groter bereik heeft dan het personeel, zodat hij inclusief
iedereen is die bij de school betrokken is. De stemmen van ouders en leerlingen zijn cruciaal en
de kritische vriend (zie hieronder) is ook een waardevolle toevoeging. Als het voor de kerngroep
moeilijk is om te vergaderen op een moment dat studenten kunnen worden opgenomen, moet
er een aangesloten representatieve studentengroep worden opgericht die op een ander moment
kan vergaderen om de agenda te bespreken en hun meningen te geven. Een personeelslid moet
als contactpersoon optreden tussen de groepen studenten en volwassenen.
De specifieke rol van de kerngroep voor elke fase wordt hieronder beschreven:
Voortdurend
• Samenwerken met en ondersteunen van de schoolleider bij het plannen,
communiceren en implementeren van het Inclusieve Scholen-project.
• Ervoor zorgen dat het momentum van het ontwikkelingswerk op het gebied van
inclusie wordt gehandhaafd.
• Inclusieve houdingen en gedragingen modelleren in alle relaties met het personeel,
de leerlingen, ouders en andere belanghebbenden van de school.
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Fase 1: Aan de slag
Eenmaal aangeworven, komt de groep wanneer nodig bijeen om:
• Zich vertrouwd te maken met de doelstellingen en grote lijnen van het project en
een gemeenschappelijk begrip van en een taal over inclusie te ontwikkelen.
• Manieren ontwikkelen om informatie over het project te communiceren naar
andere belanghebbenden van de school.
• Organiseren van het houden van (en neem eventueel deelnemen aan het geven
van, afhankelijk van de vaardigheden van de groep) workshops voor personeel en
ouders om: het begrip van en het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal
rond inclusie te vergroten; hun eerste meningen te geven over hoe inclusief de
school is; de prioriteiten te bepalen voor de voortgang.
• De eerste meningen analyseren en de belangrijkste prioriteiten voor de voortgang
identificeren.
• De levering van klasactiviteiten organiseren.
• Waar nodig deelnemen aan de kwaliteitsborging van de levering van klassikale
activiteiten.
• Fase 1 evalueren.
• Plannen/communiceren met belanghebbenden van de school over het plannen
van fase 2: Waar staan we nu?
Fase 2: Waar staan we nu?
• Belanghebbenden van de school werven die deelnemen aan het verzamelen van
informatie.
• Organiseren van de processen voor het verzamelen, vergelijken en analyseren van
informatie.
• Communiceren van de resultaten van het informatieverzamelingsproces naar
belanghebbenden van de school.
• Verdergaan met het waarborgen van de kwaliteit van de levering van klassikale
activiteiten, waar van toepassing.
• Fase 2 evalueren.
• Plannen/planning communiceren aan belanghebbenden van de school over fase 3:
Waar gaan we heen? Hoe komen we daar?
Fase 3: Waar gaan we heen? Hoe komen we daar?
• Ontwikkelen en communiceren van het conceptactieplan naar belanghebbenden
van de school.
• Het ontwerpactieplan aanpassen naar aanleiding van opmerkingen van belanghebbenden van de school en het definitieve actieplan communiceren.
• Fase 3 evalueren.
• Plannen/de planning communiceren aan belanghebbenden van de school over
fase 4: Het laten gebeuren.
Fase 4: Het laten gebeuren
• Implementeren en controleren van het actieplan: het momentum vasthouden,
bewijs verzamelen, de belanghebbenden van de school op de hoogte houden.
• Organiseren en leiden van de implementatie van de Inclusieweek van de school.
• Fase 4 evalueren.
• Plannen/de planning communiceren aan belanghebbenden van de school over
fase 5: Waar zijn we gebleven? Waar nu naar toe?
Fase 5: Waar zijn we gebleven? Waar nu naar toe?
• Organiseren van het evaluatieproces: bezoek van belanghebbenden voor standpunten;
resultaten verzamelen en analyseren; deze resultaten gebruiken om de volgende
prioriteiten te bepalen.
• Ontwikkeling van een ontwerp-langetermijnvisie voor inclusie op school; communiceren
en verzamelen van meningen over deze visie van belanghebbenden van de school.
• Duurzaamheid plannen, ervoor zorgend dat inclusie een kernonderdeel van de
schoolagenda blijft nadat de formele projectperiode is afgelopen.
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Kritische vriend: rollenoverzicht
Een kritische vriend is iemand die met een persoon of groep samenwerkt en hen ondersteunt
bij het bereiken van de doelen waar ze naar toe werken. Meestal is het iemand van buiten
de organisatie die deze doelen wil bereiken. In het Inclusieve Scholen project is de kritische
vriend waarschijnlijk iemand van het centrale team van trainers dat bij het project betrokken
is. Mensen van andere scholen of personeel van het plaatselijke onderwijsdistrict kunnen ook
goede kritische vrienden worden; ze begrijpen uw context en doelstellingen, maar zijn op
enige afstand van uw organisatie.
Zoals het woord 'vriend' suggereert, is het hun rol om aan te moedigen en te helpen, door
hun vaardigheden ter beschikking te stellen aan de groep om het succes van het project te
maximaliseren. Ze doen dit echter door een kritische lens met het 'oog van een buitenstaander'.
Met deze lens kunnen ze:
•
•
•
•
•

indringende vragen stellen vanuit verschillende gezichtspunten
ervoor zorgen dat potentieel problematische kwesties openlijk worden besproken
eerlijke feedback geven
onpartijdig advies geven
een 'externe stem' zijn met belanghebbenden van de school wanneer dat nodig is.

Om de rol een succes te maken in het Inclusieve Scholen project, moet de kritische vriend het
vertrouwen hebben van de schoolleider en de kerngroep. Dit vertrouwen is cumulatief en zal
groeien doordat de kritische vriend in zijn rol samenwerkt met de schoolleider en de kerngroep.
Om vertrouwen op te bouwen in de beginfase van het project, zal de kritische vriend:
• Kennismaken met de schoolleider via: trainingsevenementen; assisteren bij de
rekrutering van de kerngroep; helpen bij het uitvoeren van initiële activiteiten met
de kerngroep.
• De kerngroep leren kennen door de groep te helpen: de doelstellingen en het
traject van het project ontdekken; hun gemeenschappelijk begrip van en taal over
inclusie ontwikkelen.
Als het vertrouwen eenmaal is gevestigd, zal de specifieke rol van de kritische vriend flexibel
zijn in overeenstemming met de behoeften van de school, de schoolleider en de kerngroep.
Hun algemene rol zal zijn om te helpen, ondersteunen, aanmoedigen, adviseren, vragen te
stellen, kwaliteitsfeedback te geven en een eerlijke en open discussie mogelijk te maken
gedurende het hele project.

Introductie tot de Inclusieweek
De Inclusieweek is een belangrijk onderdeel van het Inclusieve Scholen project en zal
plaatsvinden in elk van de projectscholen tijdens fase 4: Het laten gebeuren (februari - mei).
De algemene doelstellingen van de week zijn om door te gaan met:
• het vergroten van het begrip van belanghebbenden van de school over inclusie
• het verhogen van de status van inclusie binnen de school.
Elke school zal zijn eigen activiteiten ontwikkelen en uitvoeren tijdens de Inclusieweek,
afhankelijk van hun prioriteiten en interessegebieden.
Gedetailleerde richtlijnen over de Inclusieweek maken deel uit van het materiaal voor fase 4
in de toolkit.
Op dit punt zijn de belangrijkste taken met betrekking tot de Inclusieweek:
• Proberen vooruit te plannen en de datum te bepalen zodat deze zo vroeg mogelijk
in de schoolkalender wordt geplaatst.
• De belanghebbenden op school van tevoren laten weten dat hij zal plaatsvinden,
wat de belangrijkste doelstellingen zijn en wanneer hij ongeveer zal zijn. Je wilt
er gewoon zeker van zijn dat het op de radar staat van de mensen, en het geen
complete verrassing is als het om het plannen ervan gaat!
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Met belanghebbenden van de school communiceren
Zoals bij elk initiatief dat u op school onderneemt, zal communicatie de sleutel zijn tot het
succes van het Inclusieve Scholen project.
Hier bieden we enkele suggesties van zaken om over na te denken wanneer u uw communicatie
met belanghebbenden op school plant, georganiseerd onder een reeks bekende vragen:
Wie?
Uw belangrijkste belanghebbenden van de school zijn het personeel, de bestuurders,
de leerlingen en de ouders en het grootste deel van uw communicatie zal met hen zijn.
Er kunnen echter ook momenten zijn waarop u moet communiceren met mensen buiten de
school, voor lokale organisaties of de media.
Wat, wanneer en waarom?
De belangrijkste redenen om met uw belanghebbenden te communiceren zijn:
• om ervoor te zorgen dat ze weten wat het project is en wat de doelstellingen zijn,
en om ze op de hoogte te houden van de voortgang
• om ze uit te nodigen om mee te doen
• om ervoor te zorgen dat ze duidelijke informatie hebben over hoe ze kunnen
meedoen.
We hebben deze redenen verder opgesplitst in de belangrijkste communicatiegebieden,
georganiseerd per fase, zoals hieronder weergegeven.
Fase 1: Aan de slag
• Het opzetten van het project, de doelstellingen en de grote lijnen voor het jaar.
• Workshops/vergaderingen/klasactiviteiten: informatie en uitnodigingen.
• Eerste vragenlijsten voor volwassen belanghebbenden die geen workshops bijwonen:
informatie en uitnodigingen om in te vullen.
• Feedback over standpunten verzameld via workshops/vragenlijsten en topprioriteiten
• Fase 2 informatie en uitnodigingen om deel te nemen aan informatieverzameling.
Fase 2: Waar staan we nu? Een diepgaande blik op prioriteiten
• Logistiek voor het verzamelen van informatie; verdere vragenlijsten indien gebruikt.
• Resultaten van de informatieverzameling en vervolgstappen: inleiding tot een
mini-actieplanning.
Fase 3: Waar gaan we heen? Hoe komen we daar?
• Informatie over mini-actieplanningsproces en verwachtingen.
• Uitnodiging om het concept-actieplan en het commentaar te bekijken.
• Inzage in het definitieve actieplan.
Fase 4: Het laten gebeuren
• Informatie over de activiteiten van het actieplan, inclusief de Inclusieweek.
• Samenvatting van fase 4-activiteiten beoordelen.
• Fase 5 informatie en uitnodigingen om deel te nemen.
Fase 5: Waar zijn we gebleven? Waar nu naar toe?
• Logistiek voor het verzamelen van evaluatie-informatie; vragenlijsten indien gebruikt.
• Uitnodiging voor input voor en beoordeling van conceptvisie en volgende stappen.
• Samenvatting van evaluatiebevindingen; eindvisie; overzicht van de volgende
stappen.
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Hoe en waar?
Het gebruik van verschillende communicatiemethoden met belanghebbenden van de school
zal het meest effectief zijn. In onderstaande tabel staan enkele suggesties. Veel van deze
suggesties stellen u in staat om informatie over het Inclusie Project toe te voegen aan reeds
bestaande communicatiemechanismen. Dit helpt om de communicatie gestroomlijnd en
de werklast beheersbaar te houden. Voor andere suggesties kan het nodig zijn dat u iets
specifieks doet voor het Inclusieve Scholen project.
Suggesties

Communicatiemethode
Reeds bestaande
persoonlijke
bijeenkomsten

- Personeelsvergaderingen/briefings
- vergaderingen van bestuurders
- Ouderavonden/informatiesessies/koffieochtenden
- Ouder-Leraar Vereniging (of soortgelijke) evenementen
- Studentenbijeenkomsten/tijd doorgebracht in huis/groep;
lessen sociale vaardigheden (of vergelijkbaar)

Nieuwsbrieven /
rapportagemechanismen

Gebruik bestaande nieuwsbrieven en / of rapportagemechanismen
voor personeel / ouders / bestuurders / studenten.

Website

Voeg een Inclusieve Scholen projectpagina toe voor updates
en artikelen, met indien nodig links naar sociale media.

Sociale media

Als de school één/meerdere sociale media-account(s) heeft,
plaats hier dan updates en artikelen. Als dat niet het geval is,
overweeg dan om er één of meer op te zetten (met uw eigen
hashtag op Twitter) voor het Inclusieve Scholen project, als dit
een goede manier is om voor uw school te communiceren.

Schoolserver

Gebruik de server om indien nodig toegang te krijgen tot
projectmaterialen.

E-mailadres

Gebruik e-mail om belanghebbenden op de school te
informeren over belangrijke gebeurtenissen (houd e-mails kort,
informatief en vriendelijk, en beperk ze tot een minimum om
ervoor te zorgen dat mensen ze lezen).

Schermen

Wijs een speciaal mededelingenbord over inclusieve scholen
toe voor:
- ouders / bezoekers in de receptie van de school
- studenten / personeel / bestuurders in een gemeenschappelijke
ruimte
- personeel / bestuurders in de personeelsruimte

Hoeveel?
Hier is de sleutel om ervoor te zorgen dat u:
• voldoende informatie communiceert om ervoor te zorgen dat de belanghebbenden
van de school weten wat er aan de hand is en zich betrokken voelen
• het momentum van het project behoudt en
• mensen niet overlaadt met informatie.
U bent de expert van uw school en u kent uw personeel, studenten, ouders en bestuurders.
Door middel van discussie met de kerngroep en zo nodig met een kritische vriend - zult u
daarom uw oordeel moeten gebruiken over hoeveel en welke vorm van communicatie nodig
is op bepaalde momenten van het project.
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Belangrijkste concepten, waarden en modellen met
betrekking tot inclusie
In dit hoofdstuk zullen we enkele van de belangrijkste ideeën en denkwijzen met betrekking
tot inclusie op scholen samenvatten. Het onderdeel is bedoeld als startpunt om uw denken
te stimuleren; het is geen diepgaande studie! Gebruik alstublieft het onderdeel bronnen om
gebieden op te volgen die u in het bijzonder interesseren.
Dit hoofdstuk is onderverdeeld in vier gebieden:
- Wat is inclusie?
- Inclusieve waarden
- Inclusieve scholen: cultuur, beleid en praktijk
- Barrières en middelen voor inclusie

1. Wat is inclusie?
Goede vraag! Inclusie is een moeilijk te definiëren concept en er is geen eenduidige definitie
overeengekomen tussen beoefenaars en degenen die incusie academisch studeren.
Het zou gemakkelijker zijn om als uitgangspunt te nemen wat inclusie niet is, dan wat het is:
(Bron: www.thinkinclusive.us)

Uitsluiting

Segregatie

Integratie

Uitsluiting: sommige kinderen en jongeren krijgen geen toegang tot kwaliteitsonderwijs.
Segregatie: sommige kinderen en jongeren worden gescheiden van anderen opgeleid,
bijvoorbeeld in verschillende klaslokalen maar op dezelfde school, of door het voortdurend
'plaatsen' of 'doorstromen' van groepen in het gehele leerplan.
Integratie: kinderen en jongeren zijn schijnbaar betrokken bij het samen leren, maar krijgen
in werkelijkheid nog steeds afzonderlijk onderwijs. Een voorbeeld hiervan in het Britse
onderwijssysteem is wanneer een kind in hetzelfde klaslokaal is als andere kinderen voor lessen,
maar één-op-één-ondersteuning krijgt van een volwassene en geen interactie heeft met de
andere kinderen. Inclusie kan daarentegen worden omschreven als 'met', niet alleen 'in'.
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Hier zijn drie voorbeelden van definities van inclusie - of inclusief onderwijs zoals het ook
wordt genoemd - die enkele van de belangrijkste ideeën identificeren, die vetgedrukt zijn
gemarkeerd:

"Inclusief onderwijs is een concept om de acceptatie en
deelname te maximaliseren, evenals de psychosociale
ontwikkeling en persoonlijke prestaties van kinderen, en om
discriminatie te minimaliseren.1"

"Inclusief onderwijs beschrijft het proces waarmee een school
probeert om op alle leerlingen als individu te reageren door
de organisatie en levering van haar leerplan te heroverwegen
en te herstructureren en middelen toe te wijzen om de
gelijkheid van kansen te vergroten. Door dit proces bouwt
de school haar capaciteit op om alle leerlingen van de lokale
gemeenschap die de lessen willen bijwonen te accepteren en
zo de noodzaak om leerlingen uit te sluiten te beperken.2"

"Inclusief onderwijs houdt zich bezig met het zoeken naar
gelijkheid, sociale rechtvaardigheid, participatie en de
verwezenlijking van de burgers. Het gaat om het wegnemen
van barrières vanwege discriminatie en onderdrukking
en het gaat om het welzijn van alle leerlingen, inclusief
personen met een handicap.
Het is gebaseerd op een positieve kijk op verschillen, waarbij
de diversiteit van leerlingen als hulpmiddel wordt gezien.
Prioriteit wordt gegeven aan het streven naar verandering, met
een sterke nadruk op het belang van het leren om met elkaar
samen te leven en onze medemenselijkheid te erkennen.3"

Hoewel elk van deze definities verschilt in de manier waarop ze inclusie of inclusief onderwijs
definiëren, delen ze twee gemeenschappelijke principes.

1 Hummel, Englebrecht en Werning in P. Engelbrecht, en L. Green, [Eds] (2018), Reageren op de uitdagingen van inclusief onderwijs in zuidelijk Afrika.
Pretoria: Van Schaik
2 Sebba, J. en Sachdev, D. (1997) in N. Frederickson, N en T. Cline (2002) Speciale onderwijsbehoeften inclusie en diversiteit. Buckingham: Open University
Press. p.66
3 https://www.nationalcollege.org.uk/transfer/open/adsbm-phase-3-module-1-enabling-learning/adsbm-p3m1s5/adsbm-p3m1s5t2.html Gezien 28.04.19
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Hoewel elk van deze definities verschilt in de manier waarop ze inclusie of inclusief onderwijs
definiëren, delen ze twee gemeenschappelijke principes.

a)

Ze verwijzen naar inclusie als een "zoektocht", "achtervolging", "ontwikkeling" of "proces":

b)
Inclusie heeft een focus op alle studenten, niet slechts enkele. Historisch gezien gaat
men ervan uit dat inclusie betrekking heeft op het onderwijs aan kinderen met zintuiglijke
en/of lichamelijke handicaps, of aan kinderen van wie is vastgesteld dat ze andere 'speciale
onderwijsbehoeften' hebben. Tegenwoordig is inclusie in een veel breder scala aan verschillen
geworteld die iedereen in de schoolgemeenschap omvat - ook volwassenen. Deze verschillen
zijn onder meer:
• manieren om kennis te verwerven
• manieren van communiceren of interactie
• sensorische of fysieke factoren
• sociale, emotionele en mentale gezondheidsfactoren
• sociaaleconomische omstandigheden
• familieomstandigheden
• culturele overtuigingen en verwachtingen
• moedertaal
• geslacht
• seksualiteit. Omdat mensen en behoeften in elke school verschillen, zullen de
doelen en prioriteiten van scholen rond inclusie ook verschillen. De volgende
lijst, ontleend aan verschillende ervaringen van scholen, geeft u een idee van de
verschillende doelen die in een schooltraject zouden kunnen worden opgenomen:
Inclusie in het onderwijs omvat:
• Inclusieve waarden in daden omzetten.
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• Elk leven en elke dood van gelijke waarde beschouwen.
• Iedereen het gevoel geven dat hij erbij hoort.
• De deelname aan leer- en onderwijsactiviteiten, relaties en gemeenschappen van
lokale scholen vergroten.
• Verbetering van scholen voor personeel en ouders/verzorgers en voor kinderen.
• Uitsluiting, discriminatie, belemmeringen voor het leren en participatie verminderen.
• Leren van het wegnemen van drempels voor sommige kinderen om dat op grotere
schaal ten goede te laten komen aan kinderen.
• Herstructurering van culturen, beleid en praktijken om op diversiteit in te spelen
op manieren die iedereen gelijk waarderen.
• Onderwijs koppelen aan lokale en mondiale realiteiten.
• Verschillen tussen kinderen en tussen volwassenen als hulpmiddelen voor het
leren beschouwen.
• Erkenning van het recht van kinderen op onderwijs van hoge kwaliteit in hun stad.
• De nadruk leggen op de ontwikkeling van schoolgemeenschappen en waarden,
evenals op prestaties.
• Het bevorderen van wederzijds duurzame relaties tussen scholen en omliggende
gemeenschappen.
• Erkennen dat inclusie in het onderwijs één aspect is van inclusie in de samenleving.4"
Onthoud dat dit ideeën zijn, geen eisen. Het Inclusieve Scholen project gaat over het u
begeleiden en helpen bij de reis van uw school naar inclusie. Uw kerngroep zal, met de hulp
van de kritische vriend, die reis sturen op een manier die:
• beheersbaar is voor uw school
• maatwerk is: uw schoolgemeenschap zal bepalen wat inclusie voor u betekent en welke
aspecten van uw school eerst aandacht behoeven. De volgende zin is een manier die
is gebruikt om deze reis te beschrijven die u misschien nuttig vindt: "Verschillende
manieren inzichten onderzoeken, door verschillende manieren van doen, naar
verschillende manieren van zijn.5" Een belangrijk idee uit de bovenstaande lijst dat ten
grondslag ligt aan de reis van elke school, is die van inclusieve waarden. Daarom hebben
we een hoofdstuk over dit aspect van inclusie opgenomen die we hierna bespreken.

2. Inclusieve waarden
"Waarden vertegenwoordigen onze leidende principes: onze breedste motivaties, die de
attitudes die we hebben en hoe we handelen beïnvloeden.6"
Waarden zijn dan ook een intrinsiek onderdeel van alles wat we doen. Ze worden gevormd door
onze achtergrond en ervaringen en zijn meer gebaseerd op wat we voelen dan op wat we denken.
Ze ondersteunen onze acties en bepalen waar we onze energie en focus leggen. Door onze
waarden wordt elk van onze acties 'een moreel argument, of we ons er nu bewust van zijn of niet7'.
Als we bezig zijn met onze normale routines - zijn we ons een groot deel van de tijd niet
bewust van onze waarden en hoe deze onze acties beïnvloeden; ze zijn aanwezig als onderdeel
van ons onderbewustzijn en we handelen er intuïtief naar. We denken echter bewuster na
over onze waarden wanneer we met verschillen of onzekerheid worden geconfronteerd, of
wanneer we een verandering willen aanbrengen door middel van innovatie of experimenten.
Hieruit volgt dat als we onze toewijding, attitudes en acties met betrekking tot inclusie willen
veranderen - d.w.z. als we cultuur, beleid en praktijk willen veranderen, de drie dimensies van
inclusieve scholen -, we terug moeten gaan naar het denken over waarden.
Hoe dit denken gebeurt, is belangrijk. Een kleine groep mensen die namens iedereen beslist
over inclusieve waarden en deze vervolgens als een verzameling regels opleggen, zal niet
effectief zijn. De discussie moet wijdverbreid, open en eerlijk zijn, met de verwachting dat er
4 Booth, T. en Ainscow, M. (2016) Index for Inclusion: een gids voor schoolontwikkeling geleid door inclusieve waarden. Cambridge: Index for Inclusion
Network. p.24
5

Anon

6

Holmes, T., Blackmore, E. Hawkins, R. Wakeford, T. (2011), The Common Cause Handbook. Machynlleth: Public Interest Research Council. p.8

7 Booth, T. en Ainscow, M. (2016) Index for Inclusion: een gids voor schoolontwikkeling geleid door inclusieve waarden. Cambridge: Index for Inclusion
Network. p.26
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een verzameling waarden en gerelateerd gedrag zal worden bereikt die:
• ontstaan uit waarden van leden van de schoolgemeenschap in plaats van opgelegd
te worden van buitenaf
• de hele schoolgemeenschap bezit
• elk individu voelt en zich verantwoordelijk voelt voor het volgen ervan.
Met deze discussies in gedachten hebben we een reeks activiteiten opgenomen over
inclusieve waarden en gedragingen in de klasactiviteiten, die ook kunnen worden aangepast
voor gebruik met volwassenen op uw school.
Deze activiteiten richten zich op de vraag: 'Hoe moeten we samen leven en leren?8 Dit is een
vraag die wereldwijd wordt gebruikt door scholen die hun inclusietraject willen beginnen. In de
loop van de tijd is er een uitgebreide lijst van inclusieve waarden ontstaan door besprekingen
met belanghebbenden van de school:
"gelijkheid, rechten, participatie, gemeenschap, respect voor
diversiteit, duurzaamheid, geweldloosheid, vertrouwen,
mededogen, eerlijkheid, moed, vreugde, liefde, hoop/
optimisme, schoonheid en wijsheid.9"

We nemen deze op als een startpunt voor uw denken, niet als een voorgeschreven lijst die u
moet volgen. Uw school zal zo zijn eigen ideeën over waarden hebben en is wellicht al met
deze discussie begonnen. Wat cruciaal is in ieder traject van een school, is dat de waarden
die als belangrijk worden geïdentificeerd, meer dan alleen maar woorden dan woorden op
een website of in een schoolgids of projectdocument worden. Ze moeten samen worden
onderzocht om een gedeeld begrip te ontwikkelen van:
• wat elke waarde eigenlijk betekent voor mensen op die school
• hoe deze waarden zich verhouden tot gedragingen en acties: wat betekent de
waarde voor wat die mensen gaan doen en zeggen? Hoe gaan ze bij elkaar zijn?
Door deze verkenning worden de inclusieve waarden en hun gerelateerde gedragingen en acties:
• verduidelijkt;
• blijven ze betekenisvol voor alle betrokkenen;
• wordt het niveau van eigenaarschap en verantwoordelijkheid bereikt dat nodig is
om eraan 'vast te houden' wanneer ze worden uitgedaagd door onzekerheid en
verandering.
Daarom vormen ze een cruciaal uitgangspunt voor elke school.
Als u de secties 'Wat is inclusie? en 'Inclusieve waarden' nog
niet heeft gelezen, raden we u aan dit te doen voordat u dit
hoofdstuk leest.

8

Aangepast van ibid. p.26

9

ibid, p.26
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3. Inclusieve scholen
Inmiddels bent u begonnen na te denken over wat inclusie is en hoe het wordt geïnformeerd
door inclusieve waarden. In dit deel zullen we beide gebieden wat dieper verkennen door
te kijken naar drie onderling verbonden gebieden, of dimensies, van een inclusieve school:
cultuur, beleid en praktijk. Elk van deze gebieden zal veranderingen ondergaan als gevolg van
een school die begint aan zijn reis naar inclusie. Als resultaat zullen zij de basis vormen voor
vragen die u stelt over de school in fase 2 van het project.

3.1 Cultuur

Cultuur en inclusie ABC

lus

• ...De doordringende houding ten
opzichte van inclusie op school.

eM

iev

• ...De mate waarin gedragingen op
school de ontwikkeling van inclusief
beleid en praktijk ondersteunen of
ondermijnen.

No

DE

HO

ET

INC
LU
SIE
FB
EL
EID
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Booth en Ainscow (2002, 2011, 2016)10 laten deze drie dimensies zien in een model dat cultuur
in een ondersteunende rol plaatst:

en

att

mv

• ...De wil en inzet binnen school om
stappen op weg naar inclusie te
zetten.

inclusieve CULTUREN creëren
Cultuur wordt vaak omschreven als 'de manier waarop we dingen hier doen', en het kan ook
nuttig zijn om het te zien als 'Waarom we de dingen doen zoals we ze hier doen'. Deze tweede
beschrijving toont het aangeboren verband tussen cultuur en waarden, die de belangrijkste
invloed hebben op onze attitudes, gedragingen en toewijding. Deze link laat zien waarom het zo
belangrijk is voor scholen om hun waarden te onderzoeken bij het begin van hun reis naar inclusie.
Ze vormen het startpunt voor het veranderen van cultuur, wat belangrijk is omdat het de grootste
belemmering of het meest waardevolle hulpmiddel kan zijn voor inclusie van een school.
Cultuur ondersteunt daarom de ontwikkeling van een inclusief beleid en een inclusieve praktijk.
Laten we elk van deze beurtelings bekijken.
3.2 Beleid
Beleid wordt vaak omschreven als 'het toegangsgedeelte' van inclusie, dat:
• kinderen en jongeren in staat stelt om naar scholen en klaslokalen te gaan,
ongeacht hun uiteenlopende kenmerken
• personeel in staat stelt en motiveert om inclusief te werken.
Toegangsbelemmeringen verschillen voor verschillende landen, regio's, scholen en individuen;
over de hele wereld omvatten ze:
• fysieke toegang
• specifieke gezondheids- of medische behoeften
• het aangeboden leerplan
• ontheemding door conflicten of andere redenen
10ibid. p.19
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• culturele weerstand tegen onderwijs
• angst om gemarginaliseerd te worden
• afstand
• kosten/middelen.
Inclusief schoolbeleid biedt studenten een rechtvaardige kans om kwaliteitsonderwijs te
ontvangen

(Bron: Interaction Institute for Social Change | Kunstenaar: Angus Maguire).

Eerlijke kansen is iets anders dan gelijke kansen. De cartoon linksboven toont gelijke kansen:
iedereen dezelfde hulp bieden om hetzelfde resultaat te bereiken. Dit klinkt redelijk, maar
als u ernaar kijkt, levert het niet op wat mensen echt nodig hebben. De middelste cartoon
hierboven laat eerlijke kansen zien: ervoor zorgen dat iedereen krijgt wat hij nodig heeft om
hetzelfde resultaat te bereiken. De input is voor iedereen anders, maar het resultaat is redelijk.
Nadenken over billijkheid in plaats van gelijkheid kan een belangrijke verschuiving zijn voor
mensen op scholen als onderdeel van hun inclusieve reis. De laatste cartoon toont het doel
van inclusief onderwijsbeleid: dat het voor alle studenten zoveel mogelijk leerbarrières moet
wegnemen. Naarmate studenten veranderen en de omstandigheden veranderen, is het
wegnemen van leerbarrières een voortdurende activiteit en kan het ook een verandering in
denken vereisen, die we in deel 4 hieronder zullen onderzoeken.
De overgang naar een rechtvaardig inclusief beleid kan worden ondersteund door een aantal
wereldwijde verklaringen, doelstellingen en verdragen. Het volgende is tot op heden bijzonder
belangrijk geweest:

oﬃcina sans
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Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de
Rechten van het Kind werd in 1989 opgesteld.
Het is het meest geratificeerde internationale
mensenrechtenverdrag; de Verenigde Staten zijn
het enige land dat het niet heeft geratificeerd.
Er zijn in totaal 45 artikelen; hier zijn er vijf die
bijzonder relevant zijn voor inclusie:
Artikel 28 (recht op onderwijs): Ieder kind heeft
recht op onderwijs. Het basisonderwijs moet
gratis zijn en voor elk kind moeten er verschillende
vormen van voortgezet onderwijs beschikbaar zijn.
Discipline op scholen moet de waardigheid van
kinderen en hun rechten respecteren. Rijkere landen
moeten armere landen helpen dit te bereiken.
Artikel 29 (onderwijsdoelen): Onderwijs moet de
persoonlijkheid, talenten en capaciteiten van elk
kind ten volle ontwikkelen. Het moet het respect
voor de mensenrechten van het kind aanmoedigen,
evenals het respect voor hun ouders, hun eigen en
andere culturen en het milieu.
Artikel 30: (kinderen uit minderheden of inheemse groepen): Ieder kind heeft het recht om de
taal, gebruiken en religie van zijn familie te leren en te gebruiken, ongeacht of deze worden
gedeeld door de meerderheid van de mensen in het land waar ze wonen.
Artikel 23 (kinderen met een handicap): Een kind met een handicap heeft recht op een
volwaardig en fatsoenlijk leven met waardigheid en, voor zover mogelijk, onafhankelijkheid
en om een actieve rol te spelen in de gemeenschap. Overheden moeten er alles aan doen om
gehandicapte kinderen en hun families te ondersteunen.
Artikel 22 (vluchtelingenkinderen): Als een kind toevlucht zoekt of de vluchtelingenstatus
heeft, moeten regeringen hem passende bescherming en hulp bieden om hen te helpen alle
rechten in het Verdrag te genieten. Overheden moeten vluchtelingenkinderen die van hun
ouders gescheiden zijn helpen om met hen herenigd te worden.
De Verklaring van Salamanca werd in 1994 opgesteld. Hij is ondertekend door 92 landen en
25 internationale organisaties.
Samenvattend legde
gewone scholen alle
huisvesten, ongeacht
sociale, emotionele,
omstandigheden.

de verklaring vast dat
kinderen zouden moeten
hun fysieke, intellectuele,
taalkundige of andere

Deze verklaring was een beweging in de richting
van schoolsystemen die de opname van alle
kinderen in gewone scholen aanmoedigden in
plaats van een 'tweesporenstelsel', waar de meeste
kinderen waarvan gedacht werd dat ze een 'speciale
onderwijsbehoefte' hadden, ofwel geen onderwijs
kregen of naar speciale scholen gingen.
Er is nog een lange weg te gaan om Salamanca
te bereiken en het debat over de vraag of het
opnemen van alle kinderen op gewone scholen
realistisch of zelfs gewenst is, gaat door, maar het
duidt wel op een belangrijke verandering in het
wereldwijde denken over inclusie.
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Doel 4:
'Zorgen
voor
inclusief
en
gelijkwaardig
kwaliteitsonderwijs en bevorderen van levenslang
leren voor iedereen'
is een van de zeventien Doelstellingen voor
Duurzame Ontwikkeling (SDG's). De SDG's zijn
een door de VN geleid universeel vijftienjarig
programma (2015-30) om de armoede te
beëindigen, de klimaatverandering aan te pakken
en de ongelijkheid te bestrijden.
Binnen Doelstelling 4 is er een specifiek doel voor
inclusie:
'Tegen 2030 genderongelijkheden in het onderwijs
wegnemen en gelijke toegang tot alle niveaus
van onderwijs en beroepsopleidingen garanderen
voor de kwetsbaren, inclusief personen met
een handicap, inheemse volkeren en kinderen in
kwetsbare situaties.'

De Incheon-verklaring van 2015 is vernoemd naar
de locatie van het Wereldonderwijsforum van dat
jaar, die werd bijgewoond door afgevaardigden
uit 160 landen. In de Verklaring staat:
'Inclusie en gelijkheid in en door onderwijs
is de hoeksteen van een transformatieve
onderwijsagenda, en daarom verbinden wij ons
ertoe alle vormen van uitsluiting en marginalisering,
verschillen
en
ongelijkheden
in
toegang,
participatie en leerresultaten aan te pakken. Geen
enkel onderwijsdoel mag als behaald worden
beschouwd, tenzij iedereen het heef bereikt. '
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Deze mondiale doelstellingen rond inclusie zijn belangrijk omdat ze landen helpen om
wetgeving op te stellen en inclusief beleid op nationaal niveau te plannen, en ze kunnen nuttig
zijn als uitgangspunt voor discussie op schoolniveau. Ze kunnen het best worden gebruikt als
informatie om uw eigen 'bottom-up'-benadering van beleid te ontwikkelen, in plaats van te
worden voorgehouden als een lijst van' we moeten'-dictaten.
Ondanks wereldwijde doelstellingen, nationaal beleid en de beste bedoelingen van scholen, kan in
veel landen het toegang voor iedereenbeleid in strijd zijn met andere factoren die voorrang geven
aan academische prestaties. Ze kunnen ook spanning veroorzaken wanneer scholen proberen de
behoeften van het ene kind in evenwicht te brengen met dat van anderen in de klas of op school.
Degenen die het beleid betreffende inclusie maken op scholen moeten daarom beschikken over11:
• Sterke inclusieve waarden: deze stellen beleidsmakers in staat hun weg te vinden
door situaties die worden veroorzaakt door tegenstrijdig beleid en de sterke
gevoelens die deze situaties kunnen oproepen.
• Een duidelijke visie en het vermogen om die over te brengen: hoe duidelijker de
richting, hoe groter de kans dat anderen het zullen geloven en ondersteunen.
• Betrouwbare, ondersteunende relaties met docenten, studenten en families: voor
de verandering die gepaard gaat met de reis naar inclusie is het nodig dat mensen
dingen anders denken en doen. Het personeel moet erop kunnen vertrouwen dat
ze worden ondersteund om met verschillende inclusieve praktijken in de klas te
experimenteren. Studenten en gezinnen moeten erop kunnen vertrouwen dat ze
worden begrepen en dat de relatie tussen school en thuis er één is van partnerschap.
• De toewijding om 'de daad bij het woord te voegen': het modelleren van
beleidswijzigingen is een krachtige manier om anderen in staat te stellen en aan
te moedigen om hetzelfde te doen. Niet doen wat u zegt dat de rest zou moeten
doen is daarentegen een belangrijke de-motivator voor anderen.
• Vasthoudendheid en doorzettingsvermogen: Voor de ontwikkeling van inclusie
lijkt meer vasthoudendheid en doorzettingsvermogen nodig te zijn dan voor
andere elementen van schoolverbetering, dus het hierover beschikken is dit een
bijzonder belangrijke eigenschap voor beleidsmakers.
3.3 Praktijk
De praktijk wordt vaak omschreven als 'het engagementgedeelte' van inclusie: ervoor zorgen dat
wanneer studenten naar school gaan, ze kwaliteitsonderwijs krijgen dat relevant is voor hun leven.
Net als bij beleid zijn er verschillende belemmeringen voor betrokkenheid via inclusieve
praktijk, waaronder:
•
•
•
•
•
•

beperkte pedagogische strategieën
vaardigheden en vertrouwen van leerkrachten
middelen die niet relevant zijn voor het leven van studenten
rigide leerplan
beperkt ondersteunend netwerk voor studenten
beperkte focus op gepersonaliseerd leren waarbij de nadruk wordt gelegd op
individuele prestaties.

Wanneer leerkrachten de mogelijkheid krijgen om inclusief te werken worden een aantal van
deze barrières overwonnen, en worden zij de enablers in een inclusieve school. Ze verwachten
en verwelkomen diversiteit in de klas en plannen op manieren die ervoor zorgen dat alle
kinderen kunnen deelnemen en effectief kunnen leren. Hoewel ze dit tot op zekere hoogte
kunnen doen zonder de steun van een inclusieve cultuur en beleidslijnen voor de hele school,
zal hun praktijk sterker zijn als deze elementen tegelijkertijd aanwezig zijn.
De praktijk van leerkrachten die inclusief werken, wordt vaak inclusieve pedagogiek genoemd.
Inclusieve pedagogie:
• Werkt vanuit het uitgangspunt dat verschil een gewoon onderdeel van het leven
is; het bestempelt studenten daarom niet als 'anders' of oordeelt niet vooraf over
waar ze toe in staat zijn.
• Neemt verantwoordelijkheid en streeft ernaar om alle studenten rijke
leermogelijkheden te bieden, in plaats van na te denken over wat voor de meeste
studenten werkt, naast iets extra of anders voor enkelen. Het richt zich daarom op
11 Aangepast overgenomen uit McLeskey, J en Waldron, N (2015)
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het verbeteren van leerresultaten voor alle studenten.
• Houdt rekening met de achtergronden van studenten - bijvoorbeeld hun overtuigingen,
culturen, talen en gewoonten - en gebruikt deze als hulpmiddel in de klas.
• Richt zich op hoe leerlingen resultaten behalen door deel uit te maken van de
gemeenschap - de banden, het vertrouwen en het gevoel van verbondenheid die
ontstaan wanneer leerlingen elkaar leren kennen en waarderen - van een klaslokaal.
Een veelvoorkomend idee over inclusieve pedagogie is dat leraren een groot aantal
gespecialiseerde vaardigheden moeten hebben. Een recent uitgebreid overzicht van het
onderzoek naar pedagogische benaderingen voor studenten die leerbarrières ervaren, toont
aan dat dit een misvatting is:
"De pedagogische benaderingen waarvan is aangetoond dat ze
effectief zijn, zijn toegankelijk voor alle beoefenaars. Ze bouwen
voort op traditionele onderwijsvaardigheden en vereisen
geen uitgebreide training of grondige kennis van individuele
beperkingen. De sleutel tot hun succes zijn de verwachtingen
van de beoefenaar van zichzelf, hun collega's en de kinderen
en jongeren waarmee ze werken. Deze verwachtingen moeten
beginnen met de erkenning dat effectieve pedagogie gebaseerd
is op de vaardigheden waarover ze al beschikken.12"

Inclusieve pedagogie richt zich dan op: "hoe kan worden uitgebreid wat normaal gesproken
beschikbaar is in de klas om de noodzaak om sommige leerlingen als anders te markeren
te verminderen.13" Dit betekent dat leerkrachten die inclusief werken een reeks strategieën
hebben die gekoppeld zijn aan kwaliteitsvol leren en onderwijs voor alle kinderen. Ze werken
vanuit de principes van inclusieve pedagogiek en putten bij het plannen van lessen uit deze
strategieën om ervoor te zorgen dat iedereen erbij betrokken is.
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Bron: Teaching for All: Inclusive Teaching and Learning for South Africa, Unit 4: Inclusive Teaching and Learning (British Council, University of South Africa en MIET Africa)

12 Rix, J. en Sheehy, K. (2014), Niets bijzonders: de dagelijkse pedagogie van lesgeven, in L. Florian [red.] (2014), The Sage Handbook of Special Education.
London: Sage
13

Florian L en Black-Hawkins K (2011) Onderzoek naar inclusieve pedagogiek. British Educational Research Journal 37: 5. p.14
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Hoewel de opdracht van deze toolkit het niet toestaat om deze strategieën diepgaand te
bekijken, wilden we ze opnemen als wegwijzers die u misschien zou willen opvolgen als
onderdeel van het actieplan van uw school. Als u ze wilt verkennen, is het de moeite waard
om te zeggen dat de afbeelding hierboven niet voor niets een pizza is: een of twee punten per
keer werkt het beste, in plaats van er meer af te bijten dan u in één keer aankunt.
Om leerkrachten in staat te stellen de overstap naar meer inclusieve pedagogiek te maken,
lijken drie factoren belangrijk:
"het ontwikkelen van een effectieve inclusieve praktijk gaat niet
alleen over het vergroten van de kennis van leerkrachten ... het gaat
er ook om hen aan te moedigen zaken anders te doen en hen ertoe te
brengen hun houding en overtuigingen te heroverwegen: met andere
woorden, het zou moeten gaan over 'weten', 'doen 'en' geloven '14".

De onderstaande tabel toont deze factoren en de behoeften van leerkrachten in verband
ermee. Deze behoeften werden geïdentificeerd door middel van onderzoek naar de perceptie
van leerkrachten van inclusief onderwijs in Engeland.15

Factoren

1. Weten

De kinderen
• Onderwijsstrategieën
• Hoe kinderen leren
• Wat kinderen moeten
leren
• Organisatie en
management klaslokaal
De behoeften • De verschillen
van
tussen kinderen en de
leerkrachten daaruit voortvloeiende
behoeften
• Beoordeling van leren
• Waar u hulp kunt
krijgen
• Beleid en wetgeving

2. Doen

3. Geloven

• Kennis omzetten in actie:
het vertrouwen hebben om
verschillende strategieën
uit te proberen
• Verder gaan dan de
reflectieve praktijk:
professionele ontwikkeling
die het doen ondersteunt
(niet alleen het weten)
• Bewijs gebruiken om de
praktijk te verbeteren
• Leren om zowel met
collega's als kinderen
samen te werken
• Een 'activistische'
professional worden: een
agent voor verandering

• Alle kinderen
kunnen leren en zijn
het waard om te
worden onderwezen
• Ik kan een verschil
maken in het leven
van kinderen
• Dit werk is mijn
verantwoordelijkheid
en niet alleen een
taak voor specialisten

Dit onderzoek naar de percepties van leraren over inclusie en hun rol bij inclusief werken heeft
het volgende aangetoond:
• Hoewel kennis over inclusieve pedagogie belangrijk is, volstaat het niet dat leraren
hun praktijk veranderen: er moet ook een element van 'doen' of 'geloven' een rol
spelen.
• Als twee van de drie factoren tegelijkertijd in het spel zijn, vindt er verandering
plaats. Als een leraar bijvoorbeeld een nieuwe inclusieve strategie leert en wordt
ondersteund om deze in de klas uit te proberen, vindt er verandering plaats. Of als
een leraar gelooft dat een idee dat hij heeft een verschil zal maken voor inclusie en
ze het in de praktijk brengen, zal dit ook tot verandering leiden.
Het is daarom belangrijk om deze factoren mee te nemen in elke professionele ontwikkeling
die u met docenten onderneemt. Er is altijd iets dat een leraar kan doen om zijn klas inclusiever
te maken; hen relevante kennis over inclusie geven, samen met de toestemming, motivatie en
ondersteuning om te experimenteren met een inclusieve praktijk in de klas, plus het vertrouwen
om te geloven dat ze een verschil kunnen maken, kan een blijvende verandering teweegbrengen.

14 Aangepast overgenomen uit Rouse, M (2008), Developing Inclusive Practice: A Role for Teachers and Teacher Education? In Education in the North, 46
https://www.abdn.ac.uk/eitn/journal/46/ geraadpleegd op 30.04.19
15

ibid
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Om dit deel af te sluiten, willen we drie laatste punten noemen over cultuur, beleid en praktijk:
- Toegang - door beleid - en betrokkenheid - door praktijk - zijn onderling afhankelijk. U kunt
een zo inclusief mogelijk toegangsbeleid voeren, maar het zal niets opleveren als uw
studenten geen onderwijs krijgen die voor hen relevant is en hen betrekt. U kunt het
meest boeiende leerplan hebben, docenten die zich inzetten voor inclusie en bekwame
inclusieve beoefenaars zijn, maar uw inspanningen zullen niet de gewenste impact
hebben als uw beleid m.b.t. toegang niet inclusief is.
-

Cultuur,

beleid en praktijk zijn sleutelcomponenten in inclusieve scholen en klaslokalen en

moeten daarom de basis vormen voor de beoordeling van inclusie op uw school.

We zullen u

door dit proces leiden op uw school m.b.v. de toolkit.
- Het veranderen van cultuur, beleid en praktijk hoeft niet kostbaar te zijn. Er kan een aanzienlijke
verandering worden bereikt door samen met belanghebbenden van de school de
overtuigingen en attitudes te onderzoeken die de schoolcultuur vormen. Het verschuiven
van deze cultuur en het aanmoedigen van mensen om creatief na te denken over een
inclusief beleid en praktijk - uitgaande van wat ze kunnen doen - kan leiden tot positieve
verandering tegen lage kosten.

4. Belemmeringen voor en middelen om inclusie
te ondersteunen
We hebben in deel 3 gezegd: Inclusieve Scholen dat cultuur de grootste belemmering voor
inclusie op school, of de grootste motor voor positieve verandering kan zijn. In dit hoofdstuk
zullen we kort twee gebieden onderzoeken die een aanzienlijke impact kunnen hebben op de
cultuur van een school en die aandacht nodig hebben aan het begin van de reis naar inclusie:
• het concept van 'normaal'
• barrières om te leren: twee modellen.
U kunt de informatie hier gebruiken, en verder onderzoek dat u zou kunnen doen (zie het hoofdstuk
Bijkomende Middelen voor suggesties) om u te helpen deze kwesties op uw school te onderzoeken.
4.1 Het concept 'normaal'
Vaak gebruiken scholen een bepaald idee van 'normaal' om leerlingen te organiseren op basis
van een 'bell-curve', zoals hieronder wordt weergegeven.

GEMIDDELD PERSOON

ENKELINGEN

DE MEESTEN

ENKELINGEN

Bron: www.quora.com

De bell-curve begon zijn leven in de 18e eeuw als een wiskundig hulpmiddel dat in de
astronomie werd gebruikt. Frequentere, 'normale' waarden zitten in het midden van de curve
en zeldzamere, 'abnormale' waarden aan één van de uiteinden.
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In de 19e eeuw begonnen sociologen de bell-curve toe te passen op niet-wiskundige
concepten, wat leidde tot het idee van een 'gemiddeld' of 'normaal' persoon in het midden
van de curve (zoals weergegeven in de bovenstaande versie). 'Normale' en 'abnormale'
menselijke kenmerken werden gekoppeld aan wat wenselijk of gepast was in het midden van
de belcurve, en ongewenst of ongepast aan de randen.
De bell-curve is een geaccepteerde manier geworden om mensen en cijfers in categorieën te
'sorteren'. Op scholen hebben we het vaak over: gemiddelde, bovengemiddelde of ondergemiddelde
intelligentie; hoog, gemiddeld of laag vermogen; of normaal en abnormaal gedrag. Deze ideeën
zijn zo ingebed dat we ze zelden in twijfel trekken. In het bijzonder is de heersende overtuiging in
de onderwijsgemeenschap - ondanks een voortdurend debat over de aard van intelligentie - nog
steeds dat intelligentie iets is waarmee u geboren wordt en dat het vaststaat.
De gedachtengang van de bell-curve over 'normaal', en intelligentie als vaststaand, leidt
scholen naar16:
het indelen van studenten naar intelligentie
• het organiseren van het onderwijs en leren voor studenten in het midden van de
belcurve - het 'gemiddelde' of 'normale'
• het beperken van de verwachtingen van studenten door vooraf te beoordelen wat
studenten wel of niet kunnen bereiken, bekend als 'deterministisch' denken
• het versterken van onbewuste vooringenomenheid over verwachtingen van
studenten
• het beoordelen van de belemmeringen van studenten om te leren in relatie tot
waar ze 'zich bevinden' op de belcurve: zijn ze 'normaal' of 'abnormaal'? Hebben
ze iets 'anders' of 'aanvullends' nodig t.o.v. 'normale' studenten: hebben ze iets
'speciaals' nodig?
• het etiketteren van bepaalde typen of groepen studenten.
Deze praktijken, en het bell-curve-denken erachter, vormen een belemmering voor inclusie
omdat ze studenten in 'de meesten' en 'enkelen' scheiden, wat marginalisatie en stigmatisering
in de hand werkt.
Ze kunnen echter ter discussie worden gesteld met alternatieve opvattingen en bewijzen. De
belangrijkste punten worden hieronder samengevat.
Is 'normaal' een wenselijk iets? En bestaat het zelfs?
De geleerde Martha Nussbaum maakt het volgende punt over het verband dat tussen 'normaal'
en wenselijk wordt gelegd door sociologisch gebruik van de belcurve:
"Want wat typisch is kan uiteraard wel of niet erg goed zijn. Slechte
ruggen, slechte ogen en een slecht beoordelingsvermogen
zijn allemaal heel gebruikelijk ... [terwijl] veel vooruitgang in
menselijke aangelegenheden komt van mensen die bijzonder
zijn ... Dus waarom heeft, in min of meer alle samenlevingen,
het idee van het normale als het gebruikelijke ook gediend
als een normatieve functie, en zodoende voor het andere een
stigmatiserende behandeling bepaald?17"
Nussbaum suggereert ook dat 'normaal' een concept is - niet meer dan een creatie of interpretatie
van een idee. Bovendien wijst ze erop dat verschillende mensen op verschillende plaatsen en op
verschillende tijdstippen verschillende ideeën ontwikkelen over wat 'normaal' is.
Wanneer u begint te denken aan 'normaal' als een concept, niet als een gegeven, komen er
enkele interessante vragen over sociale relaties naar voren, bijvoorbeeld:
• Wie heeft de macht en neemt beslissingen over de middelen?
• Wie bepaalt de regels?
• Wie valt onder de regels en wie loopt het risico te worden uitgesloten?
16 Florian, L. en Walton, E. (2018) Inclusieve pedagogiek binnen de Zuid-Afrikaanse context in P. Engelbrecht en L. Green [eds.] 'Reageren op de
uitdagingen van inclusief onderwijs in zuidelijk Afrika'. Pretoria: Van Schaik Publishers
17 Nussbaum, MC (2004), Hiding from Humanity: Disgust, Shame and the Law. Princeton: Princeton University Press. p. 218
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• Welke verwachtingen worden er van verschillende groepen mensen gewekt?
• Als het concept van normaal verandert, wie zal dan macht winnen of verliezen?
Wat we weten over leren is aan het veranderen en daagt de visie van intelligentie en
bekwaamheid als vaststaand uit.
Het allerbelangrijkst is dat de neurowetenschap bewijzen begint te leveren die laten
zien hoe leren de fysieke structuur van de hersenen verandert. We hebben traditioneel
aangenomen dat de fysieke structuur van de hersenen bepaalt hoe we leren - niet andersom.
Neurowetenschappelijk onderzoek laat echter zien dat de relatie tussen hersenontwikkeling
en leren wederkerig is18. Hersenontwikkeling beïnvloedt gedrag en leren, en tegelijkertijd
beïnvloedt leren de ontwikkeling van de hersenen en de gezondheid van de hersenen.
Transformatieve 'opvattingen over leren, dat wil zeggen die welke zijn gebaseerd op de overtuiging
dat intelligentie en bekwaamheid niet vaststaan en kunnen veranderen, zijn nuttiger.
Wat we weten over leren, verandert ons begrip van effectieve pedagogie.
Leren wordt beïnvloed door sociale, cognitieve, biologische en culturele factoren19. We begrijpen
nu duidelijker dat pedagogiek rekening moet houden met deze factoren, die voor elk kind anders
zullen zijn. We weten daarom dat het effectiever is om het overstappen van een 'one size fits
all'-benadering van lesgeven en leren naar het gebruiken van een combinatie van pedagogische
strategieën.
Diversiteit is onvermijdelijk en dit verandert de manier waarop we naar groepen
kinderen kijken.
De verschillen tussen kinderen en de omgevingen waarin ze leren zijn continu met elkaar
in wisselwerking. Hoe kinderen betekenis geven aan een leerstuk en welke ondersteuning
ze daarvoor nodig hebben is dus ook anders. Het idee van een klas als een homogene
massa kinderen die tegelijkertijd op dezelfde manier leren is vervangen door een waarin de
'klasgemeenschap onvermijdelijk divers is, bestaande uit individuen die op veel manieren van
elkaar verschillen en die mogelijk verschillende vormen van ondersteuning nodig hebben op
verschillende momenten in hun schoolcarrière20'.
Als resultaat van wat we leren, wordt het misschien tijd dat scholen over diversiteit gaan
denken als 'de nieuwe normaliteit21'. Het maken van deze verschuiving in het geloof zou helpen
om onbewuste vooroordelen aan het licht te brengen en uit te dagen, en de deur openen
voor inclusief beleid en inclusieve pedagogische praktijken die gericht zijn op het bieden van
eerlijke toegang en betrokkenheid voor alle studenten.

18 National Research Council (2018), Hope People Learn II: Learners, Contexts and Cultures. National Academy Press: Washington DC
19

ibid

20 Green, L. en Moodley, T. Anders denken over educatieve ondersteuning. In Engelbrecht, P en Green, L [eds] 2018 Reageren op de uitdagingen van
inclusief onderwijs in zuidelijk Afrika. Pretoria: Van Schaik
21 Davis L (2013) in Slee, R. (2018) Inclusief onderwijs is niet dood, het ruikt gewoon grappig. Londen: Routledge. p.52
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4.2 Leerbarrières: twee modellen.
Hier schetsen we twee modellen: het medische model van handicaps en het sociale model van
handicaps. Ondanks hun namen laten ze allemaal een andere lens zien waardoor we diversiteit
kunnen zien, niet alleen handicaps. We koppelen deze modellen aan factoren die daarop betrekking
hebben, zodat u een beeld kunt krijgen van de onderlinge samenhang van overtuigingen.

HET MEDISCHE MODEL VAN DE GEHANDICAPTE
DE CHRONISCHE GEBREKEN EN ZIEKTES
ZIJN DOORGAANS ECHTE MOEILIJKHEDEN.
MAAR ZIJN NIET HET GROOTSTE PROBLEEM

HET INDIVIDU
PROBLEEM
PROBLEEM

TRADITIONELE VISIE

PROBLEEM

FOCUS OP HET
MEDISCHE BEROEP

DE HANDICAP KOMT
VOORT UIT GEBREKEN

FYSIEK

MOTORIEKE

PROBLEEM

PROBLEEM

"GENEZING" DE SYMPTOMEN
VERLICHTEN

MENTAAL

BEPERKING

HANDICAP

DE PERSOON
IS
"GEHANDICAPT"

PROBLEEM

"IS HET
PROBLEEM"

BRON: http://ddsg.org.uk/taxi/medical-model.html

Alex en zijn wetenschapsleraar (1)
Alex is een 13-jarige student die slechthorend is. Hij vindt het het gemakkelijkst om te leren
wanneer hij in het midden vooraan in de klas zit, zodat hij de leraren duidelijk kan zien als ze
aan het praten zijn - hij is redelijk goed in liplezen. Hij heeft ook een paar vrienden die hem
vooral tijdens de lessen helpen door ervoor te zorgen dat hij alles begrijpt wat er gaande is.
Bij het bekijken van zijn beoordelingen tijdens de looptijd, merkt zijn docent dat hij, hoewel
hij het in bijna alle vakken goed doet, lijkt te worstelen in wetenschap, ondanks dat hij het
het voorgaande jaar goed heeft gedaan met een andere leraar. Ze praat hierover met Alex.
Alex vertelt haar dat de leraar wetenschap een strikt stoelenplan heeft, wat betekent dat Alex
achteraan in de klas zit. Hij kan de leraar niet zo goed zien. De vrienden die hem het meest
helpen, zitten niet in de buurt. Hij volgt het leren dus niet en is gestopt er moeite voor te doen.
Hij vindt de leraar best eng en heeft niet het gevoel dat hij met hem kan praten over wat er aan
de hand is, en de leraar lijkt gewoon te denken dat Alex niet zo goed is in wetenschap. Dit is
vooral verontrustend omdat Alex duidelijk geïnteresseerd is in wetenschap - hij bezoekt de
Science Club met zijn oude leraar en is daar bezig met het ontwerpen van een robot, waar hij
goed geïnformeerd en enthousiast over praat. De bijlesdocent van Alex probeert bij een kopje
koffie een praatje te maken met zijn wetenschapsleraar in de lerarenkamer. Ze probeert de
situatie uit te leggen, maar de wetenschapsleraar zegt dat als Alex 'gehoor een probleem is, het
ziekenhuis hem een hoortoestel moet geven, zodat hij kan leren zoals iedereen, waar hij ook zit.
Of hij moet "naar een school voor dove kinderen gaan", zodat hij zich kan mengen met andere
kinderen zoals hij en les kan krijgen van specialisten in gehoorproblemen. Ze zegt dat Alex het
sowieso nooit goed zal doen in de wetenschap als hij niet goed kan horen. Het stoelenplan is om
ervoor te zorgen dat de klas zich goed gedraagt en dat ze het niet wil veranderen - Alex en zijn
vrienden zouden te veel lawaai maken. Het is niet zijn probleem.
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We hopen dat dit op uw school niet gebeurt! Het is echter een nuttige illustratie van medisch
modeldenken, wat op school inhoudt:
• Diversiteit beschouwen als een obstakel of probleem dat moet worden 'opgelost',
zodat de persoon bij alle anderen kan 'passen'. De persoon is het probleem.
• Het zien als de taak van iemand anders om dit probleem op te lossen - meestal
een medisch specialist, met een focus op medische of therapeutische interventie.
• Brengt meer macht over de persoon met het probleem in handen van specialisten.
Voor sommige kinderen kan de macht die aan specialisten wordt gegeven, van
grote invloed zijn op beslissingen over waar ze worden opgeleid.
• Etikettering, stereotypering en 'anders zijn' mensen met verschillen.
• Vooropgestelde verwachtingen hebben van de capaciteiten van studenten.
• Onze onbewuste vooringenomenheid over individuen of groepen studenten versterken.
Het is duidelijk dat medisch modeldenken inclusie niet ondersteunt; in feite leidt het vaak tot
uitsluiting van leren of tot gesegregeerd leren. Er is echter een ander model dat nuttiger is en
transformerend kan zijn voor de schoolcultuur in relatie tot inclusie.
4.2.2 Het sociale model

HET SOCIALE MODEL VAN DE GEHANDICAPTE
MAATSCHAPPIJ

SOCIALE "BARRIÈRES"

BARRIÈRES

BARRIÈRES

BARRIÈRES

OMGEVING

ATTITUDES

ONTOEGANKELIJKHEID VAN

BARRIÈRES

BARRIÈRES

GEBOUWEN
DIENSTEN

TAAL
COMMUNICATIE

VOOROORDEEL
STEREOTYPERING
DISCRIMINATIE

ORGANISATIES

BARRIÈRES

INFLEXIBEL

Bron: http://ddsg.org.uk/taxi/social-model.html

De volgende casestudy is ook gebaseerd op Alex, maar stelt zich voor dat hij een andere
wetenschapsleraar heeft.
Alex en zijn wetenschapsleraar (2)
Bij het bekijken van zijn beoordelingen van het semester, merkt de docent van Alex dat hij het redelijk
goed doet in alle vakken, maar uitblinkt in de wetenschap. Ze praat hierover met Alex. Alex zegt dat hij
dol is op zijn wetenschappelijke lessen. Aan het begin van het jaar had zijn leraar een praatje met hem
en zijn twee beste vrienden die hem hielpen bij de lessen. Ze vroeg Alex hoe hij het beste kon leren in
het wetenschapslaboratorium en wat ze kon doen om ervoor te zorgen dat dit gebeurde. Ze waren
het erover eens dat Alex vooraan in de klas zou zitten. - Zijn twee vrienden konden aan weerszijden
van hem zitten - met de afspraak dat ze zich zouden concentreren op het leren en niet over andere
dingen zouden praten - zodat Alex er zeker van kon zijn dat hij begreep wat er aan de hand was. - De
leraar zou Alex van tevoren een lijst van de belangrijkste woorden geven, zodat hij de beste kans zou
hebben om nieuwe woorden te begrijpen die hij mogelijk nodig zou hebben te liplezen. - De docent
zou ervoor zorgen dat ze tijdens het praten van voren naar de klas keek, zodat Alex gemakkelijk kon
liplezen en niet zou praten tijdens het schrijven op het bord. - De docent zou contact opnemen met de
afdeling Inclusie om ervoor te zorgen dat ze op de hoogte bleef van nieuwe strategieën om leerlingen
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met een slecht gehoor in de klas te helpen. - Alex zou op de dag van de les naar alles vragen waar
hij niet zeker van was. Het resultaat ervan is dat Alex echt vertrouwen heeft in wetenschap en weet
wat hij moet doen als hij problemen ondervindt. Hij vindt de juf erg aanspreekbaar en vertrouwt haar.
Hij zegt dat ze altijd graag vragen beantwoordt en ook interesse toont in wat hij doet in Science Club.
Ze heeft Alex ook gevraagd of hij erover zou nadenken om met de klas te praten over zijn beleving
van geluid, aangezien ze hier binnenkort een natuurkunde-eenheid over gaan studeren. Hij zegt dat
als zijn vrienden hem kunnen helpen, hij het zal doen.

Door middel van deze casestudy kunnen we zien dat in het sociale model, in een schoolcontext:
• Leerbarrières door de samenleving worden opgeworpen. De persoon is niet het
probleem, de barrière is het probleem.
• Het is de verantwoordelijkheid van de samenleving - dat wil zeggen de
schoolgemeenschap - om uit te zoeken hoe belemmeringen voor het leren kunnen
worden weggenomen om de student billijke toegang tot het leerplan te bieden.
• De macht ligt niet in de handen van een specialist - hij wordt gedeeld en problemen
worden samen uitgewerkt. Zowel docenten als studenten treden op als 'change
agents'; ze nemen de verantwoordelijkheid voor het leren van Alex en vinden
oplossingen voor mogelijke problemen.
• De leraar betwist alle vooropgezette ideeën of onbewuste vooroordelen die ze
hebben over de capaciteiten van studenten; in plaats daarvan zorgen ze ervoor
dat ze de student geven wat nodig is om hem een eerlijke kans te geven om
dezelfde leerresultaten te behalen als alle anderen. Daarmee zorgen docenten
ervoor dat bij iedereen hoge verwachtingen worden gewekt.
• Diversiteit wordt gewaardeerd en als hulpmiddel gebruikt.
Misschien herinnert u zich vanaf het begin van de toolkit dat we een inclusieve school beschreven
als een 'school in beweging22'. Het veranderen van attitudes en gedragingen - en dus de cultuur van medisch naar sociaal modeldenken kan transformatief zijn, zoals deze tabel illustreert:

Bron: https://ukdhm.org/what-is-ukdhm/the-social-model/

22 Booth, T. en Ainscow, M, op.cit. p
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Zowel het sociale model als het uitdagen van het concept van 'normaal' moedigen alle
betrokkenen bij een school aan om de school door een andere lens te zien. Deze lens vraagt
hen om hun eigen rol te onderzoeken, door middel van hun attitudes en gedragingen, bij
het creëren van barrières voor of het ondersteunen van inclusie. Indien u door dit onderzoek
een verandering in bewustzijn en cultuur kunt creëren, zal deze verandering - zoals we in het
model aan het begin van deze sectie zagen - de noodzakelijke verschuivingen die nodig zijn
in beleid en praktijk ondersteunen om inclusie te versterken en mogelijk te maken.

Workshops voor volwassenen om het begrip over inclusie te vergroten
en meningen te verzamelen over de huidige situatie en prioriteiten
In deze sectie geven we enkele suggesties over workshopactiviteiten voor volwassen
belanghebbenden. Klasactiviteiten voor studenten zijn als aparte sectie in de toolkit opgenomen
en komen hier niet aan de orde.
Voor wie moeten we workshops organiseren, wanneer en waarom?
Voor fase 2 van het project heeft u het vertrouwen, de samenwerking en de betrokkenheid van
belanghebbenden op school nodig om diepgaande informatie over uw school te verzamelen.
Tijdens fase 1 is het daarom van vitaal belang dat de volwassen belanghebbenden van uw school:
• Op de hoogte zijn van het project: de duur, doelstellingen, stappen en verwachtingen
rond betrokkenheid.
• Een gemeenschappelijk begrip van en taal met betrekking tot inclusie ontwikkelen.
• De eerste feedback geven over hun mening over hoe inclusief de school op dit
moment is en haar prioriteiten voor de toekomst.
Belangrijke volwassen belanghebbenden zijn onder meer het schoolpersoneel - en hiermee
bedoelen we al het personeel, niet alleen het onderwijzend personeel - bestuurders en ouders.
Deze mensen zijn cruciaal voor het succes van het project en moeten worden betrokken bij
fase 1-workshops.
Hoewel het realistisch is om te plannen dat alle personeelsleden en bestuurders betrokken
worden bij workshops, is het onwaarschijnlijk dat dit het geval is voor ouders. U moet daarom
overwegen of er bepaalde ouders zijn die u erbij zou willen betrekken, en dienovereenkomstig
plannen.
Wat moeten we in workshops opnemen?
Het gebruik van de materialen van de Phase 1-toolkit is een goede gids om materiaal op te
nemen. De volgende tabel vat samen wat een uitgebreide workshop zou kunnen omvatten.
U bent uiteraard vrij om uw eigen onderdelen toe te voegen of de volgorde te wijzigen.
We hebben met opzet ook geen tijdschema's in de onderstaande tabel opgenomen, aangezien
u uw school kent en daarom weet welke onderdelen meer tijd nodig hebben.
De tabel laat zien wat er in een sessie van een hele dag kan worden opgenomen. Hij kan naar
behoefte worden opgesplitst in verschillende delen van het leren en in kortere sessies worden
afgeleverd, afhankelijk van de behoeften en de logistiek op uw school.
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Onderdeel

Overzicht

Inleidende activiteiten

Welkom en huishouding
Waarom zijn we hier? Kort overzicht van het Inclusieve Scholen
project en de doelstellingen van de dag
Groepsovereenkomst: hoe we inclusief gaan samenwerken
IJsbreker-activiteit

Wat is inclusie?

Wat is het niet? Uitsluiting, segregatie, integratie
Inclusie definiëren
Inclusie als proces of reis, niet als evenement

Inclusieve waarden
en gedragingen

Wat zijn waarden?
Bespreken en definiëren van de inclusieve waarden van de school
Waarden relateren aan gedrag: wat betekenen deze waarden
voor wat we zullen doen en zeggen? Hoe zullen we samen zijn?

Inclusieve scholen

Hoe werkt inclusie op een school? De drie dimensies:
• Cultuur en de onderliggende rol ervan
• Beleid: eerlijke toegang; wereldwijde aanjagers; rol in de
versterkende praktijk
• Praktijk: rechtvaardigheid mogelijk maken door inclusieve
pedagogie; weten, doen, geloven
Onderlinge afhankelijkheid van cultuur, beleid en praktijk,
het gebruik ervan bij evaluatie en kostenimplicaties (dat wil
zeggen dat het mogelijk weinig kost)

Belemmeringen en
ondersteuning voor
inclusie

Het concept van 'normaal': traditioneel denken en wat we
nu weten: inclusief onbewuste vooringenomenheid en de rol
van macht
Medische en sociale modellen van handicap
Het relateren van barrières en ondersteuning aan cultuur, beleid
en praktijk

Het Inclusieve Scholen
project en onze school

Specifieke doelen voor de school
Projectfasen in meer detail
Wat het project nodig heeft van personeel, bestuurders, ouders
en studenten, nu en naarmate het vordert - dit kan een bijzondere
aandacht vereisen bij het personeel om de basis te leggen voor
de praktijk in de klas als een gebied dat verandering vereist als
dit als een prioriteit naar voren komt, en dat alle geïdentificeerde
veranderingen geleidelijk zullen zijn en worden ondersteund
Logistiek: wie doet wat, wanneer en waar. Om op te nemen:
• de rollen van schoolleider en kerngroep
• overzicht van klasactiviteiten
• voorlopige datum van de inclusieweek.
Rekruteren voor de kerngroep als deze er nog niet is

Waar zijn we nu?
Prioriteiten

Activiteiten/vragenlijst om standpunten te ontdekken over
waar de school nu staat wat betreft inclusieve cultuur, beleid en
praktijk, en haar prioriteiten

Vragen

Tijd voor eventuele laatste discussies en vragen; volgende stappen
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Hoe moeten we de workshops geven?
De workshops moeten worden gegeven op een manier die inclusie modelleert. Ze moeten daarom:
• Plaatsvinden in een ondersteunende, inclusieve omgeving - het zal nuttig zijn om
hiervoor aan het begin van de workshop de basis te leggen.
• Gebaseerd op duidelijke leerresultaten.
• Gebruik verschillende leermethoden - bijvoorbeeld tekst, afbeeldingen, film,
audio - en verschillende zintuigen.
• Gebruik een verscheidenheid aan:
» manieren van leren, bijv. tekst, afbeeldingen, film, audio, beweging, zodat
mensen verschillende zintuigen kunnen gebruiken tijdens het leren
» activiteiten die mensen interactief bij het materiaal betrekken, bijv. discussie
op basis van een reeks stimuli, individuele reflectie, visuele organisatoren zoals
spidergrammen, games, geschreven taken, afbeeldingen tekenen, rollenspel enz.
» groepsgroottes - paren, klein, groot en de hele groep - evenals individueel leren.
• Gebruik gesteigerde taken om mensen stap voor stap door het leerproces te
leiden, uitgaande van en koppeling met kennis waarmee ze tijdens deze stappen
vertrouwd zijn.
• Geef tijd voor discussie, zodat iedereen kan deelnemen en alle stemmen worden
gehoord, ook de mensen die zich zorgen maken. Het is belangrijk dat er naar de
zorgen wordt geluisterd en dat er zoveel mogelijk rekening mee wordt gehouden
in dit stadium.
• Bevestig diversiteit - gebruik voorbeelden die stereotypen uitdagen en laat diversiteit
zien als iets dat wordt verwacht, positief is en voor de school een hulpmiddel is in
plaats van een obstakel.
• Zorg voor toegankelijkheid en betrokkenheid voor alle deelnemers.
Workshops kunnen in kleine of grote groepen worden gegeven, wat het beste werkt in uw
omstandigheden. U heeft genoeg mensen nodig om rijke discussies te genereren en het
workshop 'gevoel' op gang te krijgen; alles vanaf tien tot twaalf mensen zal werken.
Als de groep groot is, is het een verstandig idee om twee hoofdbegeleiders te hebben, zodat
ze de organisatie kunnen delen en een goed energieniveau kunnen bewaren in de ruimte.
Als u mensen bij de workshops heeft die ervaring hebben met delen die nuttig zijn en oproepen
tot nadenken, kunt u ook overwegen om ze op relevante punten te gebruiken. Als u dit doet,
zorg er dan voor dat u hen duidelijke richtlijnen geeft over wat u van hen nodig heeft en op
welke tijdschaal.
Vragenlijsten voor gebruik met volwassen belanghebbenden: identificatie van
prioritaire actiegebieden
Dit onderdeel bevat twee voorbeeldvragenlijsten die u tijdens fase 1 kunt gebruiken met
volwassen belanghebbenden. Ze zijn ontworpen om u in staat te stellen de eerste opvattingen
van volwassenen over inclusie op school te verzamelen en om u te helpen bij het identificeren
van maximaal drie prioriteitsgebieden waaraan u de rest van dit academische jaar kunt werken.
De eerste vragenlijst is voor schoolpersoneel en bestuurders. Deze vragenlijst is onderverdeeld
in de drie dimensies cultuur, beleid en praktijk, zoals eerder uiteengezet. De indicatoren
kunnen ook de basis vormen voor het monitoren en evalueren van het inclusietraject van uw
school in de komende jaren.
De tweede is voor ouders en is niet onderverdeeld in verschillende dimensies.
Beide vragenlijsten vragen belanghebbenden ook om drie dingen te identificeren die de
school goed doet met betrekking tot inclusie en drie gebieden voor verbetering.
Pas de vragenlijsten aan en voeg eraan toe zodat ze afgestemd zijn op uw school.
Meningen van studenten worden via klassikale activiteiten verzameld.
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Inclusieve scholen: vragenlijst personeel fase 1 (eerste opvattingen en prioriteiten)
Inleiding
Bedankt dat u de tijd heeft genomen om deze vragenlijst in te vullen. Het duurt niet langer dan
vijftien minuten en is een essentieel onderdeel van de eerste gedachte over onze school en inclusie.
De vragenlijst behandelt drie aspecten van inclusieve scholen: cultuur, beleid en praktijk.
Onder elk aspect staat een lijst met uitspraken. Geef ons over elke stelling uw mening door
een vakje aan de rechterkant te markeren:
• Sterk oneens
• Oneens
• Niet eens niet oneens
• Eens
• Sterk mee eens
Aan het einde van de vragenlijst zijn er twee aanvullende vragen. De vraag over prioriteiten is
vooral cruciaal, omdat het de volgende stappen zal vormen die we als school nemen.
De vragenlijst begint op de volgende pagina.

Op onze school betekenen onze attitudes en
overtuigingen ...
1. Iedereen die deel uitmaakt van de school of
deze bezoekt, wordt verwelkomt
2. Iedereen in de schoolgemeenschap behandelt
elkaar met respect en waardigheid

CULTUUR

3. De gezondheid en het welzijn van iedereen op
school is belangrijk
4. Er is een duidelijke visie over en inzet voor het
onderwijs van alle kinderen
5. Alle medewerkers nemen de verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de vooruitgang
van alle kinderen
6. Er zijn hoge verwachtingen van en voor alle
kinderen wat betreft hun aanwezigheid, leren
en relaties met anderen
7. Het personeel is van mening dat ze het
vermogen hebben om een verschil te maken
in de ontwikkeling van alle kinderen
8. Personeel en ouders werken samen om de
ontwikkeling van kinderen te ondersteunen en
belemmeringen voor toegang en betrokkenheid
aan te pakken
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Sterk mee eens

Eens

oneens

Niet eens niet

Oneens

Indicator

Helemaal

Dimensie

niet mee eens

Als u nog vragen heeft, stel ze dan alstublieft terwijl u hem invult. Nogmaals bedankt voor uw tijd.

BELEID

CULTUUR

9. Personeel en bestuurders werken samen om
de ontwikkeling van kinderen te ondersteunen
en belemmeringen voor toegang en
betrokkenheid aan te pakken
10. Het personeel werkt effectief samen om de
ontwikkeling van kinderen te ondersteunen en
belemmeringen voor toegang en betrokkenheid
aan te pakken
11 Personeel en kinderen hebben goede relaties
die het leren ondersteunen
12. Iedereen begrijpt en verwacht dat iedereen
anders is, in plaats van dat sommige mensen als
'normaal' worden gezien en anderen als 'abnormaal'
13. Iedereen begrijpt en verwacht dat, omdat
mensen verschillend zijn, ze op verschillende
momenten verschillende ondersteuning nodig
kunnen hebben om een gelijkwaardige ervaring
op school te hebben
14. Diversiteit wordt gezien als een hulpbron en
niet als een obstakel, en daarom wordt iedereen
gewaardeerd
15. Verschillende soorten prestaties worden
gewaardeerd, niet alleen academische prestaties
16. Wanneer mensen belemmeringen hebben voor
leren en betrokkenheid, worden de belemmeringen
gezien als een probleem dat moet worden opgelost;
de persoon wordt niet gezien als 'het probleem'
17. Het is duidelijk dat er geen plaats is voor
discriminatie of pesten
18. Reacties op conflicterend, discriminerend en
pestgedrag stellen mensen verantwoordelijk voor
hun daden, met behoud van waarden van respect
en waardigheid
Ons schoolbeleid betekent ...
19. Alle kinderen die in de lokale gemeenschap
wonen, kunnen naar school
20. Waar er belemmeringen zijn voor deelname
of betrokkenheid, worden deze aangepakt
21. Het schoolterrein - gebouwen, speelplaatsen,
tuinen enz. - is zo ingericht dat iedereen - inclusief
bezoekers - toegang heeft tot en deel kan nemen
aan het schoolleven
22. Het leerplan van de school is zo ontworpen
dat alle kinderen toegang hebben tot leren
23. Het leerplan van de school is ontworpen
om een breed scala aan vaardigheden, talenten
en capaciteiten te ontwikkelen die studenten
voorbereiden op het leven na school.
24. Er wordt een verscheidenheid aan prestatievormen (niet alleen academisch) aangemoedigd,
beoordeeld, erkend en gevierd
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25. Er wordt verwacht dat leer- en onderwijsactiviteiten zo zijn ontworpen dat alle studenten
er volledig aan kunnen deelnemen
26. Voortdurende professionele ontwikkeling stelt
het schoolpersoneel in staat positief op diversiteit
te reageren
27. Studentengroeperingen zorgen voor gelijke
toegang voor alle kinderen tot leren en tot het
bereiken van resultaten; ze marginaliseren sommige
studenten niet
28. Er is een scala aan effectieve ondersteuning
(personeel en middelen) op school voor kinderen,
met inbegrip van voorzieningen rond: mentale
en emotionele gezondheid; communicatie en
interactie; kennisverwerving; zintuiglijke en
fysieke behoeften; sociale behoeften

BELEID

29. Er is een scala aan effectieve externe ondersteuning beschikbaar voor kinderen met een
grotere behoefte
30. Ondersteuning voor kinderen - intern, extern of
beide - wordt effectief gepland en gecoördineerd
31. Ondersteuning van kinderen is zo georganiseerd
dat inclusie wordt aangemoedigd (in plaats van
segregatie of integratie); het stigmatiseert of
marginaliseert de studenten die het ontvangen niet
32. Er zijn duidelijke systemen voor doorverwijzing
en informatie-uitwisseling, zodat de behoeften
van kinderen effectief worden geïdentificeerd
en relevante strategieën op grote schaal worden
gedeeld
33. Er zijn duidelijke lijnen van verantwoordelijkheid
en aansprakelijkheid voor de ontwikkeling en
vooruitgang van alle kinderen
34. Financiering
transparant

voor

kinderondersteuning

is

35. Verwachtingen over het gedrag van leerlingen
zijn duidelijk verbonden met leren
36. Er zijn duidelijke verwachtingen en systemen
voor het ontwikkelen en onderhouden van relaties
en gedragingen die zijn gebaseerd op wederzijds
respect en waardigheid
37. Discriminerend gedrag en pestgedrag worden
altijd aangepakt, nooit genegeerd
38. Wanneer relaties fout gaan of gedrag tot
conflicten leidt, zijn er duidelijke systemen die
mensen verantwoordelijk houden en wederzijds
respect en waardigheid handhaven.
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PRAKTIJK

BELEID

39. De verwachting is dat er een set strategieën zal
worden gebruikt om studenten te ondersteunen
voordat ze worden uitgesloten; uitsluiting is niet
de eerste optie
40. Strategieën om het gedrag van studenten te
ondersteunen worden eerlijk toegepast in de hele
studentenpopulatie
41. Er is een duidelijk en effectief introductiebeleid
voor iedereen die nieuw is op school
42. Alle personeelssystemen binnen de school
(werkgelegenheid, promotie, discipline, klachten)
zijn transparant en worden eerlijk toegepast
43. Schoolontwikkelingsplannen worden opgesteld
met medewerking van schoolbelanghebbenden
De praktijk van onze school betekent dat ...
44. Medewerkers hebben een gedegen kennis van
wat kinderen moeten leren, wanneer en hoe ze leren
45. Het personeel is op de hoogte van een
effectieve inrichting van het klaslokaal en
managementstrategieën en past deze toe
46. Het personeel is op de hoogte van en heeft
vertrouwen in het gebruik van managementstrategieën voor positief gedrag
47. Medewerkers zijn op de hoogte van en hebben
vertrouwen in het gebruik van conflictbeheersingsstrategieën die mensen verantwoordelijk stellen
met behoud van wederzijds respect en waardigheid
48. Klassen worden georganiseerd als inclusieve
gemeenschappen, waar ieders inbreng wordt
gewaardeerd, en fouten en het nemen van risico's
worden verwelkomd als kansen om te leren
49. Het personeel heeft voldoende kennis en
begrip van de verschillen en behoeften van
kinderen om rijke leermogelijkheden voor iedereen
te plannen (NB dit gaat om het uitbreiden van de
dagelijkse praktijk, niet om een expert te zijn)
50. Het personeel heeft voldoende kennis en inzicht
in een set inclusieve pedagogische strategieën
51. Voortdurende professionele ontwikkeling
ondersteunt het beoefenen van inclusieve
pedagogische strategieën in de klas, evenals het
kennen ervan
52. Het personeel wordt door de school ondersteund
om te experimenteren met, en agenten te worden
van verandering voor, een inclusieve praktijk in hun
klassen
53. Het personeel heeft er vertrouwen in om een set
inclusieve pedagogische strategieën te gebruiken
in de klas
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54. Het personeel gebruikt gedifferentieerd
lesgeven, leren en beoordelen, zodat alle kinderen
bij dezelfde klasactiviteiten betrokken zijn, in plaats
van verschillende activiteiten te ontwikkelen voor
alle, de meeste en sommige kinderen
55. Het personeel weet bij wie ze terecht kunnen
voor ondersteuning als ze die nodig hebben bij het
plannen van kinderen met uiteenlopende behoeften
56. Het personeel kent en begrijpt het beleid en
de wetten die inclusieve praktijk op hun school
ondersteunen

PRAKTIJK

57. Het personeel maakt gebruik van de beschikbare
ondersteuning en middelen zodat kinderen samen
les krijgen in plaats van apart, of apart les krijgen in
dezelfde klas
58. Het personeel is in staat het leerplan op een
flexibele manier aan te bieden, zodat alle kinderen
toegang hebben tot de inhoud
59. Kinderen zijn actief betrokken bij en volledig
bezig met het leren
60. Kinderen krijgen regelmatig de kans om van
elkaar te leren
61. Indien nodig zijn er zijn alternatieve leerplanpaden beschikbaar om de blijvende toegang
tot en deelname van kinderen aan leren te
waarborgen
62. Het personeel begrijpt en weet hoe ze
beoordelingsstrategieën moeten gebruiken die
een breed scala aan prestaties aanmoedigen,
erkennen en vieren, zoals kritisch denken,
communicatie, samenwerking, creativiteit en
verbeeldingskracht, enz.
63. Beoordelingsstrategieën worden gebruikt
om de individuele prestaties van kinderen aan te
moedigen, te erkennen en te vieren
64. Medewerkers
gebruiken
beoordelingsstrategieën om inclusieve, gedifferentieerde
lessen te helpen plannen
65. Medewerkers hebben de mogelijkheid om
samen te werken en van elkaar te leren - planning,
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Drie dingen die we goed doen met betrekking tot inclusie zijn:
1.

2.

3.

De drie belangrijkste prioriteiten voor inclusie waaraan we nu moeten werken, zijn:
1.

2.

3.

oﬃcina sans

45

Mede gefinancierd door het
Erasmus+ programma
van de Europese Unie

Inclusieve scholen: vragenlijst personeel fase 1 (eerste opvattingen en prioriteiten)
Inleiding
Bedankt dat u de tijd heeft genomen om deze vragenlijst in te vullen. Het duurt niet langer
dan vijftien minuten en is een essentieel onderdeel van de eerste gedachte over onze school
en inclusie.
De vragenlijst behandelt drie aspecten van inclusieve scholen: cultuur, beleid en praktijk.
Onder elk aspect staat een lijst met uitspraken. Geef ons over elke stelling uw mening door
een vakje aan de rechterkant te markeren:
• Sterk oneens
• Oneens
• Niet eens niet oneens
• Eens
• Sterk mee eens
Aan het einde van de vragenlijst zijn er twee aanvullende vragen. De vraag over prioriteiten
is vooral cruciaal, omdat het de volgende stappen zal vormen die we als school nemen.
De vragenlijst begint op de volgende pagina.
Als u nog vragen heeft, stel ze dan alstublieft terwijl u hem invult.
Als u de vragenlijst heeft ingevuld, dient u deze uiterlijk op [datum invullen] terug te sturen
naar [naam van het personeelslid].

1. Ik voel me welkom op school
2. Kinderen voelen zich welkom op school
3. Als kinderen nieuw zijn op de school, helpt de school hen
de manier waarop de school werkt te leren kennen en zich
betrokken te voelen
4. Toen mijn kind nieuw was op school, hielp de school me
de manier waarop de school werkt te leren kennen en me
betrokken te voelen
5. De schoolgebouwen, terreinen en voorzieningen zijn
schoon en prettig
6. Iedereen die gebruik maakt van de school heeft toegang
tot en kan volledig gebruik maken van alle schoolgebouwen
en terreinen
7. Mijn familie wordt met respect behandeld door
schoolpersoneel en kinderen als we de school bezoeken
8. Schoolpersoneel en ouders hebben goede relaties
9. De school waardeert mijn gezin evenzeer als andere gezinnen
10. De school zet zich in om al haar kinderen onderwijs te geven
11. Alle kinderen uit de omgeving kunnen naar de school
12. De gezondheid en het welzijn van elk kind dat naar de
school gaat, is belangrijk voor de school
oﬃcina sans
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Vraag

13. De school heeft even hoge verwachtingen van al haar
kinderen
14. De school waardeert en respecteert al haar kinderen in
gelijke mate, ongeacht geslacht, ras, bekwaamheid, handicap,
gezondheid, religie, financiële situatie of enig ander verschil
15. Kinderen en schoolpersoneel hebben goede relaties
16. Alle prestaties van kinderen worden gelijk gewaardeerd,
niet alleen hun academische prestaties
17. Schoolpersoneel werkt in een respectvol partnerschap
met mij samen om mijn kind te ondersteunen, ongeacht of dit
te maken heeft met hun aanwezigheid, deelname, gedrag of
prestaties
18. Ik hou van het schoolpersoneel en vind ze gemakkelijk te
benaderen als dat nodig is
19. Ik weet met wie ik op school moet praten als ik een vraag
moet stellen of ergens over moet praten
20. Schoolpersoneel is geïnteresseerd in wat ik ze vertel over
mijn kind
21. Als een kind een probleem heeft, wordt het probleem
gezien als het probleem, niet het kind
22. Kinderen vinden het gemakkelijk om met het
schoolpersoneel te praten als ze een probleem hebben
23. Kinderen vinden dat er naar hen geluisterd wordt op school
24. Mijn kind kijkt er meestal naar uit om naar school te komen
25. De kinderen zijn duidelijk over hoe ze zich op school
moeten gedragen
26. Ik ben duidelijk over hoe mijn kind zich op school moet
gedragen
27. Kinderen zijn meestal aardig voor elkaar
28. Kinderen die van elkaar verschillen, kunnen goed met
elkaar overweg
29. Mijn kind heeft goede vrienden op school
30. Kinderen voelen zich veilig op school
31. Er is geen plaats voor discriminatie of pesten op school;
als het toch gebeurt, wordt het effectief afgehandeld en nooit
genegeerd
32. Als ik erachter kwam dat mijn kind werd gepest of
gediscrimineerd, zou de school ons helpen om het op te lossen
33. Als kinderen iets verkeerds doen, worden ze eerlijk
behandeld - ze worden verantwoordelijk gehouden voor
hun daden en nog steeds met respect behandeld
34. Als kinderen iets verkeerds doen, worden ze niet
automatisch naar huis gestuurd
35. De school helpt kinderen te leren omgaan met anderen
en hoe ze problemen en conflicten op een geweldloze manier
kunnen oplossen
36. De school zorgt ervoor dat mijn kind krijgt wat het
nodig heeft om dezelfde resultaten te behalen als de andere
kinderen
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37. Kinderen zijn volledig betrokken bij hun leerproces en
genieten ervan
38. Kinderen leren regelmatig van en met anderen in hun klas
39. Kinderen hebben regelmatig de kans om zelfstandig te
leren - alleen en samen met andere kinderen in de klas
40. Kinderen weten wat ze moeten doen als ze vastlopen bij
het leren
41. Mijn kind leert veel op school
42. De leerkrachten maken het leren relevant voor kinderen en
gebruiken wat ze weten uit hun leven buiten school
43. Kinderen worden eerlijk geprezen; er zijn geen 'favorieten'
44. Kinderen leren in groepen die hun leerproces ondersteunen
en hen niet het gevoel geven dat ze 'anders' zijn dan anderen
45. Als een kind ondersteuning nodig heeft, kan de school
daarvoor zorgen - hetzij met het eigen personeel, hetzij via
andere organisaties
46. Als een kind ondersteuning nodig heeft, worden ouders bij
de gesprekken betrokken om die te plannen en te beoordelen
47. Als een kind ondersteuning krijgt, wordt er niet voor gezorgd
dat het zich uitverkoren of 'anders' voelt dan anderen
48. Als een kind ondersteuning krijgt, wordt zijn voortgang
nauwlettend gevolgd en worden ouders regelmatig op de
hoogte gehouden
49. Kinderen hebben de kans om deel te nemen aan activiteiten
die buiten de lessen plaatsvinden - voor of na schooltijd of
tijdens de lunch
50. Ik ben vriendelijk tegen andere ouders
51. Ik ben betrokken geweest bij activiteiten op school om er
een nog betere plek voor mijn kind van te maken
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Drie dingen die de school goed doet, waardoor iedereen zich betrokken voelt, zijn:

1.

2.

3.

Drie dingen die de school zou kunnen doen om ervoor te zorgen dat mensen zich nog
meer betrokken voelen, zijn:
1.

2.

3.
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Klasactiviteiten voor studenten
Het werk met studenten tijdens fase 1 moet het werk met volwassenen weerspiegelen, d.w.z. ze
moeten:
• een gedeeld begrip van en een gemeenschappelijke taal rond inclusie bereiken
• hun mening geven over hoe inclusief de school momenteel is en prioriteiten voor
de volgende stappen aangeven.
Om dit proces mogelijk te maken hebben we een uitgebreide set activiteiten ontwikkeld voor
gebruik in de klas.
Er zijn twee soorten activiteiten: één ontworpen voor 9-11-jarigen en één voor 12-15-jarigen.
Kijk alstublieft naar beide. Als u een volwassen groep van 11-jarigen heeft, zullen ze toegang tot
de activiteiten voor de oudere studenten hebben. Als u naar de activiteiten voor 12-15-jarigen
kijkt en besluit dat uw studenten iets minder ingewikkelds nodig hebben, kunt u eventueel de
activiteiten voor jongere studenten gebruiken. Als u naar beide onderdelen kijkt, zult u merken
dat er enige overlap in activiteiten is, aangezien ze geschikt zijn voor beide leeftijdsgroepen.
Het niveau van de vragen is echter ontworpen om diepgaander te zijn voor de set activiteiten
voor 12-15-jarigen - en kan natuurlijk nog diepgaander worden gemaakt door de vragen voor
uw studenten aan te passen, wat u wordt aangemoedigd om te doen.
U kunt de materialen natuurlijk ook gerust aanpassen op een manier die bij uw studenten
past, door hier naar eigen inzicht aan toe te voegen of ze aan te passen met behoud van de
belangrijkste leerresultaten voor elke set activiteiten.
Er zijn zes verzamelingen activiteiten voor elk onderwerp. De onderwerpen zijn als volgt:
- Diversiteit begrijpen
- Inclusie begrijpen
- Inclusieve waarden en acties
- Onze school en inclusie 1: Nu en dit jaar
- Onze school en inclusie 2: Beoordelen en vooruitkijken
De sets 1-4 zijn bedoeld voor levering in fase 1 en set 5 wordt gebruikt voor de evaluatie van
het project door de school en de planning voor de duurzaamheid ervan tijdens fase 5. Het
staat u echter vrij om de volgorde van de sets aan uw context aan te passen. Een suggestie
is om eerst Reeks 4 af te ronden als een benchmarkoefening. Als u besluit dit te doen, raden
we u aan de termen die in de set activiteiten worden gebruikt eerst aan de leerlingen te
introduceren om er zeker van te zijn dat ze ze begrijpen.
Het is aan u als school of u de activiteiten aan alle studenten geeft of aan enkele. Hoewel we
ervoor pleiten dat alle leerlingen worden betrokken, aangezien dit het meest rechtvaardige en
inclusieve is om te doen, begrijpen we dat de omstandigheden van scholen hun betrokkenheid
bij klasactiviteiten kunnen beperken.
Het is ook aan u om te beslissen hoe de activiteiten worden uitgevoerd, bijvoorbeeld via:
•
•
•
•

levensvaardigheden of persoonlijke ontwikkeling
verschillende thema's,
tijd van de tutor of
een mix van dit alles.

Als u besluit de activiteiten via verschillende vakgebieden aan te bieden, is het een goed
idee om het personeel te betrekken bij een inventarisatie om te bepalen welke activiteiten
het beste kunnen worden uitgevoerd via welk vakgebied. Dit zal hun eigenaarschap van de
activiteiten vergroten en de werkdruk verdelen.
Bovendien kan, hoewel elke set activiteiten is ontworpen om cumulatief kennis op te bouwen,
elke activiteit binnen elke set ook als een 'op zichzelf staande' activiteit worden georganiseerd.
Het is dus prima als u niet alle activiteiten wilt organiseren en in plaats daarvan besluit om
alleen de activiteiten te kiezen die in uw context het meest geschikt en nodig zijn.
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Het personeel dat betrokken is bij het uitvoeren van de activiteiten zou baat hebben bij een
trainingssessie waarin ze kunnen samenwerken om:
• zich vertrouwd maken met de activiteitensets
• enkele van de activiteiten uit te proberen
• te plannen om ze in de klas te gebruiken.
Het personeel moet op zijn minst vertrouwd zijn met het document Inleiding tot Klasactiviteiten
voordat ze één van de activiteiten uitvoeren.
Zie:
Reeks activiteiten voor 9-11 (pag. 121 en verder)
Reeks activiteiten voor 12-15 (pag.189 en verder)
Informatie verzamelen en communiceren over prioritaire actiegebieden
Zodra belanghebbenden van de school een vragenlijst of activiteit hebben ingevuld waarmee
ze hun prioritaire actiegebieden kunnen identificeren en vastleggen, moet de kerngroep:
• de resultaten verzamelen
• ze analyseren om de meest voorkomende prioriteitsgebieden te bepalen
• beslissen hoeveel prioriteitsgebieden realistisch zijn, en welke het meest urgent zijn,
om in dit academiejaar voort te zetten in de rest van het project (om dit beheersbaar
te houden, wilt u waarschijnlijk niet meer dan drie prioriteitsgebieden vasthouden)
• deze prioriteiten aan de belanghebbenden van de school communiceren als de
focus voor de rest van het jaar
• andere prioriteiten aan belanghebbenden van de school communiceren als
gebieden die in de komende jaren verder zullen worden onderzocht.
De door u gekozen prioriteitsgebieden zullen de focus zijn van fase 2, waarin belanghebbenden
van de school worden gevraagd naar hun diepgaande inzichten erover.
Tips voor het analyseren van gegevens over en beslissen over prioriteitsgebieden
Het meest relevante deel van de vragenlijst voor volwassen belanghebbenden op dit punt
is het gedeelte 'drie dingen' aan het einde. Deze informatie ontvangt u ook van groepen
studenten. Hier zijn enkele tips om na te denken over hoe u uw gegevens gaat analyseren.
Als u het geluk hebt iemand op uw school te hebben die specifiek verantwoordelijk is voor het
verzamelen en analyseren van gegevens, zorg er dan voor dat u die persoon betrekt bij het
plannen van discussies over gegevensanalyse, aangezien ze misschien kunnen helpen. Bij de
volgende tips wordt ervan uitgegaan dat u dit hulpmiddel niet op uw school heeft.
- We raden u aan de feedback van volwassenen en studenten eerst apart te houden en elk
afzonderlijk te analyseren.
- Werk in drie kleine groepen, die elk de gegevens van een groep gebruiken om te
analyseren:
• Vragenlijsten voor het personeel
• Vragenlijsten voor ouders
• Feedback van studenten van Klasactiviteiten Reeks 4
- Ten eerste doorloopt u de punten 'drie dingen die de school goed doet'. Maak een tellingstabel,
d.w.z. maak een lijst van elk punt terwijl dit wordt verhoogd en plaats er een telmarkering
naast. Als een punt wordt herhaald, voegt u ernaast gewoon nog een telmarkering aan toe.
Tel deze telmarkeringen aan het einde bij elkaar op en tel alle punten bij elkaar op. Dit geeft
u een duidelijk beeld van de gebieden die het vaakst voorkomen. Doe dit op grote flipover
of suikerpapier zodat deze met de grotere groep kan worden gedeeld.
- Doe nu hetzelfde voor de 'drie dingen die de school zou kunnen verbeteren'. Dit proces
geeft u een duidelijk beeld van welke actiegebieden uw groep belanghebbenden als
prioriteit heeft.
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- Kom als u klaar bent samen als een hele groep. Vergelijk uw tellingstabellen, in het
bijzonder welke gebieden het vaakst naar voren zijn gekomen. Vanaf hier moet u als groep
beslissen welke een, twee of drie prioriteitsgebieden u het belangrijkst/meest urgent
vindt om mee te nemen naar fase 2, waar ze in meer detail zullen worden onderzocht.
Het aantal en de omvang van de prioriteitsgebieden die u kiest, is afhankelijk van de
specifieke capaciteit en omstandigheden van uw school.
U kunt bijvoorbeeld besluiten om één prioriteitsgebied te kiezen en u alleen te concentreren op
één jaargroep of fase van studenten op uw school. Of u kunt besluiten om twee prioriteitsgebieden
te kiezen en u op de hele school te concentreren. Doe wat beheersbaar is en waarvan u weet dat
u het goed zult kunnen doen: minder zou in dit stadium wel eens meer kunnen zijn!
Wat te doen met de rest van de gegevens
Zodra u uw prioriteitsgebied (-en) heeft bepaald:
• Teruggaan naar de vragenlijsten voor personeel en ouders en de meest relevante
verbonden indicatoren uitkiezen.
• Verzamel en analyseer de gegevens over deze indicatoren, waarbij u ook bepaalde
gebieden uitkiest die niet zo goed scoren.
• Gebruik deze gebieden om uw vragen op maat te maken voor het verzamelen van
diepgaande gegevens over uw prioriteitsgebied (-en) in fase 2.
Als onderdeel van de feedback van studenten ontvangt u een serie foto's. Bewaar deze veilig;
het zijn benchmarks waaraan u de voortgang tijdens fase 5 kunt evalueren.

Samenvatting van de activiteit - Fase 1: Aan de slag

Schoolleider

•
•
•

Deelnemen aan initiële projecttrainingen.
Leiding geven aan rekrutering en werk van de kerngroep.
Samenwerken met de kritische vriend om activiteiten te organiseren
(en mogelijk te leveren) die het begrip van de kerngroep van inclusie
en van het Inclusieve Scholen project ontwikkelen.
Ervoor zorgen dat de doelen en het traject van het project - zowel
algemeen als voor elke specifieke fase - voor iedereen duidelijk zijn
en effectief worden gecommuniceerd.
De organisatie leiden en workshops houden voor personeel,
bestuurders en ouders om het begrip en de ontwikkeling van een
gemeenschappelijke taal rond inclusie te vergroten.
Leiding geven aan de organisatie en klasactiviteiten organiseren
en ervoor zorgen dat er aanvullende training voor het betrokken
personeel plaatsvindt.
De kwaliteitsborging van de organisatie van klasactiviteiten leiden.
De opvolging en evaluatie van fase 1 leiden.
De planning/communicatie met belanghebbenden van de school
leiden over de planning voor fase 2: Waar staan we nu?

•
•
•
•
•
•
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Kerngroep

Kritische
vriend

Personeel /
bestuurders

Studenten

Ouders/
andere belanghebbenden
van de school

Eenmaal aangeworven, komt de groep wanneer nodig bijeen om:
• Zich vertrouwd te maken met de doelstellingen en grote lijnen van
het project en een gemeenschappelijk begrip van en een taal over
inclusie te ontwikkelen.
• Manieren ontwikkelen om informatie over het project te communiceren
naar andere belanghebbenden van de school.
• Organiseren van het houden van (en mogelijk deelnemen aan het
geven van, afhankelijk van de vaardigheden van de groep) workshops
voor personeel en ouders om: het begrip van inclusie te vergroten;
een gemeenschappelijke taal rond inclusie te ontwikkelen; meningen
te geven over hoe inclusief de school is; de prioriteiten te bepalen
voor de voortgang.
• Analyseren van de eerste meningen en identificeren van de belangrijkste
gedeelde prioriteit (-en) in de toekomst.
• De levering van klasactiviteiten organiseren.
• Waar nodig deelnemen aan de kwaliteitsborging van de levering van
klassikale activiteiten.
• Fase 1 evalueren.
• Plannen/communiceren met belanghebbenden van de school over
het plannen van fase 2: Waar staan we nu?
Vertrouwen opbouwen door:
• De schoolleider leren kennen via: trainingsevenementen; assisteren bij
de rekrutering van de kerngroep; helpen bij het uitvoeren van initiële
activiteiten met de kerngroep.
• De kerngroep leren kennen door de groep te helpen: de doelstellingen
en het traject van het project ontdekken; hun gemeenschappelijk
begrip van en taal over inclusie ontwikkelen.
• Assisteer, ondersteun, moedig aan, adviseer, stel vragen, geef
kwaliteitsfeedback en maak eerlijke en open discussies mogelijk
gedurende het hele project - volgens de behoeften van de
betreffende school, leiding en kerngroep.
• Ontvang communicatie over de doelstellingen en hoofdlijnen van het
project.
• Vertegenwoordigers van de kerngroep geïdentificeerd en
vergaderingen bijwonen.
• Neem deel aan een workshop om een gemeenschappelijk begrip van en
taal over inclusie te ontwikkelen, en vul de vragenlijst in om meningen te
verzamelen over het huidige niveau van inclusie en prioriteiten.
• Sommige personeelsleden zijn getraind in het uitvoeren van klassikale
activiteiten; leveren van Reeks 1-4.
• Ontvang communicatie over de doelstellingen en hoofdlijnen van het
project.
• Vertegenwoordigers van de kerngroep geïdentificeerd en vergaderingen
bijwonen.
• Neem deel aan klassikale activiteiten Reeks 1-4.
• Koppel benchmarkinformatie en input over prioriteitsgebieden terug
naar de kerngroep.
• Ontvang communicatie over de doelstellingen en hoofdlijnen van het
project.
• Vertegenwoordigers van de kerngroep geïdentificeerd en vergaderingen
bijwonen.
• Uitgenodigd om deel te nemen aan een workshop om een
gemeenschappelijk begrip van en taal over inclusie te ontwikkelen, en
de vragenlijst invullen om meningen te verzamelen over het huidige
niveau van inclusie en prioriteiten.
• Uitgenodigd om vragenlijst in te vullen (zoals hierboven) indien niet
in staat om workshop bij te wonen.

Monitoring en evaluatie van fase 1
Aan het einde van elke fase van het project is het belangrijk dat u uw voortgang bewaakt en
evalueert, zodat het ervan geleerde op de volgende fase kan worden toegepast.
In de volgende tabel stellen we enkele vragen voor die u kunt stellen en manieren om fase 1 te
evalueren. Deze vormen is een leidraad en er kunnen vragen worden toegevoegd/aangepast
om geschikt te zijn voor uw school. Nadat u fase 1 hebt geëvalueerd, is het een goed idee
om ten minste de belangrijkste bevindingen aan de belanghebbenden van de school te
communiceren. We raden u aan dit te doen in combinatie met het communiceren van de
planning voor fase 2: Waar zijn nu? Een nadere blik op prioriteiten.
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Monitoring of evaluatie?
Monitoring

Evaluatie

Vragen

Methoden

Wat waren onze outputs
(de tastbare, meetbare
dingen die moesten
gebeuren tijdens fase 1)?
Hebben we deze voltooid?

Gebruik het document
'Samenvatting van de
activiteit' om de voortgang
te volgen.

Wat hebben we in deze fase
goed gedaan?
In hoeverre hebben
belanghebbenden van de
school een gedeeld begrip
van inclusie en ontwikkelen ze
een gemeenschappelijke taal?
Welke factoren hebben
bijgedragen aan vooruitgang
tijdens deze fase? Welke
factoren hebben de
vooruitgang belemmerd?
Wat kunnen we de volgende
keer anders doen?
Welk lessen kunnen
we meenemen naar de
volgende fase?

Kerngroepsdiscussie
Evaluatie van workshops
door deelnemers
Evaluatie van klasactiviteiten
door studenten

Planning voor fase 2: Waar staan we nu?
Een diepgaande blik op prioriteiten
Aan het einde van fase 1 moet de kerngroep samen plannen voor fase 2, zodat de rest van de
school daarop kan worden voorbereid.
Deze voorbereiding heeft betrekking op de kerngroepleden:
• Zich vertrouwd maken met de materialen voor fase 2.
• Plannen hoe dit materiaal wordt gebruikt om informatie te verzamelen van belanghebbenden
van de school.
• Communiceren van de doelstellingen en de schetsplannen voor fase 2 aan belanghebbenden
van de school; we stellen voor dat deze informatie deel uitmaakt van dezelfde mededeling die
de koppen van de evaluatie van fase 1 bevat.
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Fase 2: Waar staan we nu?
Een diepgaande blik op prioriteitsgebieden
Inleiding
Door middel van workshops en klasactiviteiten in fase 1 zullen de belanghebbenden van uw
school hun oorspronkelijke mening over inclusie op school en hun prioriteiten voor actie hebben
teruggekoppeld. Uw kerngroep zal gemeenschappelijke prioriteiten hebben vastgesteld en
besloten over een, twee of drie van de belangrijkste, urgente prioriteiten om de rest van dit
academiejaar aan te werken.
Fase 2 omvat het belanghebbenden van de school vragen naar hun diepgaande inzichten over
uw prioriteitsgebied (-en). Deze diepgaande inzichten zijn belangrijk omdat ze het vormen
van het projectactieplan in fase 3 zowel zinvoller als gemakkelijker zullen maken.
Het doel van dit onderdeel is om u te helpen bij het verzamelen van deze diepgaande inzichten.
Het helpt u bij het doordenken en plannen van vijf stappen:
- Beslissen welke en hoeveel informatie u wilt verzamelen.
- Bepalen op welke manier (-en) u informatie wilt verzamelen en van wie.
- Organiseren en uitvoeren van het proces voor het verzamelen van informatie.
- Verzamelen en analyseren van informatie; identificeren van de meest voorkomende
thema's en alle bijzonder interessante punten voor elk prioriteitsgebied.
- Voorbereiden van een kort rapport voor belanghebbenden van de school, met een
samenvatting van thema's en interessante punten, om de actieplanning te informeren.
- Communiceren van samenvattend rapport en volgende stappen: actieplanning.
Het duurt waarschijnlijk twee maanden voordat deze stappen zijn bereikt (november december, hoewel stap 6 hierboven ook begin januari zou kunnen plaatsvinden). Er zal intern
een gedetailleerde planning die bij elke afzonderlijke school past plaatsvinden, geleid door de
schoolleider en de kerngroep met de hulp van een kritische vriend.
Om deze vier stappen te ondersteunen, heeft het materiaal voor deze fase van de toolkit
betrekking op:
• Diepgaandere vragen stellen
• Hoeveel informatie en van wie?
• Manieren om informatie te verzamelen: vragenlijsten, focusgroepen en activiteiten
• Samenvattingssjabloon voor informatieverzameling
• Het samenvattende rapport
• Samenvatting van de activiteiten van belanghebbenden: fase 2
• Planning voor fase 3
• Volgende stappen met belanghebbenden van de school: vooruitblikken op de
actieplanning
• Monitoring en evaluatie van fase 2
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Diepgaandere vragen stellen
Op dit punt heeft u de keuze hoe diep u wilt gaan met uw verdere vragen. Hier geven we u
twee opties voor vragen. U bent natuurlijk vrij om uw eigen opties te bedenken als geen van
de volgende opties aan uw behoeften voldoet.

Optie

Details

A

U kunt een algemene set vragen gebruiken,
zoals de vragen die we hieronder hebben
gegeven. Hoewel deze u misschien niet
zo nauwkeurig zijn als optie B, zullen ze
u voldoende informatie geven om verder
te gaan met de actieplanningsfase.

B

Als u uw verdere vragen op maat wilt
maken, dan kunt u zelf een lijst samenstellen
die gerelateerd is aan uw prioriteitsgebied
(en). Bouw deze vragen op uit de analyse
van indicatoren die het meest relevant zijn
voor de prioriteitsgebieden die u in fase 1
hebt voltooid. Deze vragen geven u een
aanzienlijke diepgang en een grotere mate
van precisie dan optie A; u zult echter meer
tijd nodig hebben voor het opstellen.

Vragen voor gebruik met optie A
De volgende vragen zouden moeten worden gesteld voor elk prioriteitsgebied dat u heeft
afgesproken om dieper te onderzoeken. Het doel is hier om een algemeen beeld te krijgen van
de school als geheel, in plaats van een focus op een bepaald gebied (vak, fase etc.).
• Als 0 het slechtste is dat het zou kunnen zijn en 10 het absoluut beste, hoe zou een
10 er dan uitzien/klinken/aanvoelen voor het prioriteitsgebied?Gebruikmakend
van dezelfde schaal, welk cijfer geeft u de school op dit moment voor dit
prioriteitsgebied? Waarom geeft u dit cijfer en niet één hoger of lager?
• Gebruikmakend van dezelfde schaal, welk cijfer denkt u dat realistisch zal zijn voor
de school om te halen eind mei? Hoe ziet dit cijfer eruit, klinkt/voelt het?
• Wat kunnen enkele van de belemmeringen zijn om dit cijfer te bereiken? Hoe
kunnen deze worden overwonnen?
• Wat denkt u dat de school al goed doet op dit prioriteitsgebied?
• Hoe kunnen we voortbouwen op wat de school al goed doet?
• Waar denkt u dat de school het beter kan doen op dit prioriteitsgebied?
• Welke acties kan de school ondernemen om het beter te doen op dit
prioriteitsgebied?
Een aanvullende vraag over de Inclusieweek
U zult zich herinneren dat we u in fase 1 kennis hebben laten maken met de Inclusieweek.
De Inclusieweek moet een schoolbreed thema hebben. Fase 2 is een goed moment om het
besluitvormingsproces over dit thema te starten. We raden daarom aan om - voor welke vraagoptie
u ook kiest - een aanvullende vraag toe te voegen tijdens uw informatieverzamelingsactiviteiten
in fase 2:
• Wat zou volgens u een goed thema zijn voor de Inclusieweek?
Het kan zijn dat een van uw prioriteitsgebieden een goed thema zou zijn, dus wilt misschien u de
belanghebbenden van uw school hieruit een keuze laten maken, of wilt u ze een vrije keuze geven.
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Het beste moment om deze vraag te stellen is aan het einde van het vraagproces, aangezien
uw belanghebbenden op dat moment zullen hebben nagedacht.

Hoeveel informatie en van wie?
Als u eenmaal heeft besloten over uw meer diepgaande vragen, zijn de volgende stappen om
te beslissen hoeveel informatie u wilt verzamelen en dus van wie u deze moet verzamelen.
Uw informatie moet afkomstig zijn van de hele set belanghebbenden op school, d.w.z.
studenten, personeel, bestuurders, ouders en alle andere relevante groepen die u in fase 1
hebt opgenomen. Het is misschien echter niet nodig of realistisch om elke belanghebbende
van de school bij fase 2 te betrekken.
De belangrijkste vragen die u hier kunt stellen zijn:
- Hoe wijdverbreid is ons project? Heeft het betrekking op de hele school of een deel van
de school? Van wie hebben we daarom diepgaande informatie nodig tijdens fase 2?
- Hoeveel diepgaande informatie kan de kerngroep realistisch verzamelen en analyseren
binnen de tijd die we hebben? (Hier gaat het er niet om dat u een groep academische
onderzoekers wordt! Het doel hier is dat de kerngroep een kort samenvattend rapport
opstelt voor belanghebbenden van de school dat informatie geeft over de actieplanning.)
- Hoeveel meer diepgaande informatie hebben we nodig om ons een representatief beeld te
geven van de prioriteitsgebieden dat belanghebbenden van de school zullen vertrouwen?
Hoeveel belanghebbenden u ook besluit erbij te betrekken, het is belangrijk dat ze
representatief zijn voor de school als geheel, of voor het deel van de school waarmee u in dit
project werkt, in termen van demografie. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om uw academisch
best presterende studenten te vragen om alle studenten te vertegenwoordigen, of één afdeling
die namens al het personeel inbreng heeft.
Het kan moeilijker zijn om een representatieve groep ouders erbij te betrekken en daarom
kan het zijn dat u creatief moet nadenken over manieren om hen te betrekken. Het is hier een
goed idee om voort te bouwen op wat eerder op uw school heeft gewerkt, bijvoorbeeld:
• pre- of naschoolse tijden voor ouders die werken
• informele koffieochtenden
• bestaande elektronische systemen die worden gebruikt voor massacommunicatie
met ouders
• enige tijd vragen met een groep ouders op een bestaand evenement dat ze toch
al bijwonen
• het identificeren van medewerkers die een goede bestaande relatie met ouders
hebben en hen vragen de ouders persoonlijk te benaderen.

Manieren om informatie te verzamelen: vragenlijsten,
focusgroepen en activiteiten
Als u eenmaal heeft besloten welke diepgaande vragen u heeft en welke belanghebbenden van
de school u gaat betrekken in fase 2, moet u beslissen hoe u uw vragen gaat stellen. In dit gedeelte
onderzoeken we drie opties: vragenlijsten, focusgroepen en activiteiten. U kunt besluiten om één
van deze methoden te gebruiken, twee, of alle drie, of u kunt natuurlijk uw eigen methode voor
het verzamelen van informatie ontwikkelen.
1. Vragenlijsten
Vragenlijsten kunnen een efficiënte manier zijn om informatie te verzamelen - zolang u mensen
ertoe krijgt ze invullen!
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Als uw school toegang heeft tot internet, kan het ontwerpen van een online vragenlijst voor
volwassenen met een specifieke tool - er zijn veel gratis versies beschikbaar - een goede
manier zijn om informatie te verzamelen. Omdat gegevens online worden opgeslagen in een
speciaal ontworpen programma, kunnen ze snel en eenvoudig worden omgezet in grafieken
of tabellen, waardoor de werkdruk wordt verminderd.
Als u met papieren vragenlijsten werkt, is het belangrijk om tijd vrij te maken voor de
belanghebbenden voor het invullen ervan. Gebruik maken van bestaande evenementen of
bijeenkomsten is een goede manier om hier tijd aan te besteden.
Of u nu online of papieren vragenlijsten gebruikt, het is belangrijk om richtlijnen op te nemen
over hoe lang de vragenlijst waarschijnlijk zal duren en over de deadline voor het invullen.
Bovendien is het belangrijk om het bij papieren vragenlijsten heel duidelijk te maken naar wie
ze deze moeten terugsturen. Vergeet ten slotte niet om dankuwel te zeggen - het klinkt voor
de hand liggend, maar het kan veel doen.
Nadat de ingevulde vragenlijsten zijn ingeleverd, moet u de informatie extraheren waarmee de
kerngroep gemeenschappelijke thema's en interessante punten kan identificeren met betrekking
tot elk prioriteitsgebied; u kunt hierbij gebruik maken van het Informatieverzamelingssjabloon,
dat verderop in dit document te vinden is.
2. Focusgroepen
Focusgroepen - of groepsinterviews als u dat liever heeft - zijn een goede manier om verschillende
diepgaande inzichten te verzamelen. Door de interactie binnen de groep kunnen mensen nadenken
en door de vragen heen hun gedachten ontwikkelen; focusgroepen leiden daarom vaak tot een
diepere kennis van het onderwerp in de groep en tot een gelegenheid om standpunten te delen.
Focusgroepen zijn niet moeilijk te organiseren. Er zijn echter belangrijke elementen die u
goed moet doen, die in de onderstaande tabel zijn samengevat:

Tijdschaal

Element

Voor de focusgroep
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Wat te overwegen

Focusgroepsleider

Focusgroepen hebben een leidinggevende
persoon nodig die kan faciliteren door:
• neutraal vragen te stellen, met een open
geest
• oprecht nieuwsgierig te zijn
• het vermijden van 'leidende' discussies
of eraan mee te doen
• snel het vertrouwen van deelnemers te
winnen zodat ze zich openstellen
• het organiseren van alle middelen die
nodig zijn voor de sessie. Dit is geen
specialistische rol. Focusgroepen kunnen
worden uitgevoerd door iedereen in
de school die over de bovenstaande
vaardigheden beschikt en bereid is
tijd eraan te besteden - studenten
inbegrepen.

Aantallen

Te weinig mensen kan betekenen dat u
niet de gespreksstroom krijgt die u wilt;
te veel dat sommige mensen zich niet op
hun gemak zullen voelen om te spreken.
Ongeveer zes lijkt te werken, maar als u
een zelfverzekerde groep sprekers heeft,
kunnen ze misschien een iets groter
aantal aan.
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Tijdschaal

Element
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Wat te overwegen

Deelnemers
identificeren

U kunt kiezen voor een:
• representatieve groep (van personeel,
studenten, ouders, bestuurders)
• meer gerichte groep op basis van
wie het beste in staat is om over uw
prioriteitsgebieden te praten
• een combinatie van beide, waarbij u zich
richt op de helft van de groep en hen
vraagt om één persoon voor te dragen bij
wie zij zich prettig voelen en die ze graag
zouden willen meenemen.
Het is belangrijk om mensen te hebben
die 'goede verslaggevers' zijn. Dit zijn
mensen die niet zomaar zeggen dat alles
'prima' is; ze hebben een niveau van
verbaal vertrouwen om hun mening te
uiten. (NB: onthoud dat dit bij studenten
niet betekent dat ze academisch sterk
hoeven te zijn).

Lengte

Tussen 45 (vooral voor studenten)
en 60 minuten werkt goed voor een
focusgroep van deze aard. Als een
groep oudere studenten of volwassenen
bijzonder betrokken is, kan een groep
90 minuten duren, maar dit zou eerder
uitzondering dan regel zijn. Mogelijk moet
u selectief zijn met uw vragen om ze in
45-60 in te passen.

Locatie

U moet een rustige ruimte vinden
waar u niet gestoord wordt en waar de
deelnemers zich op hun gemak zullen
voelen.
Qua zitgelegenheid zou u rond een tafel
kunnen zitten of, als u zich heel open
wilt voelen, in een kring zonder tafel. Als
u discussie combineert met activiteiten
(zie hieronder), zal het gemakkelijker zijn
als er toegang is tot tafels en stoelen.

Vragen, activiteiten
of beide?

Vragen moeten open zijn, zodat ze de
deelnemers de hersenen ruimte geven
om na te denken en hun mening volledig
te uiten.
Vooral bij studenten zou u kunnen
ontdekken dat een mix van vragen stellen
door middel van discussies en activiteiten
beter werkt dan alles via discussies.
Zie de activiteitensectie hieronder voor
enkele tips.
Bereid uw vragen / activiteiten voor
en beslis van tevoren over hun volgorde.
Als u activiteiten doet, zorg er dan voor
dat u alle bronnen bij de hand hebt
voordat u begint, zodat u zich volledig
op het gesprek kunt concentreren.
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Tijdschaal

Element

Tijdens de focusgroep
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Wat te overwegen

Een administratie
bijhouden

Misschien vindt u het handig om de
focusgroep op te nemen in plaats van er
aantekeningen van te maken. Opnemen
geeft u de kans om terug te gaan naar
wat er werd gezegd om thema's en
zelfs nuttige citaten te extraheren. Veel
smartphones hebben een microfoon die
goed genoeg is
Misschien vindt u het handig om de
focusgroep op te nemen in plaats van er
aantekeningen van te maken. Opnemen
geeft u de kans om terug te gaan naar
wat er werd gezegd om thema's en
zelfs nuttige citaten te extraheren. Veel
smartphones hebben een microfoon die
goed genoeg is

Duidelijke informatie
geven aan
deelnemers

Deelnemers aan de focusgroep moeten
weten:
• waar de focusgroep voor is
• dat hun inbreng vrijwillig is - ze zijn vrij
om te weigeren en zelfs als ze het ermee
eens zijn, kunnen ze van gedachten
veranderen en de groep verlaten als deze
eenmaal bezig is
• of het gesprek wordt opgenomen en
zo ja, wat er daarna met deze opname
gebeurt
• hoe anoniem hun input zal zijn
• hoe lang zal het duren
• waar het zal zijn en wie het zal leiden.
Deze informatie betekent dat ze
geïnformeerde toestemming kunnen geven,
wat belangrijk is voor het geval er iets
onverwachts gebeurt tijdens de focusgroep.

Voordat u de
discussie start

Zorg ervoor dat iedereen het volgende
begrijpt:
• het doel van de focusgroep
• de duidelijke informatie hierboven zodat ze
geïnformeerde toestemming kunnen geven
• eventuele basisregels die u voor de sessie
wilt gebruiken
Als u opneemt bent, doe dan een snelle
soundcheck met iedereen om er zeker van
te zijn dat ieders stem wordt opgepikt.
Zorg ervoor dat alle materialen die
u nodig hebt tijdens de sessie gemakkelijk
toegankelijk zijn.
Geef een korte schets van wat er in de
focusgroep zal gebeuren en hoe lang u
verwacht dat dit duurt.

Tijdens de discussie

onthoud om de meeste van uw vragen
open te houden, maar voel u vrij om iets
met een deelnemer te verduidelijken
of te onderzoeken als ze iets bijzonder
interessants zeggen.
Zorg ervoor dat de stem van iedereen
wordt gehoord en gewaardeerd (misschien
wilt u hiervan een basisregel maken).
Let op uw tempo - u moet een tempo
aanhouden dat inhoudt dat u uw vragen
behandelt, maar er voldoende ruimte is
voor discussie en tijd om activiteiten te
voltooien als u deze gebruikt.
Vergeet niet om de deelnemers aan het
einde van de sessie te bedanken.
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Tijdschaal

Element

Na de focusgroep

Wat te overwegen

Een samenvatting
maken

Onthoud dat dit niet gaat over het
analyseren van informatie met een
academische stijl! Een samenvatting van
de discussie in de focusgroep met een
kop voor elke gestelde hoofdvraag is
voldoende. Het zal hier helpen om terug
te luisteren naar een opname als u die
heeft; zo niet, dan is het belangrijk om uw
gedachten uit uw aantekeningen snel op
te schrijven voordat u ze vergeet.
Zodra u uw samenvatting heeft, kunt
u gemeenschappelijke thema's en
interessante punten identificeren om
terug te koppelen naar de kerngroep.
De sjabloon Samenvatting van de
informatieverzameling, die verderop in dit
document wordt gevonden, helpt u hierbij.

3. Activiteiten
Activiteiten met een ingebouwde feedback van deelnemers kunnen ook een effectieve en
interactieve manier zijn om informatie te verzamelen.
Deelnemers kunnen bijvoorbeeld:
• kwesties bespreken over prioriteitsgebieden en feedback op een manier die kan
worden verzameld - bijv. op een flip-over of suikerpapier, plaknotities, afbeeldingen
met commentaren.
• deelnemen aan interactieve activiteiten waarbij een notulist aanwezig is die
opmerkingen als onderdeel van de activiteit noteert.
In Reeks 5 van de Klasactiviteiten nemen we enkele voorbeelden op van dit soort activiteiten
die met studenten kunnen worden gebruikt. Deze activiteiten kunnen gemakkelijk worden
aangepast voor gebruik met volwassen belanghebbenden als u ze wilt gebruiken en u bent
natuurlijk vrij om uw eigen activiteiten te ontwikkelen.
Zodra de activiteiten zijn voltooid, moet de facilitator van deze activiteiten een samenvatting
van de bevindingen schrijven voor de kerngroep, onder een kop voor elk bestreken
prioriteitsgebied. Deze samenvatting moet gemeenschappelijke thema's bevatten die naar
voren zijn gekomen en eventuele bijzonder interessante punten.

Het samenvattende rapport
Nadat de informatie is verzameld:
• Facilitators van vragenlijsten, focusgroepen en activiteiten vullen een sjabloon in
(zie hieronder) om gemeenschappelijke thema's en interessante punten samen te
vatten, die ze inleveren bij de kerngroep.
• De kerngroep verzamelt dit materiaal en gebruikt het om voor elk prioriteitsgebied
een kort samenvattend rapport op te stellen om te delen met de belanghebbenden
van de school. Dit rapport zal de actieplanning tijdens fase 3 informeren.
Onthoud dat dit niet gaat over het bereiken van een academisch niveau van analyse! De kerngroep
hoeft alleen informatie uit de verzamelde bronnen te halen om dit samenvattende rapport samen
te stellen. (Als u echter het geluk hebt een belanghebbende van de school te hebben die op
postdoctoraal niveau studeert en de onbewerkte informatie wil gebruiken voor een universitaire
opdracht, dan is dit een geweldige manier om een meer diepgaande analyse te krijgen.)
Het samenvattende rapport zelf kan de indeling hebben die het meest logisch is voor uw
school, bijvoorbeeld geschreven, elektronische presentatie, geannoteerde afbeeldingen, een
korte film of een combinatie van al deze indelingen. Het belangrijkste is dat de inhoud duidelijk
en toegankelijk is, want het is dit samenvattende rapport dat uw stakeholders zullen gebruiken
om hun actieplanning in fase 3 te informeren.
oﬃcina sans
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Samenvattingssjabloon voor informatieverzameling
Dit sjabloon is bedoeld als voorbeeld en kan vrij worden aangepast aan de behoeften van uw
school.
Prioriteitsgebied (-en): Let s.v.p. op de prioriteitsgebieden die u in uw bespreking
heeft behandeld:
1.
2.
3.

Informatie verzameld van: Geef s.v.p. details over van wie de informatie is verzameld
en hoe (focusgroep, vragenlijst, activiteit).

Samenvatting ingevuld door: 			

Datum:

Samenvatting van veel voorkomende thema's: Prioriteitsgebied 1
Waar zijn we nu (1-10 geschat gemiddelde van antwoorden):
Waar zou het realistisch zijn om eind mei aan te komen (geschat gemiddelde
van 1-10 op basis van antwoorden):
Hoe ziet dit cijfer eruit, klinkt/voelt het?
Wat doen we goed?
Wat kunnen we doen om voort te bouwen op wat we goed doen?
Waar we beter in moeten worden:
Welke acties kunnen we ondernemen om te helpen?
Interessante punten:
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Samenvatting van veel voorkomende thema's: Prioriteitsgebied 2
Waar zijn we nu (1-10 geschat gemiddelde van antwoorden):
Waar zou het realistisch zijn om eind mei aan te komen (geschat gemiddelde
van 1-10 op basis van antwoorden):
Hoe ziet dit cijfer eruit, klinkt/voelt het?
Wat doen we goed?
Wat kunnen we doen om voort te bouwen op wat we goed doen?
Waar we beter in moeten worden:
Welke acties kunnen we ondernemen om te helpen?
Interessante punten:

Samenvatting van veel voorkomende thema's: Prioriteitsgebied 3
Waar zijn we nu (1-10 geschat gemiddelde van antwoorden):
Waar zou het realistisch zijn om eind mei aan te komen (geschat gemiddelde
van 1-10 op basis van antwoorden):
Hoe ziet dit cijfer eruit, klinkt/voelt het?
Wat doen we goed?
Wat kunnen we doen om voort te bouwen op wat we goed doen?
Waar we beter in moeten worden
Welke acties kunnen we ondernemen om te helpen?
Interessante punten:
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Samenvatting van de activiteit - Fase 2: Waar staan we nu?
Schoolleider

Kerngroep

Kritische
vriend

• Ervoor zorgen dat er belanghebbenden van de school worden
gerekruteerd en deelnemen aan het verzamelen van informatie.
• De kerngroep leiden om de informatieverzamelings-, vergelijkings- en
analyseprocessen te organiseren.
• Het werk van de kerngroep leiden om de resultaten van het
informatieverzamelingsproces te delen.
• Doorgaan met het leiden van de kwaliteitsborging van de organisatie
van klasactiviteiten.
• De opvolging en evaluatie van fase 2 leiden.
De planning/communicatie met belanghebbenden van de school leiden
over de planning voor fase 3: Waar gaan we heen? Hoe komen we daar?
• Belanghebbenden van de school werven die deelnemen aan het
verzamelen van informatie.
• Organiseren van de processen voor het verzamelen, vergelijken en
analyseren van informatie.
• Communiceren van de resultaten van het informatieverzamelingsproces
naar belanghebbenden van de school.
• Verdergaan met het waarborgen van de kwaliteit van de levering van
klasactiviteiten, waar van toepassing.
• Fase 2 evalueren.
• Plannen/planning communiceren aan belanghebbenden van de school
over fase 3: Waar gaan we heen? Hoe komen we daar?
• Ondersteun de schoolleider en de kerngroep bij het verzamelen van
informatie
• Ondersteuning bij communicatieprocessen

Personeel/
bestuurders

• Neem waar nodig deel aan diepgaande informatieverzamelingsprocessen.
• Ontvang communicatie over fase 3: Waar gaan we eerst naartoe?
Hoe komen we daar?

Studenten

• Neem waar nodig deel aan diepgaande informatieverzamelingsprocessen.
• Ontvang communicatie over fase 3: Waar gaan we eerst naartoe?
Hoe komen we daar?

Ouders/
andere belanghebbenden
van de school

• Neem waar nodig deel aan diepgaande informatieverzamelingsprocessen
• Ontvang communicatie over fase 3: Waar gaan we eerst naartoe? Hoe
komen we daar?
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Monitoring en evaluatie van fase 2
Aan het einde van elke fase van het project is het belangrijk dat u uw voortgang bewaakt en
evalueert, zodat het ervan geleerde op de volgende fase kan worden toegepast.
In de volgende tabel suggereren we enkele vragen die u kunt stellen en manieren om fase 3
te evalueren. Dit is een leidraad en kan worden toegevoegd aan/aangepast aan uw school.
Monitoring of
evaluatie?
Monitoring

Evaluatie

Vragen

Methoden

Wat waren onze outputs (de tastbare,
meetbare dingen die moesten gebeuren
tijdens fase 1)?
Hebben we deze voltooid?

Gebruik het document
'Samenvatting van de
activiteit' om de voortgang
te volgen.

Wat hebben we in deze fase goed gedaan?
In hoeverre zijn we erin geslaagd om zoveel
belanghebbenden op school te betrekken
als nodig was om hun diepgaande inzichten
te geven?
Hoe succesvol waren de methoden die we
gebruikten om diepgaande inzichten te
verzamelen?
Welke factoren hebben bijgedragen
aan vooruitgang tijdens deze fase?
Welke factoren hebben de vooruitgang
belemmerd?
Wat kunnen we de volgende keer anders
doen?
Welk lessen kunnen we meenemen naar
de volgende fase?

Kerngroepsdiscussie
Evaluatie van feedback door
belanghebbenden van de
school over het actieplan

Nadat u fase 2 heeft geëvalueerd, is het een goed idee om ten minste de belangrijkste
bevindingen aan de belanghebbenden van de school te communiceren. We raden u aan dit te
doen in combinatie met het communiceren van het samenvattende rapport en de schets van de
planning voor fase 3: Waar gaan we eerst naartoe? Hoe komen we daar? We behandelen deze
volgende stappen in Volgende stappen met belanghebbenden van de school aan het einde van
dit document

Planning voor fase 3: Waar gaan we nu heen?
Hoe komen we daar?
Zodra het samenvattende rapport klaar is voor verspreiding, moet de kerngroep beginnen
met vooruit kijken naar fase 3.
Tijdens fase 3 zullen groepen belanghebbenden van de school elkaar ontmoeten en het
samenvattende rapport gebruiken om hen te helpen beslissen over een mini-actieplan dat
de school vooruit helpt in één (of meer als dit voor hen zinvol is) van de prioriteitsgebieden.
De kerngroep zal deze actieplannen vervolgens samenvoegen tot een actieplan voor het hele
project.
Hoeveel groepen er betrokken zijn bij het opstellen van mini-actieplannen, en dus hoe
uitgebreid het projectactieplan is, hangt af van of de school het project over de hele school of
een deel van de school uitrolt.
Op dit punt moet de kerngroep vertrouwd raken met de materialen voor fase 3, zodat ze
er een duidelijk begrip van hebben en de doelstellingen, verwachtingen en logistiek aan de
belanghebbenden van de school kunnen communiceren.
oﬃcina sans
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Volgende stappen met belanghebbenden van de school:
vooruitblikken op de actieplanning
Aan het einde van fase 2, of helemaal aan het begin van fase 3, moeten de volgende zaken aan
de belanghebbenden op school worden gecommuniceerd:
• het samenvattende rapport over de prioriteitsgebieden van de school en een
uitleg van haar rol bij het informeren van de actieplanning tijdens fase 3
• alle relevante lessen uit de evaluatie van fase 2
• het schetsplan voor fase 3 en de verwachtingen rond hun betrokkenheid
• een herinnering aan de Inclusieweek.
Het is logisch om dit allemaal tegelijkertijd te doen.
U kunt de stappen die worden weergegeven in de Inleiding tot Fase 3 gebruiken om aan
belanghebbenden van de school te communiceren wat ze tijdens Fase 3 moeten doen en
hen een tijdschema te geven. In wezen is hun rol om in groepen naar het rapport te kijken en
plannen te maken voor verbetering van ten minste één van de prioriteitsgebieden.
Hoe u op dit moment met de belanghebbenden op uw school communiceert, hangt af van de
omstandigheden van uw school. Indien mogelijk, zou in persoon communiceren de voorkeur
hebben: in staat zijn om over de boodschappen van de diepgaande bevindingen te praten en
het actieplanningsproces persoonlijk uit te leggen, zal gemakkelijker zijn.
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Fase 3: Waar gaan we eerst heen?
Hoe komen we daar?
Inleiding
Inmiddels heeft u diepgaande inzichten verzameld over uw hoogste prioriteitsgebied (-en)
van belanghebbenden van de school en deze gedeeld. Het doel van deze fase is om deze
opvattingen om te zetten in een actieplan voor implementatie tijdens fase 4: Het laten
gebeuren. Het is belangrijk om zoveel mogelijk mensen bij dit proces te betrekken, zodat alle
belanghebbenden van de school het gevoel krijgen dat zij eigenaar zijn van het actieplan.
Om een brede betrokkenheid te garanderen, moeten de volgende stappen als richtlijn worden
gebruikt:
- Verdelen:
• het samenvattende rapport van fase 2 met informatie over elk prioriteitsgebied
• informatie over mini-actieplanning
• voorbeeld actieplanningsjabloon (indien nodig)
• blanco actieplanningsjabloon (gedrukt of elektronisch).
- Ontwikkelen van mini-actieplannen in fasen/klassen/vakgebieden die betrekking hebben
op een (of meer, indien groepen dat wensen) van de prioriteitsgebieden.
- Verzamelen van de mini-actieplannen - zo nodig enkele ideeën verfijnen - om een algemeen
projectactieplan te vormen.
- Delen van het concept projectactieplan met belanghebbenden van de school voor
commentaar.
- Aanbrengen van de laatste wijzigingen in het actieplan na opmerkingen en delen van de
definitieve versie.
- Fase 3 evalueren.
- Beginnen met het plannen van en communiceren over fase 4.
Deze stappen duren waarschijnlijk een maand (januari). Er zal een gedetailleerde planning die
geschikt is voor elke individuele school geleid worden door de schoolleider en de kerngroep,
met de hulp van een kritische vriend. Het is belangrijk dat deze fase binnen een strak tijdschema
wordt gehouden om het momentum van het project te behouden.
Om deze vijf stappen te ondersteunen, heeft het materiaal voor deze fase van de toolkit
betrekking op:
• Het mini-actieplanningsproces: informatie voor planningsgroepen
• Actieplanningsjabloon: VOORBEELD
• Actieplanningsjabloon
• Het actieplan voor de hele school verfijnen en delen
• Samenvatting van de activiteiten van belanghebbenden: fase 3
• Evaluatie van fase 3
• Plannen en communiceren voor fase 4: het laten gebeuren
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Het mini-actieplanningsproces
Hierbij werken kleinere groepen schoolbelanghebbenden samen om een mini-actieplan
te maken dat onderdeel zal worden van het algemene projectplan. Het aantal en het type
miniactieplangroepen hangt af van de omstandigheden van elke school en of het Inclusieve
Scholen project wordt uitgerold over de hele school of een deel van de school. Planningsgroepen
kunnen bijvoorbeeld worden gebaseerd op fase-personeelsteams, afdelingsstafteams,
vakoverschrijdende stafteams, groepen studenten, ouders-lerarenvereniging enz. Leerlingen
krijgen de gelegenheid om enkele voorgestelde acties te plannen in Reeks 1 van de
klasactiviteiten. De activiteit in fase 4 is daarom niet beperkt tot acties onder leiding van
volwassenen; er is volop gelegenheid voor door studenten geleide peer-educatie.
Het onderstaande stroomschema zal elke groep begeleiden bij het opstellen van een miniactieplan in het hele planningsproces. Ze hebben ook de sjablonen voor actieplanning nodig.
Er zijn drie sjablonen die het stroomschema volgen: één voor volwassenen (plus een ingevuld
voorbeeld als dit nuttig is); één voor 9-11-jarigen en één voor 12-15-jarigen.

Lees het samenvattende document over elk van de prioriteitsgebieden

Genereer ideeën over wat u als groep kunt doen om aan dit prioriteitsgebied
te werken - in uw fase/afdeling/klas/vereniging enz.
Wat zou u kunnen doen om voort te bouwen op wat de school al goed doet?
Wat zou u kunnen doen op gebieden waar de school moet verbeteren?

Beoordeel deze ideeën m.b.v. SMART. Kunnen ze worden ontwikkeld tot acties
met de volgende eigenschappen:
•

Specifiek?

•

Meetbaar?

•

Haalbaar - tegen eind mei?

•

Realistisch? Relevant?

•

Tijdsgebonden?

Kies uw beste idee(-en) en schrijf een actieplan met behulp van het sjabloon.

Stuur uw sjabloon naar de kerngroep
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Vergeet niet: dit zijn mini-actieplannen die deel zullen uitmaken van een actieplan voor de
hele school. Dus:
• Houd ze haalbaar.
• Concentreer u op iets waarvan u denkt dat het een duidelijk verschil zal maken
voor inclusie op uw school.
• Zoek naar manieren om uw plan te koppelen aan andere dingen die binnen
de school gebeuren, bijvoorbeeld: uw fase- of afdelingsontwikkelingsplan;
studentvaardigheden die u wilt ontwikkelen; uw eigen professionele ontwikkeling;
andere programma's die op school plaatsvinden.
• Om het leven zo gemakkelijk mogelijk te maken, stellen we voor dat de actieplanning
een 'live proces' wordt, d.w.z. als u eenmaal uw idee hebt, maakt één persoon
aantekeningen over het sjabloon van het actieplan terwijl de discussie vordert en
er beslissingen worden genomen.

Inclusieve scholen: sjabloon voor actieplanning - volwassenen
VOORBEELD
Het volgende is een voorbeeld van een deel van een mini-actieplan voor het personeel in een
school waar samenwerking als één van de prioriteiten is gedefinieerd. Het toont, aan de hand
van een voorbeeld van een poëzieproject in het Engels, het verband aan tussen cultuur, beleid
en praktijk en hoe aan alle drie de dimensies tegelijk kan worden gewerkt via één project.
Gebied/-en
voor actie

Medewerkers
werken samen om
gedeelde bronnen
te ontwikkelen
Kinderen zijn actief
betrokken bij en
volledig bezig met
het leren

Kinderen krijgen
regelmatig de kans
om van elkaar te
leren

Jaar/Klas 7 werkt
Gedetailleerde De Engelse
afdeling ontwikkelt in kleine groepen
actie
gedeelde
bronnen voor de
werkeenheid jaar/
klas 7 over poëzie,
met de nadruk op
multimodale en
multi-sensorische
pedagogie

Cultuur, beleid Praktijk
of praktijk?
Verantwoordelijkheden
(leider en
anderen)

Tijdschaal

om gedichten
in het Engels te
schrijven met als
thema

Personeel en
ouders werken
samen om de
ontwikkeling
van kinderen te
ondersteunen

Het leerplan
van de school is
ontworpen om
een breed scala
aan vaardigheden,
talenten en
capaciteiten te
ontwikkelen

Inclusie/Uitsluiting,
gebaseerd op
hun gedeelde
ervaringen.
Personeel en ouders
werken samen
om een Jaar/Klas
7-evenement te
organiseren waar
geselecteerde
gedichten worden
voorgedragen
en eten uit de
verschillende
culturen vertegenwoordigd door
gezinnen en leraren
is inbegrepen.

Dramadocenten
werken samen met
dichters uit jaar 7
om hun prestatievaardigheden en
het vertrouwen
in spreken in
het openbaar te
verbeteren

Cultuur

Beleid

Hoofd Engelse
afdeling (leider) en
Engelse afdeling
(anderen)

Hoofd Engelse
afdeling (leider) en
Engelse afdeling
(anderen)

Eind mei 2020
voltooid

Gedichten voltooid Gedichten voltooid Repetities eerste
begin mei 2020
begin mei 2020
twee weken van
mei voorafgaand
aan het evenement
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Ouder-Leraar
Vereniging (leider);
Jaar / klas 7 ouders
en Engelse afdeling
Specialistische
inbreng van de
toneelafdeling
voor vertrouwen
en prestatievaardigheden

Hoofd Engels
en toneel als
contactpersoon
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Benodigde
middelen

Vergadertijd
Andere
hulpmiddelen
moeten worden
bevestigd door de
Engelse afdeling
naarmate de
planning vordert

Geen extra
middelen

Aula
Facilitair personeel
als het evenement
's avonds is
Toegang tot de
schoolkeuken

Repetitieruimte
en -tijd

Succescriteria
(output en
resultaten)

Gedeelde
middelen voltooid
en gebruikt door
100% van het
Engelse personeel
80% van de
studenten ervaart
een hoge mate
van betrokkenheid
(observatie van
docenten en
feedback van
studenten)
Beoordeling
toont aan dat
aan de verwachte
leerresultaten van
studenten wordt
voldaan

Gedichten
voltooid door alle
betrokkenen van
jaar/klas 7
Evenement vindt
plaats

80% van de
studenten vergroot
het begrip van
empathie met de
ervaringen van
anderen (feedback
van studenten)
Ouders voelen
zich betrokken bij
het evenement en
gewaardeerd, en
voelen dat hun kind
wordt gewaardeerd
door de school
(feedback van
ouders)
Medewerkers
voelen zich
gewaardeerd
(feedback van
medewerkers)
Relaties worden
versterkt
(feedback van
studenten, ouders
en personeel)

Uit beoordelingen
blijkt dat poëzievoorstellingen
bekwamer en
zelfverzekerder
zijn dan eerdere
poëziewerkstukken
van jaar / klas 7
100% van de
studenten leert
spreken in
het openbaar
(feedback van
studenten)
100% van de
betrokken
medewerkers leert
vaardigheden van
elkaar (feedback
van medewerkers)

Inclusieve Scholen: sjabloon voor actieplanning - volwassenen

Gebied/-en
voor actie

Gedetailleerde
actie
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Cultuur, beleid
of praktijk?

Verantwoordelijkheden
(leider en
anderen)

Tijdschaal

Benodigde
middelen

Succescriteria
(output en
resultaten:
mix van
kwantitatief en
kwalitatief)
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Inclusieve scholen: sjabloon mini-actieplan - 9-11 jarigen
De naam van onze activiteit is:

Onze activiteit duurt _______________________. (Schrijf het aantal minuten of
uren in de ruimte)

Wie is er bij de activiteit betrokken (wie voert de activiteit uit, wie neemt eraan
deel?):

De activiteit zou plaatsvinden in:

Wat er gebeurt in onze activiteit is:

Wat we nodig hebben voor onze activiteit is:

We zullen weten dat onze activiteit goed heeft gewerkt als:
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Inclusieve scholen: sjabloon mini-actieplan - 12-15-jarigen
Naam activiteit:

Duur activiteit:

Wie is er bij de activiteit betrokken (wie voert de activiteit uit, wie neemt eraan deel?):

De activiteit zou plaatsvinden in:

Wat zou er gebeuren tijdens onze activiteit:

Middelen die nodig zijn voor de activiteit:

We zullen weten dat onze activiteit succesvol is geweest als:
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Het conceptactieplan verfijnen en de definitieve versie delen
Zodra de mini-actieplannen zijn ontwikkeld, komt de kerngroep bijeen om ze samen te brengen
tot een plan voor het hele project.
Op dit punt beoordeelt de kerngroep de mini-actieplannen om:
• Te controleren of alle prioriteitsgebieden worden behandeld: ontbreken er gebieden?
In hoeverre hebben de hiaten invloed op het project als geheel? Wat moet er dan
gebeuren?
• Zorg ervoor dat mini-actieplannen SMART zijn (specifiek, meetbaar, haalbaar,
realistisch / relevant en tijdgebonden): er kan op dit punt een vervolggesprek met
vertegenwoordigers van planningsgroepen nodig zijn om ideeën te verfijnen.
Het kan zijn dat de kerngroep op dit punt ook hun eigen mini-actieplannen wil ontwikkelen
en toevoegen.
Zodra de kerngroep tevreden is met de mini-actieplannen, verzamelen ze ze om een
conceptactieplan voor het hele project te vormen. Een sjabloon voor dit actieplan is te vinden
op de volgende pagina. het lijkt erg op het mini-actieplan-sjabloon, maar met de toevoeging
van een kolom om de voortgang te volgen. Hier kunt u hetzelfde systeem gebruiken dat
uw school gebruikt in andere plannen om de voortgang bij te houden, bijvoorbeeld RAGbeoordeling (rood, oranje, groen).
Het is een goed idee om belanghebbenden van de school op dit punt een laatste kans te
geven om het actieplan te bekijken en eventueel afsluitende - substantiële, in plaats van kleine
of stilistische - opmerkingen te maken. Aangezien zij volledig bij de planning zijn betrokken,
hoeft u belanghebbenden geen lange termijn te geven om opmerkingen te maken.
Als er opmerkingen zijn gemaakt, zal de kerngroep het actieplan dan zo nodig verfijnen en een
definitieve versie opstellen. Deze versie kan vervolgens met alle belanghebbenden worden
gedeeld op de voor uw school meest geschikte manieren.
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Inclusieve Scholen: mini-sjabloon voor actieplanning
Gebied/-en voor actie

Gedetailleerde actie

Cultuur, beleid of praktijk?

Verantwoordelijkheden (leider en anderen)

Tijdschaal

Benodigde middelen

Succescriteria (output en resultaten: mix van kwantitatief en kwalitatief)

Voortgangsbewaking
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Samenvatting van de activiteit - Fase 3:
Waar gaan we heen? Hoe komen we daar?
Schoolleider

• Het actieplanningsproces met de kerngroep leiden
• Samenwerken met de kerngroep om ervoor te zorgen dat het conceptactieplan breed wordt gecommuniceerd en wordt gewijzigd naar
aanleiding van opmerkingen van belanghebbenden van de school
• Samenwerken met de kerngroep om ervoor te zorgen dat het definitieve
actieplan naar de belanghebbenden van de school wordt gecommuniceerd.
• De opvolging en evaluatie van fase 3 leiden
• De planning/communicatie met belanghebbenden van de school leiden
over de planning voor fase 4: Het laten gebeuren

Kerngroep

• Ontwikkelen en communiceren van het conceptactieplan naar
belanghebbenden van de school
• Het ontwerpactieplan aanpassen naar aanleiding van opmerkingen van
belanghebbenden van de school en het definitieve actieplan communiceren.
• Fase 3 evalueren
• Plannen/de planning communiceren aan belanghebbenden van de school
over fase 4: Het laten gebeuren

Kritische
vriend

• Ondersteun de schoolleider en de kerngroep bij het actieplanningsproces
• Ondersteuning bij communicatie- en feedbackprocessen

Personeel/
bestuurders

• Betrokken bij het maken van mini-actieplannen
• De kans krijgen om commentaar te leveren op het ontwerpactieplan
• Ontvang overzichtsinformatie over fase 4: Het laten gebeuren

Studenten

• Betrokken bij het maken van mini-actieplannen
• De kans krijgen om commentaar te leveren op het ontwerpactieplan
• Ontvang overzichtsinformatie over fase 4: Het laten gebeuren

Ouders/
andere belanghebbenden
van de school

• Betrokken bij het maken van mini-actieplannen
• De kans krijgen om commentaar te leveren op het ontwerpactieplan
• Ontvang overzichtsinformatie over fase 4: Het laten gebeuren

Monitoring en evaluatie van fase 3
Aan het einde van elke fase van het project is het belangrijk dat u uw voortgang bewaakt en
evalueert, zodat het ervan geleerde op de volgende fase kan worden toegepast.
In de volgende tabel suggereren we enkele vragen die u kunt stellen en manieren om fase 3
te evalueren. Dit is een leidraad en kan worden toegevoegd aan/aangepast aan uw school.
Monitoring of
evaluatie?

Vragen

Methoden

Monitoring

Wat waren onze outputs (de tastbare,
meetbare dingen die moesten gebeuren
tijdens fase 3)?
Hebben we deze voltooid?

Gebruik het document
'Samenvatting van
de activiteit' om de
voortgang te volgen.

Evaluatie

Wat hebben we in deze fase goed gedaan?
In hoeverre zijn belanghebbenden van de
school betrokken bij het opstellen van het
actieplan?
In hoeverre lijken belanghebbenden van de
school het actieplan te steunen?
Welke factoren hebben bijgedragen aan
vooruitgang tijdens deze fase? Welke factoren
hebben de vooruitgang belemmerd?
Wat kunnen we de volgende keer anders doen?
Welk lessen kunnen we meenemen naar de
volgende fase?

Kerngroepsdiscussie
Evaluatie van feedback
door belanghebbenden
van de school over het
actieplan
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Nadat u fase 3 heeft geëvalueerd, is het een goed idee om ten minste de belangrijkste
bevindingen aan de belanghebbenden van de school te communiceren. We raden u aan dit te
doen in combinatie met het communiceren van de planning van fase 4: Het laten gebeuren.

Plannen en communiceren voor fase 4: Het laten gebeuren
Zodra het actieplan is overeengekomen, moet de kerngroep haar aandacht richten op fase 4,
de implementatieperiode.
Tijdens deze periode vinden er twee hoofdactiviteiten plaats:
- Het actieplan van de school wordt uitgevoerd.
- De Inclusieweek zal worden gepland en uitgevoerd.
De kerngroep moet:
• Toezichthouden op de uitvoering van het actieplan.
• De planning en implementatie van de Inclusieweek coördineren.
Op dit punt raden we de kerngroep aan om vertrouwd te raken met de materialen voor fase
4 voordat zij samenkomt om hun taken voor fase 4 te plannen.
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Fase 4: Het laten gebeuren
Inleiding
Er zijn twee hoofddoelen van deze volgende fase van het project:
• Implementeren van het actieplan en bewaken van de voortgang.
• De Inclusieweek plannen en uitvoeren: een week met activiteiten met het inclusiethema
voor de hele school.
De stappen die moeten worden gevolgd om deze doelen te bereiken, zijn:
- Plannen van de monitoring van de implementatie van het actieplan en voeren van een
eerste discussie over de Inclusieweek.
- Plannen van de Inclusieweek.
- Bewaken van het actieplan gedurende de implementatieperiode.
- Leveren van de Inclusieweek.
- Fase 4 evalueren.
- Plan evaluatie, visie en volgende stappen-activiteit voor fase 5.
We raden aan om fase 4-runs van vier maanden tussen februari en mei uit te voeren. Dit geeft
u in juni en juli tijd om het project te evalueren. Er zal een gedetailleerde planning die geschikt
is voor elke individuele school geleid worden door de schoolleider en de kerngroep, met de
hulp van een kritische vriend.
De Inclusieweek kan op elk moment in deze periode worden gehouden op een punt dat het
beste werkt voor uw school.
Om deze vijf stappen te ondersteunen, heeft het materiaal voor deze fase van de toolkit
betrekking op:
• Monitoring van de voortgang van het actieplan
• Richtlijnen voor de Inclusieweek
• Sjabloon voor actieplanning Inclusieweek
• Samenvatting van de activiteiten van belanghebbenden voor fase 4
• Evaluatie van fase 4 en planning voor fase 5

Monitoring van de voortgang van het actieplan
Tijdens fase 4 is het belangrijk dat u de uitvoering van uw actieplan documenteert. Hierdoor
kunt u:
• Controleren of het actieplan wordt uitgevoerd.
• De voortdurende voortgang en impact van elk gebied van het actieplan opvolgen.
• Het profiel van het project hooghouden en het momentum gaande houden.
• Een hoeveelheid bewijsmateriaal verzamelen dat kan worden gebruikt om de
algehele impact van het project tijdens fase 5 te evalueren.
Hier stellen we een aantal manieren voor die u zou kunnen gebruiken om uw implementatieplan
op te volgen. Voel u vrij om uw eigen manier toe te voegen. Hoe creatiever u kunt zijn met uw
controlemethoden, hoe groter de kans dat mensen meedoen.
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Deze methoden kunnen in de praktijk worden gebracht door een mix van belanghebbenden
op school, waaronder studenten. Door een set belanghebbenden op te nemen, wordt de
verantwoordelijkheid voor het succes van het actieplan over de hele school vergroot en wordt
de werklast voor de kerngroep beheersbaar gehouden.
Methode

Suggesties

Foto's of film

Maak foto's of filmpjes - met de juiste toestemmingen - van activiteiten,
lessen, evenementen, fysieke veranderingen aan de schoolsite etc.
Maak opmerkingen naast de foto's om veranderingen te laten zien
die plaatsvinden in relatie tot het actieplan.

Observaties

Observeer individuele studenten of groepen studenten; volg de
veranderingen in hun toegang tot en betrokkenheid bij het leren en
het schoolleven en noteer ze. Zorg ervoor dat u de procedures van
uw school rond toestemming volgt voordat u studenten observeert.
Zorg ervoor dat observaties 'lichte aanrakingen' zijn; ze mogen
niet aanvoelen als zware controlesessies en moeten het recht op
privacy van studenten respecteren. Het is ook een goede gewoonte
om met studenten te praten over wat u heeft waargenomen en hun
mening erover te krijgen. Net als bij casestudy's (hieronder), moet
alle informatie die u uit observaties over studenten deelt, worden
geanonimiseerd.
Werk samen met onderwijzend personeel om peerobservaties en
evaluatiesessies op te zetten voor degenen die nieuwe pedagogische
strategieën leren en uitproberen. Deze processen moeten vrijwillig
en ondersteunend zijn en losstaan van enige formele lesobservatie
of prestatiebeheer.
Let op eventuele opmerkingen over veranderingen in de relaties
tussen ouders, personeel, studenten, bestuurders; introduceer
een schriftelijk commentaarsysteem met brievenbussen zodat
de mensen een brede bijdrage kunnen leveren.

Casussen

Gebruik tekst, afbeeldingen met opmerkingen, stripverhalen of
'pratende hoofden'-films om casestudy's te produceren over bepaalde
studenten, pedagogische strategieën, gebeurtenissen, veranderingen
in relaties enz. Probeer te streven naar een overeengekomen reeks
koppen om in casestudy's te behandelen om ervoor te zorgen dat er
enige continuïteit tussen bestaat, bijvoorbeeld:
• Achtergrondinformatie
• Doel van het onderwerp, evenement, thema of activiteit waarop
de case study betrekking heeft
• Samenvatting van de belangrijkste activiteiten: wat is er gebeurd?
• Wat was de impact?
• Conclusies
Blijf bij de voornamen in casestudy's voor studenten en zorg ervoor dat
deze namen worden gewijzigd zodat ze anoniem zijn. Als volwassenen
het onderwerp zijn van casestudy's, vraag dan om hun mening over de
vraag of ze willen dat de casestudy wordt geanonimiseerd of dat ze
het o.k. vinden dat hun echte naam erin staat.

Blogs of vlogs

Vraag belanghebbenden op school om een blog of vlog te maken
over de veranderingen die ze opmerken via het actieplan, of draag
bij aan een blog of vlog voor de hele school.

Plakboeken

Vraag belanghebbenden van de school om bij te dragen aan een
plakboek of hun eigen plakboek bij te houden waarin activiteiten en
veranderingen worden bijgehouden in de loop van de tijd, door het
toevoegen van teksten, foto's, afbeeldingen, enz.

Onthoud dat u mogelijk toestemming moet vragen aan ouders, studenten en personeel als ze
betrokken zijn bij het filmen, bijdragen aan blogs, op foto's staan of op de website verschijnen.
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Richtlijnen voor de Inclusieweek
Inleiding
In fase 1 hebben we het concept van een Inclusieweek geïntroduceerd die tijdens fase 4 in
elke school zal worden gehouden. Gedurende deze tijd zal elke school gedurende een week
activiteiten organiseren en organiseren die gericht zijn op het thema inclusie. De algemene
doelstellingen van de week zijn om door te gaan met:
• het vergroten van het begrip van belanghebbenden van de school over inclusie
• het verhogen van de status van inclusie binnen de school.
Elke school zal beslissen waar de Inclusieweek tussen februari en mei op de schoolkalender
wordt geplaatst en activiteiten op maat ontwikkelen, afhankelijk van hun prioriteiten en
interessegebieden. Het idee hier is om zo creatief en ambitieus mogelijk te zijn met uw ideeën
om de school iets van hoge kwaliteit te geven waar iedereen van zal leren, dat iedereen zich
zal herinneren en dat hen energie zal geven met betrekking tot inclusie.
In deze sectie zullen we u wat begeleiding geven bij het plannen en geven van de Inclusieweek
op uw school en enkele ideeën geven over mogelijke activiteiten.
Planning Inclusieweek
Het is logisch is dat de kerngroep verantwoordelijk is voor het plannen en leveren van de
Inclusieweek. Misschien wilt u extra belanghebbenden met bepaalde vaardigheden of interesses
toevoegen in de kerngroep, specifiek voor de planning van de inclusieweek.
U kunt ook overwegen om een aparte studentenplanning- of actiegroep te hebben die een
satelliet is van de kerngroep, en één of twee kerngroepleden de verantwoordelijkheid geven
om met de studentengroep samen te werken en ervoor te zorgen dat hun inbreng wordt
opgenomen in de bredere kerngroep. Het opzetten van deze groep zou zorgen voor een
sterke stem van studenten tijdens de planning en uitvoering van de Inclusieweek en zou er
mogelijk veel energie aan kunnen toevoegen.
Zodra uw planningsstructuur op zijn plaats is, zijn er een aantal aspecten van de week die moeten
worden besproken om hem tot een succes te maken. Deze worden in de onderstaande tabel
weergegeven, samen met enkele gerelateerde vragen om uw gedachten op gang te brengen.
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Aspect

Vragen en suggesties

Timing

Wanneer is een goed moment om de Inclusieweek in uw
schoolkalender te houden? Enkele zaken om over na te denken zijn:
• Ervoor zorgen dat er voldoende tijd is voor planning en organisatie
• Een week kiezen die niet botst met andere grote evenementen,
bijvoorbeeld examens, schoolreisjes
• Zoek naar mogelijkheden om de Inclusieweek te combineren met
bestaande evenementen - bijvoorbeeld een eindejaarsconcert dat
ouders kunnen bijwonen - die een deel van de week kunnen worden

Doel van de week

Wat wilt u dat mensen op uw school leren tijdens de Inclusieweek?
Als u over deze vraag nadenkt, zal dat leiden tot de specifieke
doelstellingen van de week voor uw school.
U wilt bijvoorbeeld dat ze:
• zich meer bewust worden van diversiteit op school en die vieren
• vaardiger worden in het helpen verbeteren van sociale relaties
tussen verschillende leeftijden en groepen op school
• meer kennis krijgen van een specifieke barrière voor toegang en
betrokkenheid, en meer geoefend raken in het aanpakken van deze
barrière
• beter worden in het ervoor zorgen dat iedereen op school op een
billijke manier kan deelnemen aan het leren
• beter kunnen samenwerken om een inclusieve gemeenschap op te
bouwen
• zich meer bewust worden van de verschillende manieren die
studenten kunnen bereiken - buiten de academische
• beter geïnformeerd zijn over de rechten van verschillende mensen om
te worden opgenomen in het onderwijs en in het leven in het algemeen
• de negatieve gevolgen van uitsluiting en het belang van insluiting
• zich meer bewust zijn van inclusieve waarden en acties.

Thema van de week

Wat wordt het thema van uw week?
Het kiezen van u thema komt voort uit het nadenken over uw doelen
voor de Inclusieweek. Het thema is het naar buiten gerichte aspect
van uw doel (-en). Als u bijvoorbeeld de bovenstaande lijst als
startpunt gebruikt, volgen hier enkele ideeën voor thema's:
• We zijn divers - laten we vieren!
• Caleidoscoop van vrienden (titel van de Inclusive Schools Week 2018
in de VS)
• Bewustzijn van Handicap / LGBT / Geslacht/ Cultureel /
Communicatie / Emotionele en mentale gezondheid / etc.
• Leren voor iedereen
• Bouwen aan onze gemeenschap
• Verwezenlijking voor iedereen
• Onze rechten kennen
• Nee tegen uitsluiting, ja tegen inclusie
• Onze waarden volgen
Waarschijnlijk houden uw thema en doelen verband met één van uw
prioriteitsgebieden, aangezien u uw werk tot nu toe wilt vieren en
uitbreiden, maar dat is geen vaststaande vereiste. Het belangrijkste hier
is dat u doet wat het meest relevant en haalbaar is voor uw school, en
dat het enthousiasme en de verbeelding van mensen zal aanwakkeren.

Onderwerpen die
moeten worden
behandeld

Welke onderwerpen moet u in de Inclusieweek opnemen om u te helpen
uw doelen te bereiken? Elk van de bovenstaande thema's kan worden
onderverdeeld in een aantal verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld:
Diversiteit: verschillende verschillen (zichtbaar en onzichtbaar),
overeenkomsten (wat maakt ons menselijk)
• Uitsluiting: soorten uitsluiting, oorzaken bijv. discriminatie,
vooroordelen, stereotypering en gevolgen, bijv. stigmatisering
en marginalisatie
• Gemeenschap: hoe we goed samen leven en leren
• Waarden: elk van de waarden die u tijdens fase 1 hebt besproken,
waarschijnlijk waarden als empathie, respect, vrede, vriendelijkheid,
samenwerking, liefde enz.
• Mensenrechten: van kinderen en jongeren, van ontheemden,
van gehandicapten

Budget

Wat is uw budget voor de week?
Als u dit weet, helpt het u te bepalen welke activiteiten u plant
en hoe u deze uitvoert.
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Aspect

Vragen en suggesties

Activiteiten

Welke activiteiten kunnen uw onderwerpen het beste leveren terwijl
u binnen uw budget blijft? Dit kunnen zijn:
• over de hele school - bijvoorbeeld tijdens de Antipestweek van 2018
was een activiteit een 'rare sokkendag' op school om leerlingen
de kans te geven solidariteit te tonen met en te discussiëren over
verschillen
• in jaar- of fasegroepen, bijvoorbeeld via bijeenkomsten
• via bezoekers van de school die ervaringen met het onderwerp
kunnen delen, bijvoorbeeld organisaties uit de tertiaire sector,
theater in onderwijsbedrijven
• in lessen waarin verschillende onderwerpen worden gebruikt om
aspecten van uw onderwerp aan te leveren
• door studenten geleide activiteiten op de speelplaats tijdens de
pauze of tijdens de lunch
• door uitgebreide workshops, geleid door personeel of door
bezoekende tutors, met behulp van kunst, drama, muziek, film,
mode, eten, verhalen vertellen, creatief schrijven, sport, wetenschap,
design enz., om het onderwerp te verkennen en een product te
ontwikkelen dat kan worden gedeeld met anderen
• georganiseerde ouder-leraar activiteiten na schooltijd
Hoe kunt u deze activiteiten het beste uitvoeren? Het kan zijn dat
de meest effectieve manier om dit te doen is door te kijken naar een
andere leer- en personeelsstructuur op school voor de hele week of
een deel van de week. U kunt besluiten om:
• het normale rooster voor de week op te schorten en in plaats
daarvan een reeks verschillende activiteiten te organiseren die
betrekking hebben op uw onderwerpen
• het gebruikelijke rooster aan te houden en hierin aan het onderwerp
gerelateerde activiteiten te leveren
• een combinatie van bovenstaande te organiseren.
Het opschorten van het gebruikelijke rooster geeft u meer flexibiliteit
om diepgaande, praktische miniprojecten uit te proberen die niet
mogelijk zouden zijn in gewone lessen. Het vraagt wel om een
andere manier van plannen en werken van en met het personeel.
Als ze echter vroeg genoeg aan boord worden gebracht om tijd te
hebben om goed te plannen, zullen velen er energie van krijgen en
enthousiast raken om nieuwe manieren van werken uit te proberen.
Het kan hen ook de kans geven om meer samen te werken dan
normaal, en op een meer informele manier met de studenten samen
te werken, waardoor de relaties worden versterkt. Deze elementen
passen wellicht bij een van de prioriteitsgebieden van uw school voor
het project en bij uw doel / thema voor de Inclusieweek.
Bovendien stelt het opschorten van het rooster de planners van
de leerplannen in staat ervoor te zorgen dat een breed scala aan
leerplangebieden door de activiteiten wordt behandeld.
Ook het betrekken van andere volwassenen en studenten van buiten
de school kan enorm waardevol zijn. Bijvoorbeeld:
• Als u over de middelen beschikt, kan het samenwerken met
organisaties die gespecialiseerde workshops geven voor kinderen
en jongeren die in samenwerking met schoolpersoneel kunnen
plannen en uitvoeren, nieuwe energie en vaardigheden geven aan
zowel personeel als studenten.
• Als u ouders en bestuurders heeft met een bepaald specialisme,
kunt u overwegen hoe zij met het personeel kunnen samenwerken
om activiteiten te leveren.
• Samenwerken met een partnerschool waar de kinderen van
verschillende leeftijden zijn of een handicap hebben waarin uw school
momenteel niet in voorziet, kan ook zeer succesvol zijn en langdurige,
wederzijds voordelige relaties tussen scholen tot stand brengen.
• Leerlingen van school halen om buiten het klaslokaal te leren op
plaatsen die relevant zijn voor uw thema is ook een mogelijkheid.
Als u ervoor kiest om ten minste een deel van de week het gebruikelijke
rooster op te schorten en mogelijk mensen en plaatsen buiten de school
te betrekken, moet u beslissen hoe aan het onderwerp gerelateerde
activiteiten worden ingeroosterd en bemand. Wilt u bijvoorbeeld:
• Activiteiten plannen en studenten vragen zich aan te melden voor
de activiteiten die hen het meest interesseren, met een mix van
jaargroepen en klassen?
• Een reeks activiteiten en roosterklassen plannen voor studenten
die ze allemaal gedurende de week bijwonen - zodat ze elke
activiteit "ronddraaien"?

Structuren en
personeel
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Aspect

Vragen en suggesties
• Een combinatie hiervan plannen?
U moet ook beslissen hoe lang elke activiteit zal zijn: gebruikelijke
lesduur? Een halve dag? Een hele dag of langer, zodat studenten
de kans krijgen om aan een verdiepingsproject te werken?
Als u enkele specifieke ideeën voor activiteiten wilt verkennen, bekijk
dan dit document:
https://inclusiveschools.org/wp-content/uploads/2018/08/2018Celebration-Activities-for-ISW.pdf
Hoewel het is ontworpen voor Amerikaanse scholen, staan er tal van
ideeën in het document die gemakkelijk kunnen worden aangepast.
Het verdeelt activiteiten in drie gebieden:
1. Activiteiten die bewustwording bevorderen. Bijvoorbeeld:
• Leraren proberen nieuwe onderwijsstrategieën uit.
• De leerlingen laten kiezen hoe ze laten zien wat ze over een bepaald
onderwerp hebben geleerd.
2. Activiteiten die het systeem beïnvloeden. Bijvoorbeeld:
• Integreren van lessen over diversiteit in het bestaande leerplan.
• Reorganiseren van klaslokalen op manieren die ieders toegang tot
en deelname aan het onderwijs maximaliseren.
• Samenwerken met leerlingen om doelstellingen te ontwikkelen om
de klas inclusiever te maken.
• Een blauwdruk maken voor een inclusieve school.
• Een gastspreker uitnodigen.
• Displays die diversiteit bevestigen.
3. Activiteiten die kennis en vaardigheid opbouwen. Bijvoorbeeld:
• Onderzoeksprojecten.
• Leraren proberen nieuwe onderwijsstrategieën uit.
• De leerlingen laten kiezen hoe ze laten zien wat ze over een bepaald
onderwerp hebben geleerd.
4. Activiteiten die het systeem beïnvloeden. Bijvoorbeeld:
• Integreren van lessen over diversiteit in het bestaande leerplan.
• Reorganiseren van klaslokalen op manieren die ieders toegang tot
en deelname aan het onderwijs maximaliseren.
• Samenwerken met studenten.
Aangezien dit de Inclusieweek is, is het belangrijk om ouders te
betrekken - en alle andere belanghebbenden die belangrijk zijn voor
uw school. Zou u:
• Ouders met relevante vaardigheden kunnen vragen om samen te
werken met het personeel om workshops te geven?
• Ouders uit kunnen nodigen voor een vergadering of naschoolse
bijeenkomst om te zien wat hun kinderen hebben gedaan?
• Tijdens de week een specifiek evenement voor ouders kunnen
organiseren?
• Ouders kunnen vragen om samen met het schoolpersoneel een
evenement te organiseren?
• Ouders kunnen vragen om een reis bij te wonen als vrijwillige extra
volwassene?
U moet ervoor zorgen dat alle activiteiten en evenementen tijdens
de Inclusieweek voor iedereen toegankelijk zijn. U moet daarom
bijvoorbeeld overwegen om:
• Informatie in verschillende talen, waaronder braille, te produceren.
• Ervoor te zorgen dat er gebarentaaltolken aanwezig zijn.
• Ervoor te zorgen dat de locaties fysiek voor iedereen toegankelijk zijn.
• Evenementen te organiseren waarbij ouders / andere belanghebbenden worden betrokken op momenten dat zij aanwezig kunnen zijn.
• Ervoor te zorgen dat evenementen uitnodigend en toegankelijk
zijn voor mensen uit verschillende culturen
• Ervoor te zorgen dat indien er kosten aan activiteiten zijn verbonden,
deze geen belemmering vormen
Welke middelen hebben we nodig om de Inclusieweek te laten
plaatsvinden. U moet mogelijk overwegen:
• Gespecialiseerde apparatuur die u niet op school hebt te huren
• Locaties, organisaties, specialisten etc. te boeken
• Ouders vragen om vrijwilligerswerk te doen voor evenementen of
deze te organiseren
• Fondsenwerving te organiseren op school om te helpen de kosten
te dekken
• Naar sponsoring van lokale bedrijven te zoeken om de week
financieel of in natura te ondersteunen
Zorg ervoor dat u de richtlijnen van uw school volgt voor het
beoordelen van de risico's voor activiteiten of evenementen die
buiten de normale dagelijkse werkzaamheden van de school vallen.

Ouders betrekken

Toegankelijkheid

Middelen

Risicobeoordeling
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Aspect

Vragen en suggesties

Publiciteit

Hoe zorgt u ervoor dat mensen die uw evenementen wilt bezoeken,
weten wanneer ze plaatsvinden? Kijk terug naar fase 1 voor
enkele ideeën die u daar tegenkwam over communiceren met
belanghebbenden.
U kunt ook met de pers in uw omgeving communiceren over wat
u doet tijdens de Inclusieweek.
Hoe gaat u opnemen wat er gebeurt tijdens de Inclusieweek? Net
als bij het monitoren van uw actieplan, kan het bewijsmateriaal dat
u gedurende de week verzamelt, worden gebruikt voor uw evaluatie
van het project als geheel. Eerder in fase 4 hebben we enkele manieren
voorgesteld om bewijsmateriaal te verzamelen om uw actieplan te
volgen; deze zouden ook goed van pas komen voor de Inclusieweek.
U moet een actieplan opstellen voor de Inclusieweek om ervoor te
zorgen dat iedereen duidelijk is over acties en verantwoordelijkheden.
Hieronder vindt u een voorbeeldsjabloon dat u kunt gebruiken.
Hoe gaat u de Inclusieweek beoordelen? Evaluatie van het actieplan
en een algemene vraag over het succes ervan maken deel uit van
de evaluatie van fase 4 door de kerngroep. Het kan echter zijn dat
u nog verder wilt gaan en andere manieren wilt toevoegen om de
Inclusieweek met een grotere groep belanghebbenden te evalueren.

Een administratie
bijhouden

Actieplanning
Evaluatie

Inclusieve Scholen: mini-sjabloon voor actieplanning Inclusieweek
Gebied/-en
voor actie

Gedetailleerde
actie

Cultuur, beleid
of praktijk?
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Verantwoordelijkheden
(leider en
anderen)

Tijdschaal

Benodigde
middelen

Succescriteria
(output en
resultaten:
mix van
kwantitatief en
kwalitatief)
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Samenvatting van de activiteit - Fase 4: Het laten gebeuren
Schoolleider

• De kerngroep leiden bij de uitvoering en monitoring van het fase
3-actieplan: momentum behouden, bewijs verzamelen, belanghebbenden
van de school op de hoogte houden
• De organisatie en uitvoering van de Inclusieweek van de school leiden
• De opvolging en evaluatie van fase 4 leiden
• De planning/communicatie met belanghebbenden van de school leiden
over de planning voor fase 5: Waar zijn we gebleven? Waar nu naar toe?

Kerngroep

• Implementeren en controleren van het actieplan: het momentum
vasthouden, bewijs verzamelen, de belanghebbenden van de school
op de hoogte houden
• Organiseren en leiden van de implementatie van de Inclusieweek van
de school
• Fase 4 evalueren
• Plannen/de planning communiceren aan belanghebbenden van de school
over fase 5: Waar zijn we gebleven? Waar nu naar toe?

Kritische
vriend

• Ondersteunen van de schoolleider en de kerngroep bij het bewaken van
het actieplan
• Ondersteunen van de schoolleiding en de kerngroep bij het plannen en
uitvoeren van de Inclusieweek
• Ondersteuning bij communicatie- en feedbackprocessen

Personeel/
bestuurders

• Neem waar nodig deel aan monitoringprocessen
• Helpen de Inclusieweek plannen en organiseren

Studenten

• Neem waar nodig deel aan monitoringprocessen
• Helpen de Inclusieweek plannen en organiseren

Ouders/andere • Neem waar nodig deel aan monitoringprocessen
belangheb• Helpen de Inclusieweek plannen en organiseren
benden van de
school

Monitoring en evaluatie van fase 4
Aan het einde van elke fase van het project is het belangrijk dat u uw voortgang bewaakt en
evalueert, zodat het ervan geleerde op de volgende fase kan worden toegepast.
In de volgende tabel suggereren we enkele vragen die u kunt stellen en manieren om fase 3
te evalueren. Dit is een leidraad en kan worden toegevoegd aan/aangepast aan uw school.
Monitoring of
evaluatie?

Vragen

Methoden

Monitoring

Wat waren onze outputs (de tastbare,
meetbare dingen die moesten gebeuren
tijdens fase 4)?
Hebben we deze voltooid?

Gebruik het document
'Samenvatting van de
activiteit', het projectactieplan
en het actieplan Inclusieweek
om de voortgang te bewaken

Evaluatie

Wat hebben we in deze fase goed gedaan?
In hoeverre is het projectactieplan
uitgevoerd?
In hoeverre is het actieplan Inclusieweek
uitgevoerd? Hoe succesvol was de week?
Welke factoren hebben bijgedragen
aan vooruitgang tijdens deze fase?
Welke factoren hebben de vooruitgang
belemmerd?
Wat kunnen we de volgende keer anders
doen?
Welk lessen kunnen we meenemen naar
de volgende fase?

Kerngroepsdiscussie
Onderzoeken van het
verzamelde bewijsmateriaal
voor controledoeleinden
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Nadat u fase 4 heeft geëvalueerd, is het een goed idee om ten minste de belangrijkste
bevindingen aan de belanghebbenden van de school te communiceren. We raden u aan dit
te doen in combinatie met het communiceren van de planning voor fase 5: Waar zijn we
gebleven? Waar nu naar toe?

Planning en communicatie voor fase 5: waar zijn we gebleven?
Waar nu naar toe?
Zodra deze uitgebreide uitvoeringsperiode heeft plaatsgevonden, sluit de laatste fase van het
project het jaar af met twee doelstellingen;
- 1. Evalueren van de reis van de school naar inclusie tot nu toe.
- 2. Vooruit kijken naar de toekomst: creëren van een visie op langere termijn voor inclusie
in uw school en beslissen over de volgende stappen.
Tijdens fase 5 moet de kerngroep:
• Evaluatieactiviteiten met belanghebbenden van de school plannen en implementeren.
• Een conceptvisie voor inclusie in de school ontwikkelen, en enkele voorstellen
voor volgende stappen en deze vervolgens met belanghebbenden delen.
• Een eindrapport samenstellen voor belanghebbenden met een samenvatting van
de reis tot dusver en de volgende stappen van de school.
Op dit punt raden we de kerngroep aan om vertrouwd te raken met de materialen voor fase 5
voordat zij samenkomt om haar taken voor fase 5 te plannen.
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Fase 5: Waar zijn we gebleven?
Waar nu naar toe?
Inleiding
Dit deel behandelt de laatste fase van het project van Inclusieve Scholen dat een jaar duurt.
Uw school is inmiddels met veel activiteiten bezig geweest. Het is nu tijd om een stapje terug
te doen en na te denken over waar u heen moet, hoe het is gegaan en wat er in de toekomst
moet gebeuren.
Daartoe heeft fase 5 twee hoofddoelen:
• Evalueren van de reis van de school naar inclusie tot nu toe.
• Vooruit kijken naar de toekomst: creëren van een visie op langere termijn voor
inclusie in uw school en beslissen over de volgende stappen.
Er zijn een aantal stappen die moeten worden genomen om deze doelen te bereiken, en wel
als volgt:
- De evaluatie, visie en methodologie voor volgende stappen bespreken en evalueren,
en het verzamelen van informatie door middel van evaluatieactiviteiten organiseren.
- Coördineren van evaluatie, visie en volgende stap activiteiten.
- Verzamelen en analyseren van informatie van bovenstaande activiteiten.
- Ontwikkelen van een ontwerpvisie voor de langere termijn voor inclusie in de school;
overleggen over het concept met belanghebbenden van de school en ontwikkelen van
een definitieve versie.
- Opstellen van een kort jaarverslag op voor belanghebbenden van de school met een
samenvatting van de evaluatiebevindingen, de visie en enkele voorgestelde vervolgstappen.
Deze stappen vinden plaats tijdens zes weken in juni en juli, vóór het einde van het schooljaar.
Er zal een gedetailleerde planning die geschikt is voor elke individuele school geleid worden
door de schoolleider en de kerngroep, met de hulp van een kritische vriend.
Om u door deze fase te begeleiden, hebben de materialen voor deze toolkit betrekking op:
•
•
•
•
•
•
•

Evaluatie van uw Inclusieve Scholen project
Evaluatie en volgende stappen: overzichtssjabloon voor informatieverzameling
Een gedeelde visie ontwikkelen voor inclusie
Evaluatie van fase 5
Opstellen van een definitief samenvattend rapport
Samenvatting van de activiteiten van belanghebbenden: fase 5
Planning voor duurzaamheid

Evaluatie van uw Inclusieve Scholen project
Veel van uw planning en leren uit fase 1 en fase 2 van het project, waarin u op verschillende
manieren vragen heeft gesteld aan verschillende belanghebbenden op school, is van
toepassing op deze fase.
Een belangrijk aandachtspunt in deze fase is het opnieuw bezoeken van uw prioriteitsgebieden
om erachter te komen wat er is veranderd en wat de verandering mogelijk heeft gemaakt of
gehinderd. De evaluatiefase is ook een goede gelegenheid om de mening van mensen over
hun visie op inclusie in de school te ontdekken en wat de volgende stappen in de reis van de
school zouden moeten zijn. Belanghebbenden aanmoedigen om vooruit te kijken is een goede
manier om het momentum rond inclusie gaande te houden en ervoor te zorgen dat de reis van
de school naar inclusie na het einde van het project van de inclusieve school wordt voortgezet.
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In deze sectie zullen we u helpen na te denken over uw evaluatiemethodologie en onderzoeken
wat, wie en hoe u zou kunnen vragen om de progressie van uw school te evalueren.
1. Wat te vragen: vragen voor evaluatie en volgende stappen
Betreffende de vragen stellen we voor dat er vier gebieden zijn om over na te denken:
• Veranderingen ten opzichte van de prioriteitsgebieden
• Evaluatie van waarom dingen zijn veranderd (of niet zijn veranderd)
• Visie voor de toekomst
• Volgende stappen
Voor studenten worden deze gebieden behandeld in Reeks 6 van de klasactiviteiten. Hieronder
staan enkele voorbeeldvragen die u mogelijk wilt gebruiken met volwassen belanghebbenden.
U kunt deze aanpassen of aanvullen om ze op uw school af te stemmen.
De eerste vraag gaat specifiek over uw prioriteitsgebied (-en):
• Als 0 het slechtste is dat het zou kunnen zijn en 10 het absoluut beste, hoe ziet/
klinkt/voelt [prioriteitsgebied] er dan nu uit in vergelijking met toen we met het
project begonnen?
De volgende vier vragen kunnen in het algemeen of met betrekking tot elk prioriteitsgebied
worden gesteld:
• Wat hebben we goed gedaan?
• Welke factoren hebben ons geholpen?
• Wat waren de uitdagingen? Hoe hebben we deze overwonnen?
• Wat zouden we anders kunnen doen als we het project opnieuw zouden doen?
De laatste vier vragen zijn algemener:
• Wat is het belangrijkste leerstuk dat u uit het project haalt?
• Wat was het beste aan het project?
• Wat is uw langetermijnvisie voor inclusie op deze school? Waar wilt u dat de
school in gelooft, waarde aan hecht aan en op hoopt met betrekking tot inclusie?
• Wat denkt u dat de volgende stappen voor de school zijn op weg naar inclusie?
Deze laatste vier vragen zijn belangrijk om aan alle belanghebbenden van de school te stellen.
Ze geven een nuttig inzicht in individueel leren en ervaringen, en zullen worden meegenomen
in toekomstige plannen voor de school. Het is ook cruciaal om iedereen te betrekken bij het
ontwikkelen van de visie, zodat ze zich er eigenaar van voelen.
2. Hoeveel informatie en van wie?
Hier moet over dezelfde overwegingen als voor fase 2 worden nagedacht:
• Hoe wijdverbreid is ons project? Heeft het betrekking op de hele school of een
deel van de school? Van wie moeten we daarom evaluatie-informatie verzamelen
tijdens fase 5?
• Hoeveel diepgaande informatie kan de kerngroep realistisch verzamelen en
analyseren binnen de tijd die we hebben? (Het doel is hier dat de kerngroep een
kort rapport opstelt voor belanghebbenden van de school waarin de bevindingen
van de evaluatie worden samengevat en de visie en volgende stappen worden
weergegeven.)
• Hoeveel meer diepgaande informatie moeten we verzamelen om ons een
representatief beeld te geven van de prioriteitsgebieden dat belanghebbenden
van de school zullen vertrouwen?
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U kunt besluiten om dezelfde groep belanghebbenden op school die u bij fase 2 hebt
betrokken opnieuw te bezoeken om dieper in te gaan, of om uw pool te vergroten. Welke
optie u ook kiest, onthoud dat het belangrijk is dat uw respondenten representatief zijn voor
de demografie van de school. Net als bij fase 2 moet u wellicht creatief zijn over manieren om
ouders bij uw evaluatie te betrekken.
Het is onwaarschijnlijk dat al uw belanghebbenden zullen worden betrokken bij het geven van
diepgaande feedback. Wel is het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om mee te denken
over de langetermijnvisie voor de school. Verderop in dit document vindt u enkele richtlijnen
over hoe u dit kunt doen.
3. Manieren om informatie te verzamelen: vragenlijsten, focusgroepen en activiteiten
Voor continuïteit en gemak kunt u ervoor kiezen om voor fase 5 dezelfde methodologie te
hanteren als voor fase 2, maar het is geen vereiste om dit te doen als u dingen wilt veranderen.
In fase 2 hebben we wat richtlijnen geschreven over het opzetten en uitvoeren van vragenlijsten,
focusgroepen en activiteiten. Het zou een goed idee zijn om deze richtlijnen nu opnieuw te
bekijken voordat u een beslissing neemt over uw methodologie voor fase 5. Hier voegen we
voor elke methode enkele details toe over fase 5.
Vragenlijsten
Als u besluit vragenlijsten te gebruiken, kunt u:
• De voorgestelde vragen gebruiken die hierboven in sectie 1 zijn uiteengezet. 'Wat
te vragen...?'
• Gebruik geselecteerde, relevante indicatoren uit de fase 1-vragenlijsten: personeel /
directeur of ouder.
• Gebruik een combinatie van de voorgestelde vragen en indicatoren.
• Voeg uw eigen vragen toe.
Vergeet niet om de laatste vier vragen uit deel 1 hierboven op te nemen.
Focusgroepen
Gezien het feit dat 45-60 minuten (misschien iets langer bij volwassenen) een optimale tijd
is voor focusgroepen, moet u zich mogelijk concentreren op één prioriteitsgebied in elke
focusgroep, of gewoon algemene vragen stellen uit deel 1 hierboven.
Activiteiten
In Reeks 6 van de Klasactiviteiten nemen we enkele voorbeelden op van evaluatieactiviteiten
die bij studenten kunnen worden gebruikt. Deze activiteiten kunnen gemakkelijk worden
aangepast voor gebruik met volwassen belanghebbenden als u ze wilt gebruiken en u bent
natuurlijk vrij om uw eigen activiteiten te ontwikkelen. Onthoud dat u ook activiteiten in
focusgroepen kunt opnemen als dat beter werkt voor deelnemers.
We hebben ook een sjabloon opgenomen in fase 2 van de toolkit die medewerkers die
focusgroepen of activiteiten uitvoeren of groepen vragenlijsten verzamelen kunnen gebruiken
om de informatie samen te vatten. Hierdoor wordt het voor de kerngroep gemakkelijker om
het definitieve samenvattende rapport voor het project op te stellen.

oﬃcina sans

91

Mede gefinancierd door het
Erasmus+ programma
van de Europese Unie

Evaluatie en volgende stappen: informatieverzameling

Sjabloon Samenvatting
Dit sjabloon is bedoeld als voorbeeld en kan vrij worden aangepast aan de behoeften van uw
school.
Prioriteitsgebied (-en): Let s.v.p. op de prioriteitsgebieden die u in uw bespreking
heeft behandeld:
1.
2.
3.

Informatie verzameld van: Geef s.v.p. details over van wie de informatie is verzameld
en hoe (focusgroep, vragenlijst, activiteit).

Samenvatting ingevuld door: 				

Datum:

Samenvatting van gemeenschappelijke thema's: Prioriteitsgebieden
Als 0 het slechtste is dat het zou kunnen zijn en 10 het absoluut beste, hoe ziet/
klinkt/voelt [prioriteitsgebied] er dan nu uit in vergelijking met toen we met het
project begonnen?

Als 0 het slechtste is dat het zou kunnen zijn en 10 het absoluut beste, hoe ziet/
klinkt/voelt [prioriteitsgebied] er dan nu uit in vergelijking met toen we met het
project begonnen?

Als 0 het slechtste is dat het zou kunnen zijn en 10 het absoluut beste, hoe ziet/
klinkt/voelt [prioriteitsgebied] er dan nu uit in vergelijking met toen we met het
project begonnen?
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Samenvatting van gemeenschappelijke thema's: algemene evaluatievragen
Wat hebben we goed gedaan?

Welke factoren hebben ons geholpen?

Wat waren de uitdagingen? Hoe hebben we deze overwonnen?

Wat zouden we anders kunnen doen als we het project opnieuw zouden doen?

Wat is het belangrijkste leerstuk dat u uit het project haalt?

Wat was het beste aan het project?

Wat is uw langetermijnvisie voor inclusie op deze school? Waar wilt u dat de
school in gelooft, waarde aan hecht aan en op hoopt met betrekking tot inclusie?

Wat denkt u dat de volgende stappen voor de school zijn op weg naar inclusie?
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Een gedeelde visie ontwikkelen voor inclusie
"Om een positieve actie uit te voeren, moeten
we hier een positieve visie ontwikkelen."
Dalai Lama

In het afgelopen schooljaar bent u begonnen aan de reis van uw school naar inclusie. U bent nu
op het punt waar mensen vertrouwd zijn met en meer op hun gemak zijn met: een deel van de
taal die verband houdt met inclusie; inclusieve waarden; en enkele van de stappen die een school
kan nemen om inclusiever te worden. Één van de doelstellingen van fase 5 is dat uw school
voortbouwt op dit leerproces en verder naar de toekomst gaat kijken met betrekking tot inclusie.
Wat?
Een handige manier om op de langere termijn naar de toekomst te kijken, is door een gedeelde
visie op inclusie op uw school te ontwikkelen: een beknopte, openbare verklaring die de
doelstellingen van de school voor inclusie en de richting van de reis verduidelijkt.
Waarom?
Een gedeelde visie kan krachtig zijn omdat het mensen een gemeenschappelijk doel geeft
om naartoe te werken, een collectief doel. Het is ook nuttig omdat het de 'haak' is waaraan u
de verschillende 'positieve acties' kunt ophangen die plaatsvinden in een school tijdens haar
inclusietraject.
Als u het proces - het 'hoe' hieronder - goed begrijpt, kan het ontwikkelen van een visie rond
inclusie echt de overtuigingen en waarden weerspiegelen die de belanghebbenden op school
willen laten groeien en waarvan ze deel willen uitmaken.
Wie en hoe?
In dit gedeelte geven we enkele suggesties over hoe u een gedeelde visie kunt ontwikkelen
voor inclusie in uw school tijdens fase 5.
We beginnen met een waarschuwing. Voor sommige mensen kan het woord 'visie' verbanden
oproepen met een willekeurige set woorden die iemand anders heeft bedacht, die vervolgens
aan de hele school wordt opgelegd. Dit soort denken zorgt ervoor dat mensen zich
'uitschakelen' en de visie beschouwen als iets dat voor hen niet relevant is en op een muur of
een website wordt geplakt.
Om voor de hand liggende redenen moet u deze situatie vermijden. Daarom hebben we
al aangegeven dat het belangrijk is om al uw stakeholders - niet alleen degenen die u bij
evaluatieactiviteiten gaat betrekken - de kans te geven om bij te dragen aan een visie op
inclusie voor de school.
Op de volgende pagina vindt u een stroomschema dat u misschien zou willen volgen, waarin de
stappen worden weergegeven die nodig zijn om de visie van uw school voor inclusie op te stellen.
In het stroomschema worden belanghebbenden twee keer betrokken om een dialoog over de
visie mogelijk te maken. Door dit proces zullen mensen meer eigenaarschap hebben over de visie.
Hieronder hebben we een apart stroomschema voor de visie samengesteld, aangezien het zo
belangrijk is dat al uw stakeholders de kans krijgen om hun input te geven; alleen het gebruik
van een representatieve groep is niet voldoende om een gedeelde visie te waarborgen.
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Een gedeelde visie creëren: activiteitenstroomschema
Geef tijdens fase 5 al uw belanghebbenden de kans om de vraag te beantwoorden:
Wat is uw langetermijnvisie voor inclusie op deze school?
Wellicht vindt u de volgende vragen nuttig om te verduidelijken of te
onderzoeken:
Waar wilt u dat de school in gelooft, waarde aan hecht aan en op hoopt met
betrekking tot inclusie?
Hoe u dit proces organiseert, hangt af van uw school. Op dit punt kan
het nuttig zijn om uzelf te herinneren aan manieren om te communiceren
met belanghebbenden van de school (zie fase 1: Communiceren met
belanghebbenden van de school). Om ervoor te zorgen dat u input krijgt
van alle personeelsleden, zou het een goed idee zijn om een deel van een
personeelsvergadering te gebruiken om meningen te verzamelen of een activiteit
uit te voeren die gericht is op het ontwikkelen van een visie voor inclusie. Input
van studenten wordt verzameld via klasactiviteiten van Reeks 6.

De kerngroep verzamelt en analyseert input van belanghebbenden, waarbij
sleutelwoorden en zinsdelen worden gekozen die in hun feedback veel
voorkomen.

Kerngroep ontwikkelt conceptvisie met gebruik van input van stakeholders.

Ontwerpvisie gedeeld voor commentaar met belanghebbenden van de school,
met een duidelijke deadline voor feedback.

Kerngroep komt bijeen om visie bij te stellen, gebruik makend van feedback van
belanghebbenden.

Definitieve versie van visie gedeeld met alle belanghebbenden op school,
samengevat.

Visie openbaar gemaakt op website / mededelingenborden, enz.
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Monitoring en evaluatie van fase 5
Aan het einde van elke fase van het project is het belangrijk dat u uw voortgang bewaakt en
evalueert, zodat het ervan geleerde op de volgende fase kan worden toegepast.
In de volgende tabel stellen we enkele vragen voor die u kunt stellen en manieren om fase 5
te evalueren. Dit is een leidraad en kan worden toegevoegd aan/aangepast aan uw school.
Monitoring of
evaluatie?

Vragen

Methoden

Monitoring

Wat waren onze outputs (de tastbare,
meetbare dingen die moesten gebeuren
tijdens fase 1)?
Hebben we deze voltooid?
Hebben we deze voltooid?

Gebruik het document
'Samenvatting van de
activiteit' om de voortgang te
volgen.

Evaluatie

Wat hebben we in deze fase goed gedaan?
In hoeverre namen belanghebbenden
deel aan het proces voor het verzamelen
van evaluatie-informatie?
In hoeverre hebben belanghebbenden
zich ingezet bij het creëren van een visie
voor inclusie op school?
Welke factoren hebben bijgedragen
aan vooruitgang tijdens deze fase?
Welke factoren hebben de vooruitgang
belemmerd?
Wat kunnen we de volgende keer anders
doen?
Welk lessen kunnen we meenemen naar
de toekomst?

Kerngroepsdiscussie
Analyse van de
evaluatie-informatie van
belanghebbenden
Analyse van de input van
stakeholders rond het
ontwikkelen van een visie

Opstellen van een definitief samenvattend rapport
Zodra u heeft de volgende zaken heeft verzameld:
• evaluatie-informatie - zowel van belanghebbenden als van de evaluatie door de
kerngroep van fase 5
• feedback over de conceptvisie
• suggesties voor volgende stappen
u bent klaar om te beginnen met het opstellen van uw definitieve samenvattingsrapport. Dit is
niet bedoeld als een lang of academisch document; het is waarschijnlijk het beste te zien als
een samenvatting van wat uw school het afgelopen jaar heeft bereikt.
Uw kerngroep moet deze stappen volgen om het rapport voor te bereiden:
- Verzamel de evaluatie en informatie over de volgende stappen uit vragenlijsten,
focusgroepen en activiteiten, met behulp van de samenvattende informatiesjablonen
voor evaluatie en volgende stappen.
- Analyseer de bovenstaande informatie en kies gemeenschappelijke thema's.
- Voltooi de visie van de school voor inclusie, klaar om op te nemen in het samenvattende
rapport.
Het belangrijkste is dat het rapport duidelijk en toegankelijk is, en dat mensen ermee aan de
slag kunnen. Net als bij de samenvatting die u in fase 2 hebt geschreven, kan dit eindrapport de
indeling hebben die het meest logisch is voor uw school: geschreven, elektronische presentatie,
geannoteerde afbeeldingen, een korte film of een combinatie van al deze indelingen.
We raden aan dat het rapport korte secties bevat die de volgende gebieden beslaan (het staat
u uiteraard vrij om secties toe te voegen, koppen te wijzigen enz.):
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• Korte inleiding - misschien wilt u hier bedankjes en erkenningen opnemen
• Het startpunt van uw school bij het Inclusieve Scholen project
• Samenvatting van de stappen in de reis
• Voorbeelden van de acties van uw school in dit jaar (hoogtepunten van actieplan,
Inclusieweek)
• Impact van de acties van uw school
• Leren van het project (samenvatting van de evaluatie van het proces dat de
kerngroep in elke fase heeft doorlopen)
• Vooruitblik: de visie van de school op inclusie en voorgestelde vervolgstappen
Door de voorbereiding van het rapport te delen met de leden van de kerngroep, blijft de
werkdruk beheersbaar.
Als u een geschreven rapport of elektronische presentatie maakt, vergeet dan niet om
beeldmateriaal en film / audio toe te voegen, indien dat mogelijk is. Houd de taal eenvoudig,
aangezien deze zowel door studenten als volwassenen zal worden gezien.
Zodra uw rapport is opgesteld, moet u het op grote schaal delen met belanghebbenden van
de school.
Schoolleider

• De kerngroep leiden in het evaluatieproces: belanghebbenden opnieuw
bezoeken voor standpunten; resultaten verzamelen en analyseren; deze
resultaten gebruiken om de volgende prioriteiten te bepalen.
• De kerngroep leiden bij de ontwikkeling van een concept-langetermijnvisie
voor inclusie in de school, en de communicatie en bespreking van deze visie
met belanghebbenden van de school.
• De planning leiden voor duurzaamheid, ervoor zorgend dat inclusie een
kernonderdeel van de schoolagenda blijft nadat de formele projectperiode
is afgelopen.

Kerngroep

• Organiseren van het evaluatieproces: bezoek van belanghebbenden
voor standpunten; resultaten verzamelen en analyseren; deze resultaten
gebruiken om de volgende prioriteiten te bepalen.
• Ontwikkeling van een ontwerp-langetermijnvisie voor inclusie op
school; communiceren en verzamelen van meningen over deze visie van
belanghebbenden van de school.
• Duurzaamheid plannen, ervoor zorgend dat inclusie een kernonderdeel
van de schoolagenda blijft nadat de formele projectperiode is afgelopen.

Kritische
vriend

• Ondersteunen van de schoolleider en de kerngroep met evaluatie, visie
en volgende stapactiviteiten
• Ondersteunen van de kerngroep bij de totstandkoming van het
eindrapport
• Ondersteunen van de schoolleider en de kerngroep bij het plannen van
duurzaamheid

Personeel/
bestuurders

• Deelnemen aan evaluatie-, visie- en volgende stapactiviteiten
• Ontvangen van het definitieve samenvattingsrapport

Studenten

• Deelnemen aan evaluatie-, visie- en volgende stapactiviteiten
• Ontvangen van het definitieve samenvattingsrapport

Ouders/
andere belanghebbenden
van de school

• Deelnemen aan evaluatie-, visie- en volgende stapactiviteiten
• Ontvangen van het definitieve samenvattingsrapport
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Planning voor duurzaamheid
De laatste rol voor de kerngroep tijdens dit schooljaar is om na te denken over hoe:
• In de toekomst het profiel van inclusie in de hele school te behouden en te
ontwikkelen.
• De focus op en het momentum van de reis van de school naar inclusie te behouden.
• Inclusie te integreren in de bestaande ontwikkelingsplanningsstructuren van de
school, nu het project als een aparte entiteit ten einde is.
We raden aan om een vergadering te houden waar dit de enige twee punten op de agenda
zijn, zodat er voldoende tijd is om ideeën te genereren en enkele aanbevelingen te doen voor
het hoofdbestuur van de school.
Deze bijeenkomst zou ook een geweldige gelegenheid zijn om uw kerngroep te bedanken voor
al hun harde werk gedurende het jaar, op welke manier dan ook, die werkt voor uw school.
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Inleiding tot de klasactiviteiten
Welkom bij de klasactiviteiten. Deze inleiding is ontwikkeld om:
• u kennis te laten maken met de structuur en stijl van de activiteiten
• u informatie te geven over het voorbereiden van de activiteiten.
Lees alstublieft elk onderdeel voordat u de activiteiten levert.

1. Structuur van de klasactiviteiten
Er zijn twee soorten klasactiviteiten: één voor 9-11-jarige studenten en één voor 12-15-jarige
studenten. Kijk alstublieft naar beide. Als u een volwassen groep van 11-jarigen heeft, zullen ze
toegang tot de activiteiten voor de oudere studenten hebben. Als u naar de activiteiten voor
12-15-jarigen kijkt en besluit dat uw studenten iets minder ingewikkelds nodig hebben, kunt u
eventueel de activiteiten voor jongere studenten gebruiken.
Als u naar beide onderdelen kijkt, zult u merken dat er enige overlap in activiteiten is, aangezien
ze geschikt zijn voor beide leeftijdsgroepen. Het niveau van de vragen is echter ontworpen om
diepgaander te zijn voor de set activiteiten voor 12-15-jarigen - en kan natuurlijk nog diepgaander
worden gemaakt door de vragen voor uw studenten aan te passen, wat u wordt aangemoedigd
om te doen.
De activiteiten hebben betrekking op vijf onderwerpen:
1. Diversiteit begrijpen
2. Inclusie begrijpen
3. Inclusieve waarden en acties
4. Onze school en inclusie 1: Nu en dit jaar
5. Onze school en inclusie 2: Beoordelen en vooruitkijken
Bij de onderwerpen 1, 2 en 3 zijn er doorgaans zes activiteiten per onderwerp (onderwerp 2 voor
12-15-jarige studenten heeft zeven activiteiten). Bij onderwerp 5 en 6 zijn er drie activiteiten per
onderwerp.
In onderstaande tabellen staan de sets en activiteiten per onderdeel en de fase van het project
waarmee elke set is verbonden. Houd er rekening mee dat de volgorde van de activiteitensets
flexibel is. Als u bijvoorbeeld wilt beginnen met Reeks 4 als benchmarking-oefening, kunt u
uw gang gaan. We raden u aan om, als u begint met set 4, te beginnen met het introduceren
van de termen die in de activiteitenreks worden gebruikt aan de leerlingen, om er zeker van
te zijn dat ze ze begrijpen.
Activiteitenset tabel: 9-11 leeftijdsgroep Activiteitensets tabel: 12-15 leeftijdsgroep

Titel verzameling
activiteiten

Activiteitenlijst

Verbonden met...

Diversiteit begrijpen

1. Stoelendans
2. Willekeurige paren
3. Dat is mijn aardappel
4. Vlaggen
5. Drie vragen
6. Laten we vieren!

Fase 1
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Titel verzameling
activiteiten

Activiteitenlijst

Verbonden met...

Inclusie begrijpen

1. Binnen of buiten?
Fase 1
2. Anders maar gelijk
3. Forceer de cirkel
4. Een zak met verschillen
5. Eerlijk is niet gelijk
6. Het bericht verspreiden

Fase 1

Inclusieve waarden
en acties

1. Waarden mime
2. Waarden voor opname
3. Marta's eerste dag - Opname 1
4. Marta's eerste dag - Opname 2
5. Onze klaswaarden
6. In onze klas zullen we ...

Fase 1

Onze school en
inclusie 1: Nu en dit
jaar

1. Ons klaslokaal
2. Onze school
3. Ik!

Fase 1

Onze school
en inclusie 2:
Beoordelen en
vooruitkijken

1. Ons klaslokaal
2. Onze school
3. Ik!

Fase 5

Activiteitenset tabel: 12-15 jaar leeftijdsgroep
Titel verzameling
activiteiten

Activiteitenlijst

Verbonden met...

Diversiteit begrijpen

1. Quiz met snel-vuur meningen
2. Vind iemand die...
3. Onze wereld
4: Wat is er goed aan diversiteit?
5. Uitdagingen van diversiteit
6. Diversiteit vieren

Fase 1

Inclusie begrijpen

1. Binnen of buiten?
2. Forceer de cirkel
3. Opgenomen worden - of niet
4. Mensenrechten en inclusie
5. Onderwijs en inclusie - een zak
met verschillen
6. Eerlijk is niet gelijk
7. Het bericht verspreiden

Fase 1

Inclusieve waarden
en acties

1. Waarden mime
2. Inclusieve waarden op school
3. Inclusieve acties en waarden
4. Khadeja's eerste dag: Opname 1
5. Khadeja's eerste dag: Opname 2
6. Onze klas: waarden en acties

Fase 1

Onze school en
inclusie 1: Nu en dit
jaar

4. Onze klas
5. Onze school
6. Ik

Fase 1

Onze school
en inclusie 2:
Beoordelen en
vooruitkijken

4. Onze klas
5. Onze school
6. Ik

Fase 5

Tussen set 4 en 5 zult u merken dat er ruimte is. Gedurende deze tijd zullen studenten
worden betrokken bij de uitvoering van het actieplan van de school en kunnen ze ook
deelnemen aan groepsplanningsactiviteiten voor de Inclusieweek.
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• zijn van onschatbare waarde om het inclusieprofiel op school hoog te houden
• fungeren als drijfveren voor verandering
• houden het momentum voor verandering gaande
• kan worden gebruikt voor het verzamelen van bewijsmateriaal voor monitoring en
evaluatie van het project.
Studenten kunnen bijvoorbeeld een:
• plakboek samenstellen dat verandering laat zien door middel van foto's, afbeeldingen
en tekst
• een regelmatig dagboek, blog of vlog bijhouden
• een tijdlijn bijhouden met belangrijke gebeurtenissen en leerresultaten
• een podcast maken waarin verschillende mensen worden geïnterviewd over wat
er gebeurt
• een serie korte films opnemen, bijvoorbeeld met pratende hoofden, die de
veranderingen op school laten zien.

2. Stijl van de klasactiviteiten
De overkoepelende boodschap die we over deze activiteiten willen geven, is er één van
flexibiliteit. Hier zetten we uiteen hoe ze zijn ontworpen en geven we enkele opties om ze aan
te passen zodat ze zijn afgestemd op uw studenten.
De klasactiviteiten zijn ontworpen om 'no tech' te zijn, dat wil zeggen dat er helemaal geen
technologie nodig is in de klas. Er is één activiteit (set 1, activiteit 3, 12-15 jaar) die de keuze biedt
uit 'no tech', 'low tech' of 'tech'. Alle activiteiten kunnen worden ontwikkeld om technologie te
gebruiken zoals u dat wilt, door het gebruik van films, audio, afbeeldingen, tekstvoorbeelden
enz. Pas ze s.v.p. aan om bij uw context, uw studenten, wat u beschikbaar heeft en wat u
prettig vindt om in de klas te gebruiken aan te sluiten.
De activiteiten zullen u helpen om inclusieve klasgemeenschappen op uw school op te bouwen,
waar studenten elkaar beter leren kennen, begrijpen, vertrouwen en ondersteunen. Ze zijn
praktisch, interactief en hebben vaak een element naar keuze ingebouwd (dat u indien nodig kunt
uitbreiden). Ze zijn ontwikkeld op basis van een set inclusieve pedagogische principes, waaronder:
• Beginnen met en linken naar wat al bekend is
• Ondersteund en gedifferentieerd onderwijzen en leren
• Ruimte maken voorde stem van de studenten
• Het ontwikkelen van duidelijke en haalbare, meetbare leerresultaten
• Diversiteit bevestigen
Waar mogelijk worden multimodale en multi-sensorische methoden gebruikt. U kunt het
gebruik van deze methoden uitbreiden, afhankelijk van de behoeften van uw studenten en
wat u in de klas tot uw beschikking heeft (zie de eerste alinea hierboven - technologie kan
hier erg nuttig zijn).
De activiteiten kunnen na elkaar of als zelfstandige activiteiten worden geleverd. Hoewel ze zijn
ontworpen met de bedoeling om van Activiteit 1 naar 6 (of 7)te vloeien, is er geen verplichting
om ze allemaal te leveren om cumulatief opgebouwde kennis te gebruiken. U kunt kiezen welke
het beste bij uw context en uw studenten past; u kunt activiteiten opnemen in bestaande
curricula; of u kunt activiteiten toevoegen. Aan het einde van dit document vindt u een startlijst
met bronnen voor activiteiten.
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Gedurende deze tijd raden we aan dat u, samen met de leerlingen, een project ontwerpt als
onderdeel van het actieplan van de school, dat veranderingen in inclusie bijhoudt - op school-,
klas- en / of individueel niveau. Projecten van deze aard:
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Waar u de activiteiten levert, is ook flexibel. U kunt ze bijvoorbeeld leveren via:

set activiteiten

• levensvaardigheden of persoonlijke ontwikkeling
• verschillende thema's
• tijd van de tutor of
• een mix van dit alles.
Als u besluit de activiteiten via verschillende vakgebieden aan te bieden, is het een goed idee
om met het personeel samen te komen om een inventarisatie uit te voeren om te bepalen
welke activiteiten het beste kunnen worden uitgevoerd via welk vakgebied.
De tijden zijn geschat. U kent uw studenten en u weet het beste hoe lang het duurt voordat
ze iets hebben voltooid. U kunt veel van de activiteiten ook in verschillende delen splitsen en
ze in korte stukjes afleveren als dat beter zou werken voor uw studenten.
Groeperingen zijn belangrijk. We hebben een mix gebruikt van:
• Individuele reflectie
• Gepaarde discussie
• Taken in kleine groepen (drie of vier studenten)
• Taken in grotere groepen (vijf of zes studenten)
• Discussie met de hele klas
Als u de aantallen in de groepen wilt wijzigen voor een activiteit omdat het beter bij uw
studenten zou passen, ga gerust uw gang.
Om de ontwikkeling van een inclusieve klasgemeenschap te bevorderen, zullen studenten met
alle anderen in hun klas moeten samenwerken, zodat ze hen beter leren kennen en begrijpen.
Als u groepen voor activiteiten vormt, zorg er dan voor dat u de studenten in verschillende
combinaties met gemengde vaardigheden blijft mixen.
U kunt dit willekeurig doen, ze regelen of een combinatie van willekeurige en geregelde
groepen gebruiken. Bij de activiteiten voor 12-15 jarigen worden sommige groepen gevormd
door studenten die een bepaalde activiteit kiezen.
Het kan ook nuttig zijn om het groepswerk te structureren door verschillende studenten
verschillende taken te geven, bijvoorbeeld: tijdbewaarder; opnemer; facilitator; presentator,
enz .. U kunt er hier meer over lezen:
https://teachingcenter.wustl.edu/resources/active-learning/group-work-in-class/using-rolesin-group-work/
Er zijn ook tal van bronnen online die de rollen voor studenten schetsen als u deze manier van
werken wilt proberen.
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Uw rol als volwassene bij deze activiteiten is een beetje anders dan die van een traditionele
onderwijzer. Het is bedoeld om het leren van de studenten te vergemakkelijken: organiseren,
middelen vinden, beheren, vragen stellen, verduidelijken, samenvatten, coachen, aanmoedigen,
ondersteunen en uitdagen. Een groot deel van de rol van facilitator hangt af van de mate
waarin u kunt luisteren en reageren, met oprechte nieuwsgierigheid en een zekere mate van
flexibiliteit, op wat studenten zeggen om hen te helpen het leren voor zichzelf op te bouwen.
Om uw facilitering van de activiteiten zo succesvol mogelijk te laten zijn, moet u:
• De activiteiten lezen en absorberen voordat u ze faciliteert.
• Van tevoren nadenken over de problemen die tijdens de activiteiten naar voren
kunnen komen en hoe u daarop gaat reageren.
• Organiseer van tevoren de ruimte en middelen om de activiteiten uit te voeren
• Pas activiteiten voor toegankelijkheid zo nodig aan om ervoor te zorgen dat uw
leerlingen er gelijkelijk aan deelnemen (zie hieronder voor meer informatie).
• Toon betrokkenheid bij het faciliteren van de activiteiten wanneer u ze uitvoert: als
u dat doet, zullen de studenten dat doen!
Activiteiten aanpassen
U bent de expert op het gebied van uw studenten en het is belangrijk dat u de activiteiten zo
nodig aanpast om ervoor te zorgen dat ze allemaal kunnen deelnemen en op een gelijkwaardige
manier ervan kunnen leren. Hier nemen we enkele algemene punten op over het aanpassen
van activiteiten:
• Als u in staat bent om met studenten te praten die baat hebben bij de voorbereiding
van de sessie over de activiteiten, zodat ze kunnen deelnemen, doe dat dan.
• Als activiteiten geluid als stimulans bevatten, zoek dan naar manieren om visuele
aanwijzingen te geven als het geluid voor sommige leerlingen te hard zal zijn.
• Als activiteiten beweging omvatten, zorg er dan voor dat er voldoende ruimte en
tijd is om te bewegen voor alle leerlingen, en koppel de leerlingen, indien nodig.
• Als u weet dat er studenten zijn die activiteiten emotioneel of sociaal uitdagend
vinden, zijn er verschillende manieren om activiteiten aan te passen zoals in het
onderstaande gedeelte wordt beschreven.
• Gebruik de sterke punten van studenten tijdens groepswerk zodat ze van elkaar kunnen
leren; vraag bijvoorbeeld studenten waarvan u weet dat ze zelfverzekerde schrijvers
zijn om te schrijven; studenten die vertrouwen hebben in op drama gebaseerde
activiteiten om anderen te ondersteunen die minder zelfvertrouwen hebben.
Studenten emotioneel veilig houden
Ten slotte, maar belangrijker, ervoor zorgen dat u faciliteert op een manier die uw studenten
emotioneel veilig houdt. Sommige activiteiten - vooral die voor de oudere leeftijdsgroep - vereisen
een niveau van discussie (meestal tussen koppels) die emotionele problemen bij sommige
studenten aan de oppervlakte kunnen brengen. Het is belangrijk dat u als facilitator op de hoogte
bent van de schoolstructuren die aanwezig zijn om studenten emotioneel te ondersteunen, en
deze waar nodig gebruikt. Daarnaast zijn er verschillende dingen die u als facilitator kunt doen om
studenten emotioneel veilig te houden, bijvoorbeeld:
• Open zijn over emoties met studenten - dat ze bestaan en dat het normaal is om
er soms mee te worstelen (vooral tijdens de tienerjaren wanneer de hersenen een
'herbedradingsproces' doormaken).
• Maak van 'overslaan' een gewoon, geaccepteerd antwoord op vragen in
groepssituaties - bijvoorbeeld cirkels.
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• Duidelijk maken dat studenten alleen hoeven te delen wat ze prettig vinden om te
delen - de activiteiten gaan niet over het delen van hun diepste geheimen.
• Indien gepast (d.w.z. als het geen extra angst veroorzaakt), individueel met de
leerlingen praten vóór de sessies, zodat ze voorbereid zijn op wat er zal gebeuren.
• Een sfeer stimuleren die het goed maakt om over emoties te praten, maar ook een
'zorgenbus' bieden waarin studenten hun zorgen privé kunnen plaatsen en weten
dat ze ondersteuning zullen krijgen van het personeel.

Lijst met activiteitenbronnen
Er is een enorm scala aan op internet gebaseerde praktische, interactieve bronnen voor de
klas met betrekking tot inclusie en evaluatie. Hieronder staan enkele die behulpzaam waren
bij het maken van deze klasactiviteiten.
Artworks Creative Communications: Creative Evaluation Toolkit
http://www.artworkscreative.org.uk/wp-content/uploads/2015/11/Creative-EvaluationToolkit.pdf
Australische regering: Harmony Week
https://www.harmony.gov.au/get-involved/schools/lesson-plans/
Raad van Europa: Allemaal Verschillend, Allemaal Gelijk
https://rm.coe.int/1680700aac
Raad van Europa: Compasito - Manual on Human Rights for Children
http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_3/1.html#19
Raad van Europa: Compass - Handleiding voor mensenrechteneducatie met jongeren
https://www.coe.int/en/web/compass/home
Kidscape: Being me: wordt het niet tijd dat iemand uw verhaal hoort?
https://www.kidscape.org.uk/media/1011/being_me_-_chapters_1-5.pdf
Kidscape: het verschil vieren en vriendschap bevorderen
https://www.kidscape.org.uk/media/1021/classroom_activities_celebrating_difference_ks1ks3.pdf
London Borough of Brent: Leven in een diverse wereld
https://www.brent.gov.uk/media/387128/Livingn%20i%20aiverse%20d%20world.pdf
Britse Commissie voor Gelijkheid en Mensenrechten: Middelen voor secundair onderwijs
https://www.equalityhumanrights.com/en/secundary-education-resources/lesson-planideas/lesson-8-what-are-human-rights
Unicef: VN-Verdrag inzake de rechten van het kind
https://www.unicef.org.uk/what-we-do/un-convention-child-rights/
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UNICEF: Onderwijs voor de Rechten van het Kind: Rechten, wensen en behoeften

Welshe overheid: Pesten begrijpen en voorkomen: Een lesplan voor Belangrijke Fase 2
https://www.torfaen.gov.uk/en/Related-Documents/AntiBullying/Understanding-andpreventing-pullying-Lesson-Plan-Key-Stage-2.pdf
We hopen dat u het leuk vindt om de klasactiviteiten met uw studenten te faciliteren.
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Reeks 1: Diversiteit Leeftijdsgroep: 9-11
Activiteit 1. Stoelendans
Tijd
10 minuten
Overzicht
Een opwarmingsactiviteit om kinderen in beweging te krijgen en om de
begrippen gelijkenis en verschil te introduceren.
Doelstelling/-en
Voor kinderen om samen op een interactieve manier als groep te werken
De begrippen verschil en gelijkenis op een praktische manier demonstreren
Groepsorganisatie
De hele klas
Middelen
Ruimte om in een cirkel te werken
Instructies
Deze activiteit is overgenomen van Compasito: Manual on Human Rights for
Children http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_3/1.html#19
Zet stoelen in een kleine kring. U mag geen stoel in de kring hebben - er zou één
stoel minder moeten zijn dan het aantal mensen dat bij de activiteit betrokken is.
Ga naar het midden van de cirkel en leg uit dat u uw naam gaat zeggen en een
uitspraak over uzelf gaat doen, bijv. 'Ik ben X en ben linkshandig', 'Ik ben X en ik
heb een kat' of 'Ik ben X en ik hou niet van eten ___'.
Als u uw uitspraak doet, moet iedereen voor wie die uitspraak ook geldt, van stoel
wisselen. Ze kunnen overal in de kring gaan, maar niet naar de stoel ernaast - dat is
te gemakkelijk!
Probeer een stoel te bemachtigen voor uzelf. Het kind dat zonder stoel is gebleven,
verplaatst zich naar het midden van de cirkel en legt een verklaring af over zichzelf
en iedereen voor wie die geldig is beweegt. Ga door totdat de meeste kinderen de
kans hebben gehad om zichzelf op deze manier voor te stellen.
Vragen
- Wat viel u op - bewoog iedereen op hetzelfde moment?
- Als ze dat deden, waarom denkt u dat dit is gebeurd? (Hier probeert u woorden
te ontlokken die verband houden met soortgelijk.)
- Als dat niet het geval was, waarom denkt u dat dit is gebeurd? (Hier zoekt
u naar woorden die verband houden met anders.)
- Wat zegt deze activiteit u over ons als menselijke wezens?
Besluit met samen te vatten dat we als menselijke wezens overeenkomsten
delen, maar ook veel verschillen hebben

oﬃcina sans

106

Mede gefinancierd door het
Erasmus+ programma
van de Europese Unie

Tijd
10 minuten
Overzicht
Een korte activiteit die kinderen in een klas in staat stelt om met verschillende
mensen in hun klas te praten en iets over elk van hen te weten te komen
Doelstelling (-en)
Voor kinderen om:
- verdere verschillen en overeenkomsten tussen elkaar te ontdekken
- de betekenis van 'divers' te herkennen en uit te leggen
Groepsorganisatie
Hele klas
Middelen
Ruimte om door de kamer te lopen
Als u wilt, een bel of fluitje van een of andere soort - of u kunt uw handen
gebruiken om te klappen
Instructies
Vraag de kinderen om zich uit te spreiden en een plek in de kamer te zoeken. Als u
een geluid maakt met uw bel, fluit of klapt, moeten ze door de kamer lopen totdat
u het geluid weer maakt. Dan moeten ze een paar vormen met de persoon die het
dichtst bij hen staat.
Als u het geluid maakt, controleer dan of de kinderen een paar vormen met de
persoon die het dichtst bij hen staat. Als u een oneven aantal kinderen hebt,
vraag dan een kind om met twee anderen een drie te vormen.
Vraag de kinderen als ze in een koppel zijn om van elkaar te weten te komen op
welke manier ze op elkaar lijken en op welke manier ze verschillen. Herhaal deze
activiteit nog een keer.
Herhaal de activiteit opnieuw, maar vraag de kinderen deze keer twee
overeenkomsten en twee verschillen te vinden. Herhaal het dan een laatste keer
en vraag ze om er drie van elk te vinden.
Vragen
- Wat viel u op tijdens het uitvoeren van die activiteit?
- Heeft er iets u verrast?
- Hoe voelde het om met veel verschillende mensen over uzelf te praten?
- Was het gemakkelijker om overeenkomsten te vinden dan verschillen,
of andersom, of hetzelfde?
Het is mogelijk om overeenkomsten en verschillen tussen iedereen te vinden.
Onze verschillen betekent dat we allemaal uniek zijn en dit maakt de wereld tot
een diverse plek.
- Wat denkt u dat 'divers' betekent?
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Activiteit 3: Dat is mijn aardappel!
Tijd
20 minutes
Overzicht
Een activiteit in kleine groepen die kinderen aanmoedigt om over verschillen
te praten en vervolgens het idee van gemeenschappelijke overeenkomsten en
behoeften introduceert
Doelstelling (-en)
Voor kinderen om
- kenmerken van diversiteit te illustreren door een levensverhaal te creëren
- te erkennen dat, hoewel we veel verschillen hebben, we ook fundamentele
overeenkomsten delen
Groepsorganisatie
Kleine groepjes van drie kinderen
Hulpbronnen
- Eén aardappel (of andere groente of stuk fruit) voor elke groep van drie - zorg
ervoor dat deze zoveel mogelijk op elkaar lijken qua grootte, vorm, kleur etc.
- Tas
Instructies
Deze activiteit is een aangepaste versie van Kidscape: Verschil vieren en
vriendschap bevorderen
https://www.kidscape.org.uk/media/1021/classroom_activities_celebrating_
difference_ks1-ks3.pdf
Verdeel de klas in groepen van drie. Geef elke groep een aardappel. Vraag elke
groep om hun aardappel zorgvuldig te inspecteren en op de kenmerken van de
aardappel, zoals bulten, markeringen, vlekken enz te letten.
Vraag vervolgens elke groep om hun aardappel een naam te geven en er een
levensverhaal voor te verzinnen alsof het een persoon is, bijv. hoe oud hij is, hoeveel
broers en zussen hij heeft, wat hij voor de lol doet, welk eten hij wel en niet lekker
vindt, zijn favoriete kleur enz. Ze kunnen zo creatief zijn als ze willen in hun verhaal.
Vraag elke groep om iets interessants over het leven van hun aardappel te vertellen.
Verzamel alle aardappelen in een zak en meng ze door elkaar. Zet ze in
het midden van de kamer en vraag elke groep of ze hun aardappel kunnen
identificeren. Dit zou een behoorlijk zware uitdaging moeten zijn.
Vragen
- Was het moeilijk om uw aardappel te identificeren? Zo ja, waarom?
- Wat zegt dit ons over aardappelen? (Het punt hier is dat hoewel ze divers zijn,
het allemaal aardappelen zijn en daarom fundamentele overeenkomsten delen)
- Is wat we hebben ontdekt over aardappelen ook van toepassing op mensen?
We hebben al gezien dat we uniek zijn en dit maakt de wereld divers, maar
hebben we ook enkele gemeenschappelijke fundamentele overeenkomsten?
Zo ja, wat kunnen deze zijn?
- Hebben vergelijkbare mensen verschillen? Hebben verschillende mensen
overeenkomsten?
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Tijd
45 minuten
Overzicht
Een groepsactiviteit waarbij kinderen een vlag produceren die hun verschillen en
minstens één gedeelde overeenkomst laat zien
Doelstelling (-en)
Voor kinderen om:
- de kenmerken demonstreren die hen maken tot wie ze zijn en overeenkomsten
die hen verbinden
- diversiteit in hun klas relateren aan de bredere gemeenschap en de wereld
Groepsorganisatie
Groepen van vijf tot zes kinderen
Middelen
- A4-papier
- flip-over of suikerpapier
- gekleurde pennen of potloden
- lijm
- foto's van vlaggen als dit de activiteit voor uw groep zou ondersteunen
Instructies
Verdeel de klas in groepen van vijf of zes. De groepstaak is om een vlag te
maken op een groot stuk flip-over of suikerpapier dat elke persoon laat zien in
de unieke kenmerken van de groep en de overeenkomsten die de groep met
elkaar verbinden. Op dit punt moet u wellicht 'uniek' en 'kenmerken' loskoppelen
met de klas om hun begrip te controleren en enkele voorbeelden te geven
(hobby's, voorkeuren, antipathieën, eigenschappen enz.).
Als u de activiteit verder wilt opsplitsen, kun u de groepen vragen om het
volgende te bespreken:
1. De overeenkomsten die ze met elkaar verbinden, vervolgens die kiezen welke
voor hen het belangrijkst zijn om op hun vlag weer te geven en deze noteren.
2. Waar ze op hun vlag hun gelijkenissen zullen tonen op een manier die laat zien
dat de groep verbonden is.
3. Hoe ze elk hun unieke eigenschappen gaan tonen. (De eenvoudigste manier
om dit te doen is door voor elke persoon een stuk A4-papier te gebruiken om
zijn eigen gedeelte van de vlag te ontwerpen, dat vervolgens op het grote vel
papier kan worden geplakt).
Groepen maken vervolgens hun vlag - herinner hen eraan zo creatief mogelijk
te zijn. Ze kunnen symbolen, afbeeldingen en / of woorden gebruiken.
Als de vlaggen klaar zijn, deel ze dan op een van de volgende manieren:
- Een galerijwandeling: plak de vlaggen aan de muur, loop als klas rond om ze
te bekijken.
- Een tafelwandeling: groepen laten hun vlaggen op tafel liggen en lopen rond
om de andere te bekijken.
- Een gezant: een groepslid bezoekt een andere groep met zijn vlag en presenteert
deze; doe dit totdat alle groepen alle vlaggen hebben gezien - verander elke keer
van gezant
- Doorgeven: geef elke vlag door van groep naar groep voor weergave en
commentaar.
- Presentaties: elke groep presenteert zijn vlag aan de hele klas.
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Vragen
Als u groepen verlaat om zelfstandig naar vlaggen te kijken, stel dan een aantal
vragen op die kinderen kunnen bespreken terwijl ze kijken.
- Wat viel u op aan de reeks unieke kenmerken in de klas? Wat zegt dit over de
diversiteit van de klas? Op wat voor manieren verschillen we? (Vaardigheden,
kwaliteiten, de manier waarop we communiceren, de manieren waarop we leren,
onze achtergronden, onze capaciteiten, de manier waarop ons lichaam werkt handicaps, gezondheid, onze persoonlijkheden enz.)
- Kunt u raden aan wie één van de unieke kenmerken op de vlaggen
toebehoorde? Wat heeft u daarbij geholpen?
- Wat viel u op aan de overeenkomsten tussen de verschillende delen van de
vlag? Deelden er groepen overeenkomsten? Wat waren enkele hiervan?
- Wat vertelt deze activiteit ons over onze klas?
- Wat zou het ons kunnen vertellen over diversiteit en
- onze hele school?
- onze lokale gemeenschap?
- ons land?
- de wereld
De belangrijkste punten hier zijn:
- dat iedereen begrijpt dat de wereld vol diversiteit is en dat het een normaal
onderdeel van het leven is
- naast dat ze divers zijn, delen mensen over de hele wereld ook overeenkomsten
en zijn ze verbonden door deze overeenkomsten.
Hang de vlaggen aan het einde van de sessie tentoongesteld in de klas.

Activiteit 5: Drie vragen
Tijd
60 minuten (u kunt deze activiteit ook opdelen in drie afzonderlijke delen van elk
20 minuten)
Overzicht
Drie vragen met drie verschillende groepsactiviteiten om de positieve kanten van
diversiteit en de uitdagingen die het kan brengen te onderzoeken
Doelstelling (-en)
Voor kinderen om de positieve kanten en enkele van de uitdagingen die diversiteit
in hun leven met zich meebrengt te onderzoeken en uit te leggen
Groepsorganisatie
Groepen van vijf tot zes kinderen
Middelen
Vraag 1 - flipover of suikerpapier, pennen
Vraag 2 - scenario voor elke groep. plaknotities
Vraag 3 - ruimte
Instructies
Verdeel de klas in groepen van vijf of zes. Vertel ze dat ze drie vragen zullen
hebben om te bespreken.

oﬃcina sans

110

Mede gefinancierd door het
Erasmus+ programma
van de Europese Unie

Geef elke groep een stukje flip-over of suikerpapier en vraag ze om een
spidergram in te vullen waarin zoveel mogelijk dingen te zien zijn die goed zijn
om anders te zijn. Ze kunnen afbeeldingen of tekst gebruiken. Om te beginnen,
wilt u ze misschien een paar voorbeelden uit uw eigen leven geven, of ze om
enkele voorbeelden vragen, het is bijvoorbeeld interessanter, het betekent dat
u verschillende talen leert, u ander eten probeert enz.
Ontvang feedback door een hele groepslijst in te vullen door om de beurt een
idee van elke groep op te halen die in de klas kan worden getoond. Vraag een
kind dat zelfverzekerd kan schrijven om te schrijven. Gebruik vragen om kinderen
te peilen en hun antwoorden uit te leggen, vraag of anderen het daarmee eens
zijn en creëer een discussie terwijl u de feedback doorneemt.
Conclusie: er zijn veel nuttige, interessante, leuke (etc.) dingen aan divers zijn.
Vraag 2: Is het altijd gemakkelijk om anders te zijn?
Scenario
Marta is net naar een nieuw land verhuisd. Het is haar eerste dag op haar nieuwe
school. Ze kan maar een paar woorden van de taal van haar nieuwe land spreken.
Als u Marta was, hoe zou u zich voelen? Voordat de groep begint met het bespreken
van het scenario, moet u wat ideeën van hen krijgen over de uitdagingen die Marta
die dag op school zou kunnen tegenkomen. Geef elke groep een kopie van het
bovenstaande scenario en een stapel plakbriefjes. Vraag ze alle gevoelens op te
schrijven die ze zouden voelen als ze Marta zouden zijn. Ze moeten één gevoel
op elk plakbriefje schrijven.
Als de groepen klaar zijn, vraag dan een persoon uit elke groep om de plakbriefjes
van hun groep op een bord te plakken. Als ze een plakbriefje zien met hetzelfde
gevoel, moeten ze deze samenvoegen. Als de plaknotities eenmaal op het bord
zijn, denk dan met de klas terug over de gevoelens die ze hebben aangedragen
en geef aan welke het meest voorkomen.
Conclusie: Het is niet altijd gemakkelijk om anders te zijn.
Als u de klas verder wilt uitdagen en de discussie wilt verbreden, kunt u hen
vragen welke andere situaties moeilijk kunnen zijn vanwege verschillen, of over
hun eigen ervaringen praten.
Vraag 3: Hoe zou het zijn als we allemaal hetzelfde waren en er geen diversiteit was?
Geef deze vraag aan elke groep. Hun taak zal zijn om een mime te maken van
hoe het zou zijn als we allemaal hetzelfde waren. Verzamel voordat u begint wat
woorden uit de klas om te beschrijven hoe ze denken dat het zou zijn en schrijf
ze op het bord om ze iets te geven om mee te werken. Als u dit eenmaal heeft
gedaan, zorg er dan voor dat ze begrijpen wat u bedoelt met een mime. Modelleer,
of vraag een aantal kinderen om een voorbeeld te geven. U zou kunnen denken
aan: er hetzelfde uitzien; zich hetzelfde verplaatsen; op dezelfde manier eten enz.
Zodra de mimes klaar zijn, vraagt u elke groep om die van hen aan de klas te
laten zien. Stel de rest van de klas enkele vragen:
- Wat vindt u van de getoonde mime?
- Waar dacht u aan?
- Hoe voelde u zich erbij?
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Vragen
- Wat vindt u van diversiteit nu u al deze activiteiten hebt voltooid?
- Maken de positieve aspecten van diversiteit het de moeite waard om de
uitdagingen aan te gaan? Leg uit waarom wel of niet.
Als u dat wenst, zou u deze laatste vraag kunnen stellen als een 'mee eens-niet
mee eens'-regel, waarbij het ene uiteinde van de ruimte 'mee eens' is en het
andere 'niet mee eens'.
Eens-oneens
Kinderen verhuizen naar een plek die hun denken langs het continuüm laat zien:
als ze het eens zijn, gaan ze naar het mee eens-einde; als ze het oneens zijn, gaan
ze naar het oneens-einde; als ze besluiteloos zijn of gemengde gevoelens hebben,
plaatsen ze zichzelf langs de lijn op het punt dat hun gevoelens het beste beschrijft.
Vraag de kinderen vervolgens om de redenen te geven waarom ze zich op een
bepaald punt hebben geplaatst. Na een discussie die verschillende meningen
mogelijk maakt, kunt u vragen of één van de kinderen - nadat ze de mening
van anderen hebben gehoord - naar ergens anders langs de lijn wil verhuizen.
Ontvang feedback van een paar kinderen die verhuizen.

Activiteit 6: Laten we vieren!
Tijd
60 minuten
Overzicht
Groepsactiviteit die later dit jaar ideeën zal opleveren voor de Inclusieweek
Doelstelling (-en)
Voor kinderen om samen te werken aan een plan om diversiteit op school te vieren
Groepsorganisatie
Groepen van vijf tot zes kinderen
Middelen
Papier en pennen
Laten we vieren! Activiteitenplan
Instructies
Herinner de kinderen aan alle positieve dingen die ze over diversiteit hebben
gezegd in activiteit 5. Omdat het zoveel positieve dingen met zich meebrengt
en het overal aanwezig is, is diversiteit het vieren waard. Vandaag gaan ze
in groepsverband een plan maken om diversiteit op school te vieren. Leg uit
dat de school later in het jaar een week zal hebben met veel verschillende
activiteiten (Inclusieweek) en dat de plannen die ze vandaag maken zullen
worden voorgelegd aan de mensen die de week zullen organiseren.
Voordat u de kinderen in groepen plaatst, begint u met het verzamelen van
ideeën van kinderen over verschillende manieren van vieren: feesten, eten,
dansen, muziek, enz. Vraag de klas hoe ze deze manieren van vieren kunnen
verbinden met wat ze tot nu toe over diversiteit hebben geleerd. Wat hebben ze
bijvoorbeeld geleerd over divers eten; hoe kan dit een feest worden op school?
Dit zal ze enkele ideeën geven om hun groepsgesprekken te starten.
Groepen kunnen hun plan maken voor hun eigen leeftijdsgroep, jongere kinderen
of wie dan ook op school, inclusief ouders en schoolpersoneel.
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1. Verzin zoveel mogelijk ideeën als u kunt voor manieren om diversiteit op
school te vieren. Een persoon moet deze noteren.
2. Kies uw favoriete idee - mogelijk moet u hierover stemmen als u het niet eens
kunt worden.
3. Gebruik de koppen van het activiteitenplan om meer in detail over uw activiteit
te praten en hem globaal te plannen.
4. Als u eenmaal duidelijk bent over uw activiteitenplan, vult u het activiteitenplan in.
Als de plannen klaar zijn, vraagt u elke groep om hun plannen met de klas te delen.
Vraag hen positief te reageren op elk plan en manieren te bedenken waarop ze
kunnen worden verbeterd.

Laten we vieren! Activiteitenplan
De naam van onze activiteit is:

Onze activiteit zou _______________________ duren. (Schrijf het aantal minuten
of uren in de ruimte)
De activiteit is voor:

De activiteit zou plaatsvinden in:
Wat er gebeurt in onze activiteit is:

Wat we nodig hebben voor onze activiteit is:
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Set 2: Inclusie begrijpen Leeftijdscategorie: 9-11
Activiteit 1: binnen of buiten?
Tijd:
10 minuten
Overzicht
Een startende activiteit om de concepten en woordenschat van uitsluiting en
inclusie te introduceren
Doelstelling (-en)
Voor kinderen om te erkennen wat inclusie en uitsluiting betekent
Groepsorganisatie
Hele groep
Middelen
Vijf sets kleine stukjes papier - elke set een andere kleur (u kunt ook stickers
gebruiken als u die heeft)
Een klein stukje wit papier (of een witte sticker)
Instructies
Deze activiteit is aangepast van All Different, All Equal (Raad van Europa):
https://rm.coe.int/1680700aac
Voordat u de kleine stukjes papier uitdeelt, moet u beslissen aan wie u het witte
stuk gaat geven. Deze persoon moet iemand zijn die behoorlijk veerkrachtig is en
openlijk over zijn/haar gevoelens kan praten.
Vertel de klas dat u ze allemaal een klein stukje papier gaat geven. Ze mogen dit
aan niemand anders laten zien - het is geheim. Deel dan het papier uit. Elk kind,
behalve het kind dat u heeft gekozen, krijgt een gekleurd stukje papier; geef dit
kind het witte stuk als u het papier uitdeelt.
Vertel de klas dat het hun taak is om - zo snel en stil als ze kunnen - de rest van
de kinderen te vinden met hetzelfde kleurpapier als zijzelf. Als ze hun groep
vinden, moeten ze zichzelf in hoogte rangschikken en in een cirkel gaan staan.
(Deze laatste zin is alleen om ze een snelle taak te geven - voel u vrij om deze te
veranderen als u dat wilt.)
Het kind met het witte vel papier wordt zonder groep gelaten.
Vragen
- Kijk eens door de ruimte. Wat valt u op?
- Laten we [kind met wit papier] vragen wat er is gebeurd. Hoe was het om geen
groep te kunnen vinden? Wat dacht/voelde u?
- Hoe zit het met de rest van jullie - hoe voelde het om jullie groep te vinden?
Introduceer of lok het woord 'betrokken' uit als onderdeel van iets zijn of voelen,
en het woord 'uitgesloten' als het geen onderdeel van iets mogen zijn of voelen.
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Tijd
15 minuten
Overzicht
Een activiteit met de hele groep en discussie over verschil en gelijkheid
Doelstelling (-en)
Voor kinderen om:
- te ervaren deel uit te maken van verschillende groepen met verschillende
klasgenoten
- te onthouden dat verschillen vaak niet zichtbaar of voorspelbaar zijn
- te erkennen dat hoewel we allemaal verschillend zijn, we allemaal gelijk zijn en
allemaal het recht hebben om te worden opgenomen
Groepsorganisatie
Zes groepen van vijf of zes kinderen
Middelen
Ruimte
Instructies
Deze activiteit is ontleend aan de Welshe regering: Pesten begrijpen en voorkomen:
een lesplan voor Belangrijke Fase 2
https://www.torfaen.gov.uk/en/Related-Documents/AntiBullying/
Understanding-and-preventing-pullying-Lesson-Plan-Key-Stage-2.pdf
Vraag de leerlingen om een plek in de ruimte te zoeken. Leg uit dat u ze een
kenmerk gaat geven en dat ze alle andere mensen in de kamer moeten vinden met
wie ze het kenmerk delen. Geef ze een eenvoudig voorbeeld om ze in beweging te
krijgen, bijvoorbeeld: zoek iedereen die dezelfde schoenmaat heeft als u.
Hier zijn enkele ideeën voor kenmerken - u kunt ook uw eigen kenmerken toevoegen
en deze op uw klas afstemmen op basis van wat u weet over uw kinderen:
- Werd geboren in dezelfde maand als u.
- Is ongeveer even lang als u.
- Gaat op dezelfde manier naar school als u (lopend, op de fiets, met de bus,
auto, etc.).
- Heeft hetzelfde aantal broers en zussen als jij.
- Deelt hetzelfde favoriete dier, tv-programma, kleur, sport, auteur, eten, enz. als u.
- Spreekt hetzelfde aantal talen als u.
Geef ze een paar momenten om te bespreken wat ze met elkaar gemeen hebben
als ze hun groepen bereiken.
Voltooi zoveel rondes als de aandachtsspanne van de klas toelaat!
Vragen
- Zaten dezelfde mensen altijd in dezelfde groepen?C
- Waren de groepen altijd even groot?- Wanneer zou u kunnen raden / voorspellen
door gewoon naar iemand te kijken in welke groep hij of zij zou zitten? Wanneer
zou u het niet kunnen raden / voorspellen?
De bovenstaande vraag herinnert ons eraan dat er veel manieren zijn om divers
te zijn die we niet kunnen zien of voorspellen.
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- Betekende het feit dat u in de ene groep zat in plaats van in de andere dat
u beter was dan iemand anders? Of slechter dan alle anderen?
Benadruk dat onze eigenschappen ons niet beter of slechter maken dan wie
dan ook, alleen maar anders. We zijn allemaal verschillend en allemaal gelijk.
- Is het juist dat mensen worden uitgesloten omdat ze anders zijn?
Hier zou u misschien willen benadrukken dat iedereen het recht heeft om
op school en in hun gemeenschap te worden opgenomen. Als u specifiek wilt
praten over het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind om hier dieper op
in te gaan, kijk dan naar artikel 28, 29, 30, 22 en 23: https://www.unicef.org.uk/
what-we-do/un-convention-child-rights/
Vragen die verband houden met de laatste activiteit en de volgende:
- Hoe voelde het als u er alleen voor stond omdat u niemand kon vinden met
dezelfde eigenschap als u?
- Hoe voelde het toen u in een grote groep zat?
Deze laatste twee vragen zijn een manier om te ontrafelen dat, hoewel we in
ons hoofd begrijpen dat anders zijn gewoon anders is - niet beter of slechter we ons toch buitengesloten kunnen voelen als we alleen zijn, en sterker als we
deel uitmaken van een grote groep.
- Zijn er momenten waarop u alleen wilt zijn en geen deel uit wilt maken van een
grote groep?
Zolang kinderen ervoor hebben gekozen om alleen te zijn, hoort het ook bij het
mens-zijn om dit soms te willen. De moeilijke gevoelens komen wanneer we niet
alleen willen zijn - wanneer we deel willen uitmaken van iets waartoe ons de
toegang wordt ontzegd.

Activiteit 3: Forceer de cirkel
Tijd
20-25 minuten
Overzicht
Een activiteit voor de hele groep om inclusie en uitsluiting beter te illustreren en
te onderzoeken dan Activiteit 1.
Doelstelling (-en)
Voor kinderen om ervaringen met en redenen voor inclusie en uitsluiting te
onderzoeken en uit te leggen
Groepsorganisatie
Hele groep
Middelen:
Ruimte - buiten zou goed werken
Instructies
Deze activiteit is aangepast van All Different, All Equal (Raad van Europa):
https://rm.coe.int/1680700aac
Vraag de kinderen om in een kring te gaan staan. Leg uit dat wat er gaat gebeuren,
is dat ze allemaal, op één na, de armen gaan verbinden en samen sterk gaan staan
als een ronde muur. Één kind zal zich buiten de cirkel bevinden en proberen binnen
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te komen. Het is belangrijk om te benadrukken dat deze activiteit niet gaat over het
gebruiken van geweld, maar over het gebruik van uw hersenen en het nadenken
over uw tactieken. Om ervoor te zorgen dat iedereen veilig blijft, heeft u echter
enkele duidelijke regels nodig, bijvoorbeeld:
1. Als u, wanneer u deel uitmaakt van de muur, voelt dat de persoon erin slaagt
binnen te komen, laat hem dan binnen. U mag niemand anders het risico laten
lopen om gekwetst te worden.
2. Als u de persoon bent die probeert binnen te komen, mogen uw pogingen
niemand in gevaar brengen om gewond te raken. Onthoud dat dit over het
gebruik van uw hersenen gaat!
Vraag een vrijwilliger om als eerste buiten de cirkel te komen en probeer om binnen
te komen. Als ze er na ongeveer twee minuten niet in zijn geslaagd om binnen te
komen, stop dan met de activiteit, breng ze in de 'muur' en vraag om een andere
vrijwilliger. Herhaal de activiteit vier of vijf keer (of meer als het goed gaat), zodat er
tenminste meerdere mensen proberen in de cirkel te komen.
Vragen
- Welke strategieën gebruikten mensen om te proberen door de muur te komen?
- Welke strategieën gebruikten de mensen in de muur om te voorkomen dat
anderen erdoorheen kwamen?
- Hoe voelde u zich toen u probeerde erdoor te komen?
- Hoe voelde u zich toen u in de muur was en mensen probeerden er doorheen
te komen?
- Als u door de muur bent gekomen, hoe voelde u zich toen?
- Hoe verhoudt dit spel zich tot het echte leven?
- Hoe is het als u een groep of activiteit ziet waarvan u deel wilt uitmaken en
waarvan u bent uitgesloten?
- Heeft u ooit deel uitgemaakt van een groep die iemand uitsluit? Hoe voelde dat?
- Waarom sluiten we mensen uit? We komen hierop terug in Set 3, dus misschien
wilt u maar een kleine hoeveelheid tijd aan deze vraag besteden.
- Waar anders in het leven ziet u voorbeelden van uitsluiting - in uw school/
gemeenschap (bijv. pesten)/land/in de wereld (bijv. conflict en ontheemding)?

Activiteit 4: Een zak met verschillen
Tijd
20 minuten (30 als u de optionele vragen stelt)
Overzicht
Een activiteit in een kleine groep gevolgd door een klassikale discussie die
inclusie en uitsluiting in verband brengt met diversiteit
Doelstelling (-en)
Voor kinderen om de uitdagingen te ervaren die verschillen in de klas kunnen
opleveren en deze in verband te brengen met inclusie en uitsluiting
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Groepsorganisatie
Zes groepen van vijf of zes kinderen
Middelen
Een tas voor elke groep met:
- een andere set instructies voor elke groep (zie instructieblad)
- schaar
- 1/2 vel blauw papier (of andere kleur)
- 1/4 vel geel papier (of andere kleur)
- lijmstift
- viltstift
Instructies
Deze activiteit is overgenomen van Stephanie Shaw, Studentenactiviteiten ter
bevordering van diversiteit, inclusie en empathie;
https://www.gettingsmart.com/2016/10/student-activities-to-promote-diversityinclusion-and-empathy/
Verdeel de klas in zes groepen. Leg uit dat elke groep een taak gaat voltooien.
Iedereen heeft dezelfde materialen en instructies, die ze in een tas ontvangen.
Het doel is om te zien wie een korte taak snel kan afmaken, dus het is een
wedstrijd om te zien wie de taak als eerste kan afmaken. Controleer of iedereen
denkt dat dit eerlijk klinkt. Vertel de klas dat de sleutel tot succes is om de
instructies in hun tas zorgvuldig te lezen en op te volgen, aangezien u ze niet
kunt helpen. Controleer of ze het er allemaal mee eens zijn.
Geef elke groep een tas en vertel ze dat ze deze niet mogen aanraken totdat
u de activiteit start. Start de activiteit zodra elke groep een tas heeft. U zult
waarschijnlijk veel horen als 'Het is niet eerlijk!' opmerkingen in de kamer - u kunt
ze eraan herinneren dat ze het in het begin eens waren dat het eerlijk was. Veel
plezier hiermee - het spijt u zeer dat ze geen Engels/Pools/Grieks/Spaans/Frans
spreken, maar dat is niet uw schuld!
Na een paar minuten zal Groep 1 de taak voltooien. Maak er een grote show van
om iedereen te laten stoppen en applaudisseren. Praat over hoe briljant ze zijn
omdat ze de wedstrijd hebben gewonnen en zo snel klaar zijn. Ga door met elk
van hen te prijzen. Uiteindelijk zal iemand uit een andere groep zich uitspreken
en zeggen dat vanwege de instructies niet iedereen dezelfde kans heeft gehad
om zo snel klaar te zijn.
Vragen
- Wat is er met u gebeurd tijdens de activiteit? (Vat voor de klas samen dat elke
groep dezelfde instructies kreeg, maar een andere manier waarop ze de activiteit
moesten voltooien).
- Hoe was het tijdens de taak voor u en uw groep? Wat dacht u? Hoe voelde u zich?
- Wie voelde zich volledig bij de taak betrokken? Waarom?
- Wie hadden niet het gevoel dat ze volledig betrokken waren? Waarom niet?
Vat dit deel samen door te zeggen dat onze verschillen ons soms het gevoel
kunnen geven dat we buitengesloten zijn - niet alleen van onze vrienden, maar
ook van het onderwijs. U kunt dit relateren aan enkele van de uitdagingen die
de klas naar voren heeft gebracht met betrekking tot diversiteit in Set 1. Het is
belangrijk om de studenten hier eraan te herinneren dat, hoewel de activiteit die
ze zojuist hebben gedaan enkele vrij duidelijke verschillen met zich meebracht,
deze slechts dient om te illustreren dat er verschillen zijn. In het echte leven zijn
de verschillen tussen mensen vaak veel minder fysiek of zichtbaar.
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- Dus was het een eerlijke taak? Waarom of waarom niet?
Praat hier over de taak die er eerlijk uitziet - iedereen had dezelfde materialen en
instructies, wat redelijk lijkt.
- Maar was het echt eerlijk? Als u een vis en een aap zou vragen om in een boom
te klimmen om te laten zien hoe snel ze waren, zou dat dan eerlijk zijn? Waarom/
waarom niet? Welke verschillende talenten hebben ze t.o.v. elkaar?
- Zou u de vis uitlachen omdat hij niet in de boom kon klimmen?
- Maar lachen we soms mensen uit die niet kunnen wat wij gemakkelijk kunnen die andere talenten hebben dan wij? Hoe denkt u dat ze zich hierdoor voelen? Is
het eerlijk? Wat kunt u in plaats daarvan doen?
Als uw groep echt betrokken is bij de discussie, volgen hier nog enkele vragen:
- Wat zou een eerlijke taak zijn voor de vis om te laten zien hoe snel hij is?
Waarom/waarom niet?
- Denk aan de taak die u net heeft gedaan. Het doel was om snel een korte taak
te voltooien. Kon de taak eerlijker zijn gemaakt voor uw groep? Hoe? Of zou u
een totaal andere taak nodig hebben gehad?
Het punt hier is dat, omdat we divers zijn, we vaak verschillende manieren
nodig hebben om deel te nemen, te laten zien, ons onderwijzen*. Wij hebben
ook verschillende talenten, dus onszelf vergelijken met anderen is niet nuttig.
Deze opties zorgen ervoor dat we kunnen worden opgenomen en een eerlijke
kans hebben om te leren wat alle anderen leren. Deze opties maken onderwijs
inclusief en echt eerlijk. (Dit idee wordt interactief behandeld in Activiteit 6.)
* Let op: we hebben het hier niet over leerstijlen, waarvan onderzoek aantoont dat ze
geen gedocumenteerde basis hebben.

Activiteit 4: Een zak met verschillen - instructiebladen
Deze instructies moeten worden opgeknipt om ze van elkaar te scheiden. Plaats in elk van de
tassen een andere set instructies voor de groep. Let op: er zijn vijf verschillende taalalternatieven
voor groep 2 (Spaans, Pools, Frans, Grieks, Engels): kies een taal die uw kinderen niet goed
spreken!
Groep 1
Alle leden van uw team moeten volledig deelnemen aan de activiteit en de gegeven
aanwijzingen opvolgen
Instructies:

1. Neem het blauwe stuk papier en vouw het dubbel.
2. Pak het gele papier en knip er een cirkel uit.
3. Lijm deze cirkel op het blauwe papier.
4. Gebruik de pen om 'We love school' op de cirkel te schrijven.
5. Schrijf elk uw naam op de achterkant van het blauwe stuk papier.
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Groep 2
Alle leden van uw team moeten volledig deelnemen aan de activiteit en de
gegeven aanwijzingen opvolgen
Instructies:
1. Tomar de pieza azul de papel en doblar por la mitad.
2. Tomar el papel apislo y cortar un círculo fuera de él 3. Pegue este círculo
en el papel azul. 4. Utilice el apis para escribir en marrón "Yo amo la escuela."
Dentro del círculo. 5. Poner su nombres en la parte posterior de la tarjeta.
Groep 2
Alle leden van uw team moeten volledig deelnemen aan de activiteit en de
gegeven aanwijzingen opvolgen
Instructies:
1. Weź niebieską kartkę i złóż ją na pół
2. Weź żółtą kartkę i wytnij z niej kółko
3. Przyklej kółko do niebieskiej kartki
4. Weź pióro i napisz "Kochamy szkołę" na tym kółku
5. Napisz swoje imię z drugiej strony niebieskiej kartki
Groep 2
Alle leden van uw team moeten volledig deelnemen aan de activiteit en de
gegeven aanwijzingen opvolgen
Instructies:
1. Prenez le papier bleu et pliez-le en deux.
2. Prenez le papier jaune et découpez-y un cercle.
3. Collez ce cercle sur le papier bleu.
4. Ecrivez avec un stylo "Nous aimons l’école" sur le cercle.
5. Chacun écrit son nom au dos du papier bleu.
Groep 2
Alle leden van uw team moeten volledig deelnemen aan de activiteit en de
gegeven aanwijzingen opvolgen
Instructies:
1. Πάρτε το μπλε χαρτί και διπλώστε το στη μέση.
2. Πάρτε το κίτρινο χαρτί και κόψτε έναν κύκλο.
3. Κολλήστε τον κύκλο πάνω στο μπλε χαρτί.
4. Χρησιμοποιήστε τον μαρκαδόρο για να γράψετε τη φράση «Αγαπάμε το
σχολείο» πάνω στον κύκλο.
5. Γράψτε ο καθένας το όνομά σας στο πίσω μέρος του μπλε χαρτιού.
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Alle leden van uw team moeten volledig deelnemen aan de activiteit en de
gegeven aanwijzingen opvolgen
Instructies:
1. Take the blue piece of paper and fold it in half.
2. Take the yellow paper and cut a circle out of it.
3. Glue this circle onto the blue paper.
4. Use the pen to write "We love school" on the circle.
5. Each write your name on the back of the blue piece of paper.
Groep 3
Lees de instructies. Dan moet uw team de aanwijzingen met alle ogen dicht
opvolgen - niet valsspelen!
Instructies:
1. Neem het blauwe stuk papier en vouw het dubbel.
2. Pak het gele papier en knip er een cirkel uit.
3. Lijm deze cirkel op het blauwe papier.
4. Gebruik de pen om 'We love school' op de cirkel te schrijven.
5. Schrijf elk uw naam op de achterkant van het blauwe stuk papier.
Groep 4
Al uw teamleden moeten de instructies volgen, waarbij elk lid één van hun
handen achter de rug heeft
Instructies:
1. Neem het blauwe vel papier en vouw het dubbel.
2. Pak het gele papier en knip er een cirkel uit.
3. Lijm deze cirkel op het blauwe papier.
4. Gebruik de pen om 'We love school' op de cirkel te schrijven.
5. Schrijf elk uw naam op de achterkant van het blauwe stuk papier.
Groep 5
Slechts twee mensen in het team kunnen instructies geven aan één persoon en
deze persoon moet te allen tijde de ogen gesloten hebben.
Instructies:
1. Neem het blauwe vel papier en vouw het dubbel.
2. Pak het gele papier en knip er een cirkel uit.
3. Lijm deze cirkel op het blauwe papier.
4. Gebruik de pen om 'We love school' op de cirkel te schrijven.
5. Schrijf elk uw naam op de achterkant van het blauwe stuk papier.
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Groep 6
Niemand kan praten - voltooi de aanwijzingen in totale stilte.
Instructies:
1. Neem het blauwe vel papier en vouw het dubbel.
2. Pak het gele papier en knip er een cirkel uit.
3. Lijm deze cirkel op het blauwe papier.
4. Gebruik de pen om 'We love school' op de cirkel te schrijven.
5. Schrijf elk uw naam op de achterkant van het blauwe stuk papier.

Activiteit 5: Eerlijk is niet gelijk
Tijd
10 minuten
Overzicht
Een interactieve manier om te laten zien dat eerlijk niet gelijk is
Doelstelling (-en)
Voor kinderen om te erkennen dat ze allemaal verschillende dingen nodig
hebben om een gelijke kans te krijgen om te leren
Groepsorganisatie
Hele klas
Middelen
Ziektestrookjes - in stukken gesneden zodat u er één per kind heeft
(zie Ziektestrookjes blad)
Zes pleisters
Instructies
Deze activiteit is een aangepaste versie van de pleister-les van mevrouw Lefave:
Eerlijk is niet gelijk:
https://www.teacherspayteachers.com/Product/FREE-Band-Aid-Lesson-Fair-IsNot-Equal-814855
Geef elk kind een 'ziektestrookje'. Vertel ze dat ze een minuut de tijd hebben om
uit te beelden wat er mis is met hen.
Als de minuut voorbij is, stop ze dan en vraag één persoon met elk type 'ziekte' gesneden arm, keelpijn, oorontsteking, verstuikte enkel, buikpijn, jeukende uitslag om naar voren te komen.
Houd de pleisters omhoog en vertel de klas dat u elke 'ziekte' gaat genezen met
een pleister. Maak voor elk kind een show van hoe u de pleister op hun probleem
zou plakken - het zal natuurlijk werken voor de gesneden arm, maar de klas zal het
grappig of vreemd vinden als u probeert de andere problemen met een pleister
te genezen. U hoeft niet zo ver te gaan als het plakken van de pleister - voor het
geval iemand een pleisterallergie heeft - de mime en show zijn voldoende.
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- Voor wie werkt de pleister? Waarom?
- Voor wie werkt hij niet? Waarom? Wat hebben de andere mensen nodig om
zich beter te voelen?
- Wat hebben we tot nu toe over onszelf geleerd? (Als ze een duwtje nodig
hebben - zijn we allemaal hetzelfde of zijn we heel verschillend?)
- Dus leren jullie allemaal hetzelfde? Hebben jullie allemaal dezelfde hulp nodig
tijdens het leren? U kunt deze vraag uitbreiden door kinderen te vragen te praten
over wat ze gemakkelijker en moeilijker vinden - en waarbij ze meer hulp nodig
hebben - als ze aan het leren zijn.
Besluit met te zeggen dat eerlijk betekent dat ze in de klas op verschillende
manieren worden geholpen, zodat ze hetzelfde kunnen leren als alle anderen.

Activiteit 6: Het bericht verspreiden
Tijd
90 minuten, of meer indien nodig - zodra hij is opgezet, kan de activiteit iets zijn
waar u lange tijd naar terugkeert
Overzicht
Twee gekoppelde activiteiten die zijn ontworpen om het leren van kinderen over
inclusie en uitsluiting te consolideren
Doelstelling (-en)
Voor kinderen om na te denken over wat ze hebben geleerd over inclusie en om
een product te maken dat de belangrijkste les voor hen uitdrukt
Groepsorganisatie
Hele klas, dan keuze uit paren of kleine groepen
Middelen
Diverse - hangt af van de keuze van de kinderen van de activiteit en wat u tot uw
beschikking heeft
Instructies
Vraag de kinderen eerst om zelf na te denken over deze vraag:
- Wat heeft u geleerd over insluiting en uitsluiting in de activiteiten die we
hebben gedaan?
Misschien wilt u een paar minuten besteden aan het herhalen van de activiteiten
die u heeft gedaan om hun herinneringen op te frissen.
Vraag de kinderen als ze een paar minuten de tijd hebben gehad om na te
denken over hun gedachten. Vraag na een paar minuten delen elk paar om met
een ander paar mee te doen en hun gedachten te delen. Vraag ze vervolgens in
een groep van vier te beslissen wat het belangrijkste is dat ze hebben geleerd
over inclusie en uitsluiting. Ze moeten dit op papier noteren.
Breng de klas bijeen en vraag elke groep om hun belangrijkste leerstuk te delen.
Schrijf ze allemaal op het bord, zodat iedereen ze kan zien. U heeft waarschijnlijk
een lijst met zaken als:
U buitengesloten voelen is schokkend / frustrerend / maakt u boos, etc.
U opgenomen voelen maakt u gelukkig / comfortabel / ontspannen, etc.
We zijn allemaal verschillend en allemaal gelijk.
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U kunt niet altijd zien hoe mensen verschillen
We hebben allemaal verschillende dingen nodig om ons te helpen leren
We moeten iedereen erbij betrekken, zelfs als ze anders zijn dan wij
Deze leerstukken worden boodschappen voor andere mensen op school. Bij het
volgende deel van de activiteit maken de kinderen een keuze. Leg uit
dat ze een product gaan maken dat ze kunnen gebruiken om ten minste één van
deze boodschappen over te brengen op andere mensen op school. Ze kunnen
kiezen uit de volgende manieren om dit te doen (pas deze lijst aan afhankelijk
van uw eigen omstandigheden):
Poster
Rollenspel (een verhaal met woorden, interview, mime)
Gedicht
Songtekst of een compleet nummer
Presentatie (met of zonder computer, afhankelijk van uw middelen)
Artikel voor een schoolnieuwsbrief
Stripverhaal
Collage
De succescriteria voor het product zijn:
1. Ze moeten met minstens één andere persoon samenwerken en in groepen die
niet groter zijn dan __ (bepaal met welk aantal u tevreden bent).
2. De boodschap van het leerstuk moet duidelijk overkomen.
3. Het product moet van hoge kwaliteit zijn aangezien het aan andere mensen op
school getoond zal worden.
Wijs voor elk product een ruimte in de klas toe en vraag de kinderen om naar de
ruimte te verhuizen voor het product dat ze willen maken.
Vraag ze vanaf hier om paren of groepen te vormen, of plaats ze indien nodig in
deze groepen.
Als ze eenmaal in groepjes zijn, beslissen de kinderen - aan de hand van de lijst
op het bord - welke boodschap (-pen) ze via hun product willen laten zien.
Ze kunnen dan aan hun product gaan werken. Afhankelijk van hoeveel tijd u hieraan
kunt besteden, kunt u de reikwijdte van hun werk beperken of uitbreiden, door op
verschillende tijdstippen in brokken van 30 minuten terug te komen op de taak.
Als de producten klaar zijn, zoek dan een manier om ze te delen. Dit kan binnen
de klas zijn, met een andere klas, met een fase- of jaargroep, in een bijeenkomst
(met of zonder ouders). Elke groep zal een korte introductie voor hun product
moeten voorbereiden voordat ze het presenteren.
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Activiteit 1: Waarden mime
Tijd
15 minuten
Overzicht
Opwarmactiviteit om het concept van waarden via mime te introduceren
Doelstellingen
Om studenten te laten herkennen en uit te laten leggen wat een waarde is
Groepsorganisatie
Hele klas
Middelen
Niets bijzonders. Deze activiteit kan zittend/staand, aan bureaus/in een kring,
binnen/buiten worden gedaan.
Instructies
Zet de klas in paren. Vertel ze dat u ze een woord gaat geven. Samen met hun
partner gaan ze een korte mime uitwerken die het woord laat zien. Ze hebben
maar één minuut.
Kies een woord uit de onderstaande lijst die de paren uit moeten beelden.
Herhaal de activiteit met een ander woord. Vraag tijdens het uitvoeren van de
activiteit enkele paren om hun mimes aan de klas te laten zien. U zult zien dat de
woorden in de lijst tegenovergestelden zijn. Het zou goed zijn om ze woorden uit
de linker- en rechterlijst te geven: Activiteit 2 gaat over nadenken over inclusieve
waarden. Op dit punt kan het nuttig zijn de leerlingen bloot te stellen aan enkele
waarden die niet inclusief zijn.
Liefde Haat
Moed Angst
Respecteer Minachting
Gelijkheid Macht
Vrede Geweld
Vriendelijkheid Wreedheid
Vreugde Verdriet
Delen Egoïsme
Nieuwsgierigheid Onwetendheid
Begrip Onsympathiek
Vragen/leerpunten
Waar zijn deze woorden voorbeelden van? Kwestie, vraag: als u [naam invoegen]
beschrijft als altijd vriendelijk, attent en genereus, waar zijn deze woorden dan
voorbeelden van?
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Hier probeert u de klas ertoe te brengen de woorden te identificeren als
kwaliteiten of principes die mensen belangrijk vinden en op basis waarvan ze
besluiten hun leven te leiden; we noemen dit waarden. U kunt ook vragen stellen
over beroemde mensen, of mensen over wie ze hebben geleerd, om meer
voorbeelden te geven van de waarden van verschillende mensen.

Activiteit 2: Waarden voor inclusie
Tijd
Deel 1: 15 minuten
Deel 2: 30 minuten
Overzicht
Een tweedelige activiteit met bespreking (in de hele klas of in groepen) en een
praktische activiteit.
Doelstelling (-en)
Voor kinderen om:
- enkele van hun eigen waarden te identificeren
- de relatie tussen waarden en gedrag te herkennen
- de waarden van een inclusief persoon te illustreren en uit te leggen
Groepsorganisatie
Hele groepsdiscussie gevolgd door klein groepswerk (vijf-zes in een groep)
Middelen
Groot papier, markeerstiften voor deel 2
Instructies
Deze activiteit bestaat uit twee delen. Ze kunnen na elkaar worden uitgevoerd of
u kunt ze scheiden (deel 1 moet vóór deel 2 worden gedaan).
Deel 1: de relatie tussen waarden en gedragingen
Begin met te controleren of de klas duidelijk is over de betekenis van het woord
'waarden' (zie Activiteit 1 voor opmerkingen - u zou een snelle versie van de
activiteit kunnen doen of hier meer voorbeelden van beroemde mensen kunnen
gebruiken).
Als u tevreden bent met hun begrip, vraagt u elk kind afzonderlijk aan drie waarden
te denken die persoonlijk belangrijk voor hen zijn: drie eigenschappen of principes
waaraan ze elke dag proberen vast te houden. Vraag ze om deze waarden na wat
bedenktijd met een partner te delen. Vraag er na enige tijd om te discussiëren naar.
U kunt ervoor kiezen om het volgende deel van de activiteit te doen, dat zich op vier
vragen richt, als een klassikale discussie of als een denk-paar-aandeel / gepaarde
discussie met feedback, of een combinatie van deze strategieën gebruiken.
Stel vervolgens de eerste vraag:
1. Als u zou moeten zeggen waar u deze waarden voelt, waar zou dat dan in uw
lichaam zijn?
Het punt hier is dat waarden iets zijn dat we heel diep voelen. Meestal merken
we ze niet eens op, ze zijn gewoon een deel van ons. Teken hier een beeld op het
bord van een boom in de aarde, of in de wortels van een boom.
Gebruik een voorbeeld van een waarde die als belangrijk naar voren is gekomen
voor mensen in de klas. Schrijf deze waarde in de wortels van uw boom.
Stel de volgende vraag:
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2. Als [naam van de voorbeeldwaarde] een belangrijke waarde voor u is, wat
zouden andere mensen u dan zien doen of horen zeggen als resultaat daarvan?
Na enige discussie / feedback uw afbeelding op het bord gebruiken om de klas
te vragen:
3. Als de waarde op onze foto onder de aarde ligt, waar zou u dan tekenen of
schrijven wat u zegt en wat u doet?
Hier helpt de afbeelding om de klas te laten zien dat hun gedrag hetzelfde is als
de stam, takken en bladeren van een boom.
Stel dan de laatste vraag,
4. Wat is dus het verband tussen onze waarden en wat we doen en zeggen - de
manier waarop we ons gedragen?
Het punt om hier naar voren te brengen is dat onze waarden een kernonderdeel
van ons zijn. Ze zijn erg belangrijk omdat ze veel invloed hebben op de manier
waarop we ons gedragen.
In deel 2 laat de klas zien hoe waarden zich tot gedrag verhouden.
Deel 2: waarden en gedragingen van een inclusief persoon
Verdeel de klas in groepen van vijf of zes kinderen. Er zijn hier twee keuzes voor
het uitvoeren van het eerste deel van deel 2, waartussen u kunt kiezen, afhankelijk
van uw groep, middelen en tijd. Beide opties werken prima voor de activiteit; de
eerste optie vraagt wat meer inspanning en zal iets chaotischer zijn, maar is leuker
voor de kinderen.
De eerste optie is dat elke groep een heel groot vel papier heeft ter lengte van
een kind. Behangpapier werkt goed, of u kunt stukjes suiker of flip-overpapier
aan elkaar plakken. Één kind ligt op het papier en de anderen tekenen rond het
lichaam om de omtrek van een persoon te maken.
De tweede optie is dat elke groep een stuk flip-overpapier of suikerpapier heeft
en de omtrek van een persoon tekent.
Als elke groep zijn omtrek heeft, herinner hen dan eraan dat uw ijsberg / boomvisueel is en dat waarden onder de oppervlakte liggen en gedragingen erboven.
Stel hen de volgende vragen:
Waar denkt u dat de waarden in ons zijn - binnen of buiten het lichaam? Binnen.
Hoe zit het met ons gedrag - de dingen die mensen ons horen zeggen en zien
doen - zouden deze binnen of buiten het lichaam zijn? Antwoord: Buiten.
Nu u heeft vastgesteld dat waarden binnen en gedragingen buiten het lichaam
gaan, is de klas klaar voor het volgende deel van de taak.
Begin met hen te vragen zich te herinneren wat ze hebben geleerd over inclusie /
uitsluiting in Reeks 2: Inclusie begrijpen. Als u eenmaal een paar ideeën hebt, vertel
de klas dan dat ze vandaag gaan nadenken over iemand die echt wil dat andere
mensen zich betrokken voelen. We zouden deze persoon een inclusief persoon
noemen.
Hun taak is als volgt:
1. Schrijf binnen de omtrek van uw persoon zoveel waarden op als u kunt bedenken
die voor die persoon belangrijk zouden zijn.
2. Als u aan een waarde denkt, buiten de omtrek van uw persoon, schrijf dan iets
op dat deze persoon zou zeggen of doen als gevolg van deze waarde.
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Vraag de kinderen wat voorbeelden voordat ze met de taak beginnen.
Als de 'mensen' er klaar voor zijn, deel ze dan op één van de volgende manieren gebruik een andere methode dan die u heeft gekozen voor de Vlaggen-activiteit
in Reeks 1:
- Een galerijwandeling: plak de mensen op de muur, loop als klas rond om ze
te bekijken.
- Een tafelwandeling: groepen laten hun mensen op tafel liggen en lopen rond
om de andere te bekijken.
- Een gezant: een groepslid bezoekt een andere groep met zijn persoon en
presenteert deze; doe dit totdat alle groepen alle vlaggen hebben gezien verander elke keer van gezant
- Doorgeven: geef elk persoon door van groep naar groep voor weergave en
commentaar.
- Presentaties: elke groep presenteert zijn persoon aan de hele klas.
Vragen voor deel 2
Wat valt u op aan de inclusieve mensen?
Zijn er waarden en gedragingen die vaak naar voren zijn gekomen? Zo ja, welke?
Wat zijn volgens u de belangrijkste waarden die een inclusief persoon moet hebben?

Activiteit 3: Marta's eerste dag - Opname 1
Tijd
60 minuten
Overzicht
Een groepsspidergram dat leidt tot een rollenspel-activiteit
Doelstelling (-en)
Voor kinderen om inclusieve waarden toe te passen op een realistische situatie
en hun denken te demonstreren door middel van een rollenspel
Groepsorganisatie
Groepen van vijf tot zes kinderen
Bronnen
Groot papier, markeerstiften
Ruimte voor repetities voor rollenspellen
Instructies
Verdeel de klas in groepen van vijf of zes kinderen, zodat u zes groepen in de
klas hebt. Herinner ze aan het scenario dat ze ontmoetten in Reeks 1, toen ze het
over diversiteit hadden:
Marta is net naar een nieuw land verhuisd. Het is haar eerste dag op haar nieuwe
school. Ze kan maar een paar woorden van de taal van haar nieuwe land spreken.
Leg uit dat elke groep een spidergram gaat maken dat zoveel mogelijk ideeën
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laat zien als ze kunnen bedenken in reactie op de volgende instructie: 'U zit in
de klas van Marta. Wat zijn de dingen die u kunt doen of zeggen om Marta het
gevoel te geven dat zij bij de klas hoort?'
Zodra de klas wat tijd heeft gehad om aan hun spidergrammen te werken, brengt
u ze weer bij elkaar om een paar van hun ideeën over inclusief gedrag te delen.
Het volgende deel van de activiteit is dat elke groep een kort rollenspel maakt
dat ten minste één van de ideeën uit hun spidergram laat zien. Ze kunnen meer
dan één van hun ideeën kiezen om in het rollenspel te laten zien, maar houd er
rekening mee dat ze maar 15 minuten hebben om deze samen te stellen (voel
u vrij om meer tijd te besteden als u die heeft en denkt dat de klas hun aandacht
langer bij het rollenspel kan houden). Iemand moet Marta zijn; de andere
kinderen moeten andere personages spelen die één of meer van de gedragingen
van hun spidergram laten zien.
Als de rollenspellen klaar zijn, presenteert elke groep die van hen aan de rest van
de klas.
Optioneel:
1. Tijdens een presentatie kun u 'Bevriezen' zeggen en de klas (of u) kan de
personages vragen stellen over wat hun personage op dat moment denkt of voelt.
2. Aan het einde van de presentaties kunt u een aantal bijzonder sterke personages
kiezen om 'hot seat' te worden, d.w.z. dat de klas (of u) hen vragen stelt over hun
personage, vraag mensen bijvoorbeeld hoe het voor hun personages voelde om
Marta op te nemen, en hoe het voor Marta voelde toen ze werd opgenomen.
3. Film de rollenspellen zodat u ze kunt gebruiken om verder les te geven over
inclusie, of om discussies met stilstaande beelden gemakkelijker te maken.
Vragen
Welke waarden zag u in actie tijdens deze rollenspelen?
Zijn we sommige van deze waarden eerder tegengekomen bij andere activiteiten?
Welke blijven er ter sprake komen?

Activiteit 4: Marta's eerste dag - Opname 2
Tijd
30 minuten
Overzicht
Een groepsactiviteit waarbij scenario's worden gebruikt die betrekking hebben
op een realistische schoolsituatie
Doelstelling (-en)
voor kinderen om:
- te bespreken en uit te leggen wat ons tegenhoudt andere mensen te betrekken
- de impact te laten zien wanneer we anderen niet betrekken
- alternatieve manieren van handelen te identificeren die meer inclusief zijn
Groepsorganisatie
Groepen van vijf tot zes kinderen - zes groepen in de klas
Bronnen
Zes scenario's (zie volgende blad)
Papier en pennen
Gedachtenballon-werkbladen (zie blad volgende scenario's)
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Instructies
Leg uit dat, ook al weten we van alles wat we tot nu toe hebben geleerd,
het goed is om inclusieve waarden te hebben en iedereen erbij te betrekken,
soms doen we dat niet. In deze activiteit gaan we onderzoeken wat ons ervan
weerhoudt mensen op te nemen. We gaan door met het gebruiken van Marta's
eerste schooldag om ons hierbij te helpen.
Verdeel de klas in zes groepen. Leg uit dat elke groep een scenario zal hebben
om te lezen en te bespreken. Tijdens deze discussie krijgen ze vier taken:
1. Beslis en noteer wat, of wie, volgens hen de persoon in hun scenario ervan
weerhoudt om Marta op te nemen.
2. Vul voor deze persoon een werkblad met een gedachtenballon in om uit te
leggen wat ze denken en voelen. Tekeningen zijn hier prima, evenals woorden.
3. Vul een werkblad met een gedachtenballon in voor Marta om uit te leggen wat
ze in het scenario zou denken en voelen. Tekeningen zijn hier prima, evenals wods.
4. Bespreek en noteer wat ze zouden doen in plaats van de persoon in hun scenario
om ervoor te zorgen dat Marta werd opgenomen. Tekeningen zijn hier prima,
evenals woorden.
Na de activiteit leest elke groep zijn scenario voor aan de klas en presenteert
zijn taken.
Optionele wijzigingen:
1. Zet enkele personages op een 'hot seat' zodat u en de klas hen vragen kunnen
stellen over hun scenario en hun gedachten en gevoelens.
2. Als u tijd heeft, maak dan van scenario 4 een rollenspelactiviteit om voor alle
betrokkenen een ander resultaat te laten zien.
Vragen
Bent u het eens met de ideeën en suggesties van de groep?
Heeft u nog vragen of wilt u nog iets toevoegen?
Wat voor waarden denkt u dat de mensen in de scenario's laten zien?
Wat heeft u van deze activiteit geleerd?
Activiteit 4: Marta's eerste dag - Opname 2 - Scenaro's
Scenario 1
Ik heet Anna. In de pauze van vandaag wilde ik Marta heel graag gedag zeggen
omdat ze er een beetje eenzaam en verloren uitzag. Ik ging naar haar toe en ze
zag me, maar mijn vrienden zeiden dat we het te druk hadden omdat we onze
dans voor de talentenjacht moesten gaan oefenen. Ze bleven maar zeggen dat ik
moest opschieten. Ze zeiden dat we geen tijd hadden om met nieuwe mensen te
praten. Dus ging ik met ze mee zonder met Marta te praten.
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Ik ben Samuel. Mijn leraar zette Marta vandaag naast me bij wiskunde en vroeg
me haar te laten zien hoe ze het werk moest doen. Ik wilde niet - ze spreekt onze
taal niet, dus ze moet wel dom zijn. Ik wilde mijn tijd niet met haar verspillen en
achter raken met wiskunde.
Scenario 3
Ik ben Carolina. Mijn leraar bracht Marta naar me toe en vroeg of ze bij me kon
zitten en ik haar voor kon stellen aan mijn vrienden. Ik zei dat ik het zou doen,
maar ik deed het niet - ze is niet zoals ik en ik praat niet met mensen die niet
zoals ik zijn. Waar zouden we het eigenlijk over kunnen hebben?
Scenario 4
Ik heet Alex. Ik glimlachte vandaag naar Marta en ik denk dat ze me zag, maar
ik sprak niet met haar omdat ik weet dat ze mijn taal niet spreekt. Dus ik deed
het niet, omdat ik niet wist wat ik zou zeggen als ze me niet begreep, en het zou
allemaal heel gênant zijn.
Scenario 5
Ik ben Toni. Marta kwam vandaag tijdens de pauze naar me toe en zei: 'Toilet?'
tegen me. Ik denk dat ze wilde dat ik haar liet zien waar de toiletten zijn. Ik deed
het niet omdat mijn moeder me al heeft gezegd niet met haar of haar familie te
praten omdat ze niet van hier zijn.
Scenario 6
Mijn naam is Yianni. Waarom zou ik met een nieuw meisje praten? Ik heb het veel
te druk. Er is gewoon geen tijd over voor me om met iemand te praten die me
niet gaat helpen met mijn klaswerk of met de talentenjacht. Dus toen de leraar
me vandaag met haar in een paar plaatste bij Engels, ging ik in plaats daarvan
met Samuel werken - hij is goed in Engels.
Activiteit 4: Marta's eerste dag: Opname 2 - Marta's gedachten en gevoelens
Schrijf of teken in deze gedachtenballon wat u denkt dat Marta denkt en voelt als uw scenario
zich voordoet.
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Activiteit 5: Onze waarden in de klas

Tijd
20 minuten
Overzicht
Een rangschikking en telling van activiteit met behulp van Ruiten 9
Doelstelling (-en)
Voor kinderen om:
- hun top negen van inclusieve waarden voor de klas te identificeren
- deze waarden in een ruiten 9-vorm te rangschikken
- de redenering achter hun bovenste en onderste keuzes uit te leggen
- een tellingstabel te maken met de meest populaire waardenkeuzes van de klas
en de top zes te identificeren die u in Activiteit 6 kunt gebruiken
Groepsorganisatie
1. Kleine groepen van vijf à zes kinderen
2. Discussie met de hele klas met een kleine groep die tegelijkertijd aan een
tellingstabel werkt
Middelen
Waardenkaarten (zie blad volgende instructies) - afgedrukt en in stukken
gesneden, één set voor elke groep
Lijm
A4-papier - 2 stuks per groep
Tellingenblad (zie blad volgende waardenkaarten)
Instructies
Voorbereiding: Elke groep heeft een set waardenkaarten nodig. Degenen op het
hulpmiddelenblad zijn suggesties en kunnen indien nodig worden gewijzigd/
toegevoegd. We hebben u twintig opties gegeven; dit zullen er teveel zijn voor
de kinderen om in een pakket te hebben. Het doel van de activiteit is dat ze er
negen uitkiezen waarvan ze denken dat ze het belangrijkst zijn voor de klas,
en deze vervolgens rangschikken. U moet daarom beslissen hoeveel en welke
waarden u wilt opnemen in de pakketten die u uitdeelt. Zorg ervoor dat u de
waarden opneemt die vaak naar voren zijn gekomen in de vorige activiteiten.
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Vraag de kinderen eerst om de negen waarden te kiezen die volgens hen het
belangrijkst zijn in hun klas. Leg de andere kaarten aan één kant. Ze moeten zich
bij negen houden, omdat de volgende taak op dat aantal is gericht.
Als de groepen eenmaal hun negen waarden hebben bepaald, is hun volgende
taak om elke waarde te bespreken met als doel ze de vorm van een ruiten 9
te geven (zie de volgende pagina voor een illustratie). De rangorde moet een
groepsbeslissing zijn, dus ze moeten vertrouwen hebben in het uiten van hun
mening, ervoor zorgen dat iedereen wordt gehoord, en mogelijk een compromis
sluiten. Besteed een paar minuten aan het bespreken van dit proces voordat de
groepen aan de taak beginnen.

Boven: Belangrijkste waarde

RUITEN 9 RANGSCHIKKINGSSTRUCTUUR

Onder: Minst belangrijke waarde

Zodra de groepen de waardenkaarten hebben gerangschikt, deelt u lijm en twee
vellen papier uit. Vraag elke groep om:
1. Plak hun ingevulde Ruiten 9-ranglijst op een vel A4-papier.
2. Noteer hun bovenste en onderste keuzes op het tweede vel papier.
Vraag (of kies) vervolgens een groep vrijwilligers die - onafhankelijk van u en in
stilte - een telling kunnen maken met behulp van de volgende instructies:
Waarden Tellingstabel: instructies
1. Leg alle Ruiten 9-vellen op een stapel.
2. Neem het bovenste Ruiten 9-vel. Maak een lijst met alle waarden van dit
blad in de kolom Waarden op het het tellingenblad met waarden. Voeg een
tellingsmarkering toe naast elke waarde in de Telling-kolom. Leg dit Ruiten 9-vel
aan één kant.

3. Pak het tweede Ruiten 9-vel van de stapel. Kijk naar elke waarde. Als de waarde
al in uw kolom Waarden staat, voegt u een tellingsmarkering toe aan de kolom
tellingen. Als hij nog niet op uw lijst staat, voeg hem dan toe. Voeg ernaast een
tellingsmarkering toe. Leg dit Ruiten 9-vel aan één kant.
5. Herhaal stap 4 met de derde, vierde, vijfde en zesde Ruiten 9-vellen totdat
u klaar bent met alle vellen.
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6. Schrijf het totaal van de telling voor elke waarde als een getal in de Eindtotaal
kolom. Nu heeft u een ingevulde tellingstabel voor alle waarden in de klas - goed
gedaan!
7. Uw laatste taak is om een cirkel te plaatsen rond de zes waarden die het hoogste
aantal tellingen hebben gekregen. Als u dat eenmaal heeft gedaan, laat u de leraar
weten dat u klaar bent.
Terwijl de tellingstabel-groep aan het werk is, kunt u wat feedback krijgen van
de rest van de klas over de Ruiten 9-activiteit, door vragen te stellen over hun
hoogste en laagste waarden, bijvoorbeeld:
Welke waarde heeft u bovenaan/onderaan uw ruiten 9 gezet? Waarom?
Had iemand anders deze bovenaan/onderaan de ruiten 9?
Waarom heeft u hem daar neergezet - was het om dezelfde of verschillende
redenen?
Is iemand het niet eens met deze keuze? Waarom?
Wie had een andere keuze? Wat waren uw redenen om voor deze waarde te kiezen?
Als uw telllingstabel-groep klaar is, vraag hen dan om de klas de zes waarden te
vertellen die de meeste markeringen hebben gekregen. Schrijf deze op het bord
zodat iedereen ze kan zien.
Rond de activiteit af door samen te vatten dat de klas deze waarden heeft
gekozen als de zes belangrijkste in hun klas. Ze zullen deze waarden gebruiken in
de volgende activiteit.
Optionele aanvullende activiteit:
Maak een poster die de zes activiteiten van de klas laat zien met de titel
'De waarden van onze klas zijn ... '
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Vriendschap

Hoop

Nieuwgierigheid

Vriendelijkheid

Plezier/vreugde

Delen

Moed

Vrede

Vertrouwen

Gelijkheid

Respect

Liefde

Geduld

Verbeelding

Eerlijkheid

Deelname

Vastberadenheid

Bedachtzaamheid

Samenwerking

Begrip
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Waarde

Telling

Eindtotaal

Voorbeeld
vriendschap

Voorbeeld IIII

Voorbeeld 4
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Tijd
40 minuten
Overzicht
Een groepsactiviteit om de kernwaarden van de klas in de klas in praktijk te brengen,
gevolgd door een consensusvormende bespreking
Doelstelling (-en)
Voor kinderen om:
- een aantal belangrijke uitspraken te doen voor de klas voor elk van de top zes
waarden die in Activiteit 5 zijn gekozen
- maak een klassikale overeenkomst op basis van deze acties
Groepsorganisatie
1. Kleine groepen van vijf à zes kinderen
2. Discussie en overeenstemming met de hele klas
Middelen
Flip-over of suikerpapier
Markeerstiften
Kleverige tac, plakband of punaises
Instructies
Schrijf 'In onze klas zullen we ...' op het bord.
Verdeel de klas in groepen van vijf à zes kinderen; geef elke groep een stuk
flip‑over of suikerpapier en een viltstift.
Leg aan de klas uit dat het doel van deze taak is om overeenstemming te
bereiken over gedragsregels die de klas tot een inclusieve plek maken waar
iedereen samen goed kan leren. Deze manieren van gedrag zullen voortkomen
uit de zes waarden waarvan de klas besloot dat ze voor hen het belangrijkst
waren in de klas (activiteit 5). Vraag de klas nu om u te herinneren aan het
verband tussen waarden en gedrag.
Elke groep zal zich op één waarde concentreren. Het is hun taak om een paar
korte uitspraken te doen over deze waarde, die beginnen met: 'In onze klas
zullen we ...' De uitspraken zijn bedoeld om mensen te laten zien hoe iedereen
moet handelen om de klas inclusief te laten.
Modelleer enkele voorbeelden op het bord of vraag de kinderen enkele
voorbeelden te modelleren. Hier zijn er een paar om mee te beginnen:
Waarde			

In onze klas zullen we ...

Vriendelijkheid		

Behandel mensen vriendelijk of laat ze met rust.

Respect			

Behandel mens en milieu met respect.

Merk op dat de taal positief is. Leg de klas uit dat het voor mensen veel
gemakkelijker is om te volgen wat mensen wel willen dat ze doen, dan wat ze
niet willen dat ze doen. Als u het bijvoorbeeld over delen zou hebben, is 'In onze
klas zullen we beleefd vragen of we iets moeten gebruiken' duidelijker - en veel
vriendelijker - dan 'In onze klas nemen we de dingen niet zonder te vragen'.
Geef de klas een paar voorbeelden van andere 'niet'-uitspraken en vraag hen
u te vertellen hoe ze deze zouden omzetten in positieve uitspraken die kunnen
volgen op 'In onze klas zullen we'. Bijvoorbeeld:
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We zullen niet ongeduldig zijn als iemand hulp nodig heeft.
We zullen mensen niet neerhalen.
Geef de groepen nu de tijd om na te denken over hun waarde en schrijf enkele
uitspraken op, waarbij u 'In onze klas zullen we ...' gebruikt om de zin te beginnen.
Ze zouden dit kunnen doen als een lijst, met behulp van het model dat u op het
bord hebt gezet, of als een spidergram. Het is belangrijk dat hun waarde ergens op
het papier wordt geschreven, zodat mensen hem kunnen zien wanneer hij wordt
getoond.
Zodra ze een paar zinnen hebben, vraagt u de groepen om te beslissen over hun
meest effectieve verklaring en tekent u er een cirkel omheen.
Vraag een lid van elke groep om het blad van de groep aan de muur te plakken.
Plak de vellen bij elkaar zodat iedereen ze kan zien.
Laat elke groep de door hen gekozen uitspraak voorlezen. Als er 'niet' in staat,
vraag dan de rest van de klas om het om te draaien zodat het een positieve
uitspraak is. Vraag de klas om instemming met deze verklaring. Hier zijn enkele
vragen om u te helpen bij dit proces:
Zou iedereen ermee in kunnen stemmen om deze verklaring te volgen? Zo nee,
moet hij worden verbeterd?
Hoe kan hij worden verbeterd? Zijn er andere uitspraken op het blad die kunnen
helpen om hem te verbeteren?
Maak aantekeningen over eventuele wijzigingen tijdens de discussie. Doe hetzelfde
voor elk van de zes uitspraken.
Lees aan het einde van het proces de definitieve verzameling van zes uitspraken
voor aan de klas. Deze gedragingen hebben ze van elkaar nodig opdat iedereen
goed kan samenwerken in een inclusief klaslokaal.
Vraag de klas hoe ze de lijst in de klas willen laten zien. Hij kan worden getypt of
er kan een kunstwerk van worden gemaakt - alles is prima, maar het is belangrijk
dat de lijst ergens prominent wordt geplaatst; hij kan ook door iedereen worden
ondertekend.
Hoe het ook wordt weergegeven, het document moet door zowel leerkrachten
als kinderen worden gebruikt als een regelmatige herinnering aan de manier
waarop de klasleden hebben afgesproken om samen te zijn.

oﬃcina sans

138

Reeks 4: Onze school en inclusieNu en dit jaar Leeftijdscategorie: 9-11
Activiteit 1: Ons klaslokaal
Tijd
Deel 1: 20 minuten
Deel 2: 25 minuten
Overzicht
A Een combinatie van een hele klas en een activiteit in een kleine groep om
kinderen in staat te stellen na te denken over hoe inclusief hun klas momenteel is,
en om prioriteiten te stellen voor een weg vooruit
Doelstelling (-en)
Voor kinderen om:
- na te denken over hoe goed ze als klas zijn om mensen het gevoel te geven dat
ze erbij betrokkenzijn
- te identificeren wat goed gaat en wat beter moet
Groepsorganisatie
Hele klas dan groepen van drie
Bronnen
Ruimte
Hamburger feedback broodje (zie pagina met instructies)
Tape of plakkerige tac / punaises
Instructies: deel 1
Begin indien nodig met een korte klassikale discussie om eraan te herinneren wat
het betekent om opgenomen te worden en hoe mensen zich erbij voelen. Als het
helpt om de klas eraan te herinneren wat ze hebben geleerd over Marta's situatie
in Set 3, gebruik dat dan als een stimulans.
Leg vervolgens aan de klas uit dat ze een individuele beslissing gaan nemen over
hoe goed ze denken dat de klas - als hele groep - is in mensen het gevoel te geven
dat ze erbij horen. U gaat ze een vraag stellen en er zijn vier mogelijke antwoorden
op deze vraag. Elke muur zal een antwoord zijn. (Als u zich buiten bevindt, gebruik
dan noord, zuid, oost en west.) Het is hun taak om - eerlijk - te kiezen met welk
antwoord ze het het meest eens zijn en naar de muur te gaan waar dat antwoord is.
Vertel de klas de vier antwoorden en met welke muur ze overeenkomen - of u
kunt labels maken voor elke muur als u binnen bent en dat het duidelijker maakt.
De antwoorden zijn:
Helemaal niet goed
Soms goed
Meestal goed
Altijd goed
Zodra de antwoorden duidelijk zijn voor de klas, kunt u ze de vraag stellen:
Hoe goed zijn we als klas om mensen het gevoel te geven dat ze erbij horen?
Iedereen in de klas gaat naar de muur die overeenkomt met het antwoord waar
ze het het meest mee eens zijn. Als dit is gebeurd, tel dan bij hoeveel kinderen
bij elk antwoord horen - bewaar dit op een veilige plaats, want dit is de maatstaf
van uw klas en u komt er later in het jaar op terug.
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Als de klas eenmaal klaar is, vraagt u ze om met de persoon naast hen te praten
over de reden waarom ze dit antwoord hebben gekozen. Geef ze een paar
minuten om dit te doen - het zal ze helpen om hun gedachten voor de volgende
fase van de activiteit op een rijtje te krijgen.
U kunt nu een klassikale discussie faciliteren om erachter te komen waarom individuen
zichzelf aan bepaalde antwoorden hebben gekoppeld. Voordat u begint, moet u de
klas laten weten dat ze in het algemeen moeten praten en niet over individuele
personen; dit is geen oefening in benoeming / beschuldiging / beschaming. In plaats
van namen, als ze willen praten over gedrag waarvan ze denken dat het niet inclusief
is, kunnen ze 'een paar mensen', 'sommige mensen' of 'de meeste mensen' zeggen.
Enkele vragen om mee te beginnen zijn:
Waarom heeft u voor dit antwoord gekozen?
Wil iemand die dichtbij staat iets toevoegen?
Zijn andere mensen het daarmee eens? Oneens Vertel ons waarom.
Wil iemand iets toevoegen aan wat [naam van het kind] zei?
Aan het einde van de discussie: Wil er iemand van positie veranderen nu u meer
tijd heeft gehad om na te denken en te horen wat anderen zeggen?
Als mensen op dit punt van positie veranderen, verander dan de telling die u
eerder heeft gemaakt.
Instructies: deel 2
Verdeel de klas in groepen van drie.
Geef elke groep de afbeelding van de hamburger (zie volgende pagina). Leg uit
dat dit een hamburger-feedbackbroodje is (vlees of vegetarisch - dat is aan u!).
Dit is een handige manier om feedback te geven, omdat het een verbeterpunt
tussen twee positieve punten plaatst.
Hun groepstaak is:
1. Bespreek wat ze denken dat de klas redelijk goed doet, zodat mensen zich
erbij horen.
2. Bepaal de twee dingen waarvan zij denken dat de klas het beste in is: schrijf er
één in het bovenste deel van het broodje en het andere in het onderste deel van
het broodje.
3. Bespreek manieren waarop zij denken dat de klas beter kan worden in het
mensen laten voelen dat ze erbij horen.
4. Beslis wat de belangrijkste / nuttigste / nuttigste van deze manieren is en
schrijf deze in de hamburger.
5. Schrijf rond de buitenkant van de burger één of twee dingen op die de klas
zou kunnen doen om hierin beter te worden.
Geef de instructies één voor één en geef ze wat tijd om ze af te ronden voordat u
verder gaat. De klassikale bespreking uit deel 1 zou ze een paar voorbeelden moeten
hebben geven en hun denken op gang hebben gebracht, maar modelleer een aantal
antwoorden voor elke instructie als u denkt dat het nodig is voor uw klas.
Plak de complete burgerbroodjes aan de muur en vat ze samen voor de klas
Vat samen in de stijl van het broodje, dus:
Enkele dingen waar we goed in zijn zijn ...
Dingen waar we beter in willen worden zijn ...
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Enkele andere dingen waar we goed in zijn zijn ...
Laat de burgerbroodjes zien en gebruik ze de komende maanden als herinnering
aan waar de klas goed in is, waar ze beter in willen worden en hoe ze dit zouden
kunnen doen. U kunt in uw planning ook mogelijkheden voor hen opnemen om
deze verbeterpunten te oefenen.
U komt terug bij deze hamburgerbroodjes in Reeks 5: Onze school en inclusie waar zijn we gebleven?

Activiteit 1: Ons klaslokaal - hamburger-feedback-broodje
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Activiteit 2: Onze school
Tijd
Deel 1: 15 minuten
Deel 2: 20 minuten
Overzicht
Een combinatie van een hele klas en een activiteit in een kleine groep om kinderen
in staat te stellen na te denken over hoe inclusief de school nu is, wat er is
veranderd, en om prioriteiten te stellen voor de toekomst
Doelstelling (-en)
Voor kinderen om:
- na te denken over hoe goed de school is om mensen het gevoel te geven dat ze
erbij betrokken zijn
- Identificeren wat de school goed heeft gedaan en prioriteiten voor de toekomst
Groepsorganisatie
Hele klas gevolgd door groepen van vijf à zes kinderen
Middelen
Ruimte
Een object voor elk kind (een potlood of pen is prima)
Verklaring op een stuk papier: Onze school is er goed in om mensen het gevoel
te geven dat ze erbij betrokken zijn (zie informatieblad na instructies)
Drie dingen... werkblad - één per groep (zie hulpmiddellenblad na instructies)
Instructies: deel 1
This activity is adapted from Artworks Creative Communications: Creative
Evaluation Toolkit
http://www.artworkscreative.org.uk/wp-content/uploads/2015/11/CreativeEvaluation-Toolkit.pdf
Begin indien nodig met een korte klassikale discussie om eraan te herinneren wat
het betekent om opgenomen te worden en hoe mensen zich erbij voelen. Als het
helpt om de klas eraan te herinneren wat ze hebben geleerd over Marta's situatie
in Set 3, gebruik dat dan als een stimulans.
Herinner de klas eraan dat veel mensen op school dit jaar samenwerken om na
te denken over hoe de school beter kan worden in het betrekken van mensen.
De standpunten van de klas zijn belangrijk en deze activiteit gaat over het
verzamelen van hun standpunten.
Zet de klas in een kring. Zorg ervoor dat ze allemaal een pen, potlood of ander klein
voorwerp hebben. Vertel ze dat u een verklaring voor ze gaat voorlezen en zet die
dan in het midden van de cirkel. Ze moeten zich voorstellen dat er een lijn is tussen
hen en de verklaring. Als u de verklaring hebt voorgelezen, wilt u dat ze hun object
ergens op deze lijn plaatsen. Hoe dichter ze hun object bij de verklaring zetten,
hoe meer ze laten zien dat ze het ermee eens zijn. Hoe verder ze hun object van de
verklaring af zetten, hoe meer ze laten zien dat ze het er niet mee eens zijn.
Lees de verklaring voor: Onze school is er goed in om mensen te laten voelen
dat ze erbij horen.
Fotografeer het resultaat als alle objecten van de kinderen op hun plaats zijn.
Laten volgen door een korte klassikale discussie met behulp van vragen als:
[Naam van het kind], kunt u ons vertellen waarom u uw object daar neerzet?
Zijn andere mensen het daarmee eens? Oneens Vertel ons waarom.
Welke nuttige/zinvolle dingen doet de school om mensen het gevoel te geven
dat ze erbij horen?
Wat denkt u dat er nodig is om het beter te doen?
Maak korte aantekeningen van deze discussie om terug te koppelen naar de kerngroep.
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Verdeel de kinderen in groepjes van vijf of zes. Geef elke groep een kopie van
het werkblad 'Drie dingen ...'. Leg uit dat ze in hun groep gaan discussiëren en
besluiten over:
1. Drie dingen waarvan ze denken dat de school het goed doet om mensen het
gevoel te geven dat ze erbij horen.
2. Drie dingen waarvan ze denken dat de school er beter in kan worden om
mensen het gevoel te geven dat ze erbij horen.
Deze opvattingen zullen worden meegedeeld aan de groep die moet nadenken
over hoe de school beter kan worden in het opnemen van mensen. Het is dus
belangrijk dat hun groepen zo attent mogelijk zijn.
Geef de groepen wat tijd om het werkblad in te vullen. Als ze klaar zijn, kan elke
groep hun gedachten aan de klas presenteren. Besluit met aan de klas vragen
naar alles wat ze hebben opgemerkt over hun gedachten; het is waarschijnlijk
dat er bepaalde thema's naar voren zullen komen die het uitkiezen waard zijn.
Bedank hen voor hun inbreng en vertel hen dat u deze gedachten zult
doorgeven. Verzamel ze in de werkbladen.
Geef na deze activiteit de foto en aantekeningen uit deel 1 en de werkbladen uit deel 2 aan de
kerngroep van de school, die de informatie van de hele school zal verzamelen.

oﬃcina sans

143

set activiteiten

Instructies: deel 2

Mede gefinancierd door het
Erasmus+ programma
van de Europese Unie

set activiteiten

Activiteit 2: Onze school - Verklaring

Onze school

is er

goed in

ervoor te
zorgen dat

de mensen
zich
betrokken
voelen.
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Drie dingen die onze school goed doet om mensen het gevoel te geven dat ze
erbij horen:
1.

2.

3.
Drie dingen die onze school beter zou kunnen doen om ervoor te zorgen dat
mensen zich betrokken voelen:
1.

2.

3.
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Activiteit 3: Ik!
Tijd
20 minuten
Overzicht
Een individuele, reflecterende activiteit waarvan het resultaat een ansichtkaart is
die kinderen aan zichzelf schrijven
Doelstelling (-en)
Voor kinderen om:
- na te denken over hoe goed ze vinden dat ze inclusief zijn
- twee dingen te identificeren die ze goed doen waardoor andere mensen zich
betrokken voelen en één ding waar ze beter in willen worden
- waar ze beter in willen worden vastleggen op een briefkaart voor zichzelf
Groepsorganisatie
Individuele activiteit met enkele discussies in paren
Middelen
Ansichtkaarten (zie hulpmiddelenblad na instructies)
Instructies
Begin indien nodig met een korte klassikale discussie om eraan te herinneren wat
het betekent om opgenomen te worden en hoe mensen zich erbij voelen. Als het
helpt om de klas eraan te herinneren wat ze hebben geleerd over Marta's situatie
in Set 3, gebruik dat dan als een stimulans.
Leg de klas uit dat ze bij deze activiteit zichzelf wat feedback zullen geven over
hoe goed ze individueel zijn in het betrekken van mensen, en nadenken over één
ding dat ze beter zouden willen doen.
Vraag hen eerst rustig na te denken over deze vraag.
Wat doe ik al goed waardoor mensen zich betrokken voelen bij mijn klas en op
school?
Vraag ze na enige bedenktijd om in tweetallen hun gedachten te delen.
Vraag hen dan,
Wat kan ik nog meer doen om ervoor te zorgen dat mensen zich bij mijn klas en
op school betrokken voelen?
Vraag ze nogmaals, na enige bedenktijd, om in tweetallen van gedachten te
wisselen.
Geef elk kind dan een ansichtkaart. Deze ansichtkaart wordt enkele maanden op
een veilige plaats bewaard. Niemand anders zal hem zien. Tegen het einde van het
schooljaar geeft u ze weer uit, zodat de leerlingen kunnen zien of ze erin geslaagd
zijn om de 'wat kan ik nog meer doen?' dingen te doen dingen op hun ansichtkaart.
Het gaat erom dat elk kind zich persoonlijk inzet om zijn gedrag te veranderen om
anderen te helpen zich meer betrokken te voelen. Het hoeft geen grote verandering
te zijn - kleine veranderingen kunnen een groot verschil maken voor andere mensen.
Deel de ansichtkaarten uit. Vraag elk kind om hun gedachten op te schrijven of te
tekenen naar aanleiding van de uitspraak op de briefkaart, en schrijf hun naam erop.
Verzamel de briefkaarten en bewaar ze op een veilige plaats. Tegen het einde
van het schooljaar hebt u ze weer nodig.
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Activiteit 3: Ik! - Ansichtkaart

I can help people feel
even more included by...

Write your name here:

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union
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Set 5: Onze school en inclusie 2 Beoordelen en vooruitkijken Leeftijdscategorie: 9-11
Activiteit 1: Ons klaslokaal
Tijd
Deel 1: 20 minuten
Deel 2: 25 minuten
Overzicht
Een combinatie van een hele klas en een kleine groepsactiviteit om kinderen
in staat te stellen na te denken over wat er in hun klas is veranderd, en om
prioriteiten te stellen voor een volgende stap vooruit
Doelstelling (-en)
Voor kinderen om:
- te erkennen en uit te leggen wat ze de afgelopen maanden als klas goed hebben
gedaan om ervoor te zorgen dat mensen zich betrokken voelen, en wat er
daardoor is veranderd
- een verdere prioriteit voor de toekomst te identificeren
Groepsorganisatie
Hele klas dan groepen van drie
Middelen
Ruimte
Hamburger-feedback-broodjes van Set 4, Activiteit 1
Twee werkbladen met sterren en een wens (zie hulpmiddelenblad na instructies)
Plakband of plakkerige tac / punaises
Instructies: deel 1
Er zal een tijd verstreken zijn tussen set 4 en 5 van de klasactiviteiten, dus u moet
misschien beginnen met een klasgesprek om de herinneringen van de leerlingen
over het leren rond diversiteit en inclusie dat ze eerder dit jaar deden op te frissen.
Het zou een goed idee zijn om ze te herinneren aan de activiteiten die ze deden
die gericht waren op hoe goed de klas, de school als geheel en zij als individuen
er destijds in waren om ervoor te zorgen dat mensen zich betrokken voelden.
Zodra u tevreden bent en de klas er klaar voor is, herhaalt u Set 4, Activiteit 1:
Deel 1 (met iets andere bewoordingen, als volgt):
Leg vervolgens aan de klas uit dat ze een individuele beslissing gaan nemen over
hoe goed ze denken dat de klas - als hele groep - is in mensen het gevoel te geven
dat ze erbij horen. U gaat ze een vraag stellen en er zijn vier mogelijke antwoorden
op deze vraag. Elke muur zal een antwoord zijn. (Als u zich buiten bevindt, gebruik
dan noord, zuid, oost en west.) Het is hun taak om - eerlijk - te kiezen met welk
antwoord ze het het meest eens zijn en naar de muur te gaan waar dat antwoord is.
Vertel de klas de vier antwoorden en met welke muur ze overeenkomen - of u
kunt labels maken voor elke muur als u binnen bent en dat het duidelijker maakt.
De antwoorden zijn:
Helemaal niet goed
Soms goed
Meestal goed
Altijd goed
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Hoe goed zijn we als klas om mensen het gevoel te geven dat ze erbij horen?
Als de kinderen op hun plaats zijn, kijk dan naar de telling die u hebt gemaakt
vanaf de eerste keer dat u deze activiteit deed. Noteer eventuele verschillen
en bespreek ze met de klas - met behulp van vragen als:
Wat is er veranderd?
Wat hebben we goed gedaan?
Wat heeft ons geholpen om als klas te veranderen?
Is er iets dat ons in de weg staat om te veranderen?
Waar denkt u dat we als klas moeten proberen om nog beter in te worden bij het
opnemen van mensen?
Instructies: deel 2
Verdeel de klas in groepen van drie.
Deel de werkbladen 'Hamburger feedback-broodje' uit die de klas heeft ingevuld
in set 4, activiteit 1. Het maakt niet uit of de groepen van drie verschillen van de
groepen die deze werkbladen hebben ingevuld; het punt is hier dat de groepen
het 'hamburger'-gedeelte van de feedback bespreken.
Vraag elke groep om naar het 'hamburger'-gedeelte van het blad te kijken.
Herinner hen eraan dat dit iets was dat de groep die het werkblad had ingevuld
de klas wilde laten doen om ervoor te zorgen dat mensen zich meer betrokken
voelen. Hun taak is om te bespreken of dit is gebeurd. Hier zijn enkele vragen om
te helpen bij hun bespreking:
Hoe was het in de klas de afgelopen maanden - denkt u dat de mensen ervoor
hebben gezorgd dat iedereen betrokken is?
Is er gebeurd wat er op de hamburger staat?
Zo ja, hoeveel is er gebeurd?
Zo nee, waarom denk u dat het niet is gebeurd?
Neem wat korte feedback van enkele groepen over hun discussie.
Vervolgens geeft u elke groep het werkblad 'Twee sterren en een wens'. Hun
groepstaak is:
1. Schrijf of teken in elke ster één ding dat de klas goed heeft gedaan om ervoor
te zorgen dat mensen zich erbij horen sinds de laatste keer dat ze deze activiteit
hebben gedaan.
2. Schrijf of teken een wens waaruit blijkt dat de klas iets wil doen om ervoor
te zorgen dat mensen zich er nog meer bij horen. Als het niet is gebeurd en de
groep dat graag zou willen, kan dit een herhaling zijn van wat er in de burger zat.
Als alternatief kan de groep iets nieuws schrijven of tekenen.
Plak de werkbladen aan de muur en vat ze samen voor de klas. Gebruik de taal
van het werkblad:
We hebben onszelf sterren gegeven voor ...
Wij wensen dat ...
Laat de werkbladen 'Twee sterren en een wens' zien en gebruik ze als
geheugensteuntjes voor de komende maanden over waar de klas goed in is en
wat ze hierna willen doen. U kunt in uw planning ook mogelijkheden voor hen
opnemen om deze verbeterpunten te oefenen.
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Activiteit 1: Ons klaslokaal - Twee sterren en een wens
Twee dingen die we goed hebben
gedaan sinds de hamburgerbroodje-feedback activiteit

Vervolgens zouden we
willen dat de klas ...

om ervoor te zorgen dat
mensen zich erbij horen.
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Tijd
Deel 1: 15 minuten
Deel 2: 20 minuten
Deel 3: 45 minuten
Overzicht
Een combinatie van de hele klas en activiteiten in kleine groepen om kinderen
in staat te stellen na te denken over hoe inclusief de school momenteel is, om
prioriteiten te stellen voor de toekomst en om hun visie op de school als een
inclusieve school te ontwikkelen
Doelstelling (-en)
Voor kinderen om:
- na te denken over wat er op school is veranderd om ervoor te zorgen dat
mensen zich erbij betrokken voelen
- te identificeren waar de school goed in is en wat ze nodig heeft om beter
te worden
- een visie te creëren op de school die het meest inclusief is
Groepsorganisatie
Hele klas gevolgd door groepen van vijf à zes kinderen
Middelen
Ruimte
Een object voor elk kind (een potlood of pen is prima)
Verklaring op een stuk papier: Onze school is er goed in om mensen het gevoel
te geven dat ze erbij betrokken zijn (zie hulpmiddelenblad na instructies in Set 4:
Activiteit 2)
Foto van de vorige keer dat u dat deed deze activiteit tijdens Set 4
Drie dingen ... werkblad - één per groep (zie hulpmiddelenblad na instructies)
Suiker- of flipoverpapier
Markeerstiften/verf
Instructies: deel 1
Als u nog geen klassikale bespreking heeft gehouden om de herinneringen van
de kinderen over het geleerde eerder in het jaar op te frissen, doe dat dan hier.
Misschien wilt u de activiteiten bespreken waaraan ze hebben deelgenomen om
na te denken over hoe goed de klas, de school als geheel en zij als individuen
waren om ervoor te zorgen dat mensen zich erbij betrokken voelen.
Herinner de klas eraan dat veel mensen op school dit jaar samenwerken om na
te denken over hoe de school beter kan worden in het betrekken van mensen.
De standpunten van de klas zijn belangrijk en deze activiteit gaat over het
verzamelen van hun standpunten.
Zet de klas in een kring. Zorg ervoor dat ze allemaal een pen, potlood of ander klein
voorwerp hebben. Vertel ze dat u een verklaring voor ze gaat voorlezen en zet die
dan in het midden van de cirkel. Ze moeten zich voorstellen dat er een lijn is tussen
hen en de verklaring. Als u de verklaring hebt voorgelezen, wilt u dat ze hun object
ergens op deze lijn plaatsen. Hoe dichter ze hun object bij de verklaring zetten,
hoe meer ze laten zien dat ze het ermee eens zijn. Hoe verder ze hun object van de
verklaring af zetten, hoe meer ze laten zien dat ze het er niet mee eens zijn.
Lees de verklaring voor: Onze school is er goed in om mensen te laten voelen
dat ze erbij horen.
Fotografeer het resultaat als alle objecten van de kinderen op hun plaats zijn.
Vergelijk het met de foto van de vorige keer en vat samen wat er voor de
kinderen is veranderd.
Laten volgen door een korte klassikale discussie met behulp van vragen als:
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Wat is er veranderd? Hoe was het op school de afgelopen maanden - zijn mensen
beter geworden in het ervoor zorgen dat iedereen erbij hoort?
Wat heeft de school gedaan om dingen te veranderen?
Is er iets dat niet is veranderd dat u wilde veranderen?
Wat denkt u dat de school vervolgens moet proberen om nog beter te worden
in het betrekken van mensen?
Maak korte aantekeningen van deze discussie om terug te koppelen naar de
kerngroep.
Instructies: deel 2
Verdeel de kinderen in groepjes van vijf of zes. Geef elke groep een kopie van
het werkblad 'Drie dingen ...'. Leg uit dat ze in hun groep gaan discussiëren en
besluiten over:
1. Drie dingen waarvan ze denken dat de school het tot nu toe goed heeft
gedaan om ervoor te zorgen dat mensen zich erbij horen.
2. Drie dingen waarvan ze denken dat de school er beter in kan worden om
mensen het gevoel te geven dat ze erbij horen.
Deze opvattingen zullen worden meegedeeld aan de groep die moet nadenken
over hoe de school beter kan worden in het opnemen van mensen. Het is dus
belangrijk dat hun groepen zo attent mogelijk zijn.
Geef de groepen wat tijd om het werkblad in te vullen. Als ze klaar zijn, kan elke
groep hun gedachten aan de klas presenteren. Besluit met aan de klas vragen
naar alles wat ze hebben opgemerkt over hun gedachten; het is waarschijnlijk
dat er bepaalde thema's naar voren zullen komen die het uitkiezen waard zijn.
Bedank hen voor hun inbreng en vertel hen dat u deze gedachten zult doorgeven.
Verzamel ze in de werkbladen.
Instructies: deel 3
Dit deel van de activiteit richt zich op kinderen die in groepen werken om een
afbeelding met opmerkingen te creëren van hoe zij denken dat de school er op
zijn best zou uitzien. De foto's maken deel uit van het werk van de school rond
het creëren van een visie voor de toekomst.
Verdeel de kinderen in groepjes van vijf of zes. Leg uit dat de school eraan wil
blijven werken ervoor te zorgen dat mensen zich erbij horen. Om dit te doen,
willen ze een beeld krijgen van hoe mensen op school denken dat het eruit zou
zien en zou klinken en aanvoelen als de school zo inclusief zou kunnen zijn. Deze
activiteit is de kans voor de kinderen om de school te laten weten wat ze denken.
Het is hun taak om een beeld te creëren - met enkele woorden om wat meer
details toe te voegen - van hoe hun groep denkt dat de school eruit zou zien als
hij zo inclusief mogelijk zou zijn.
Hieronder staan enkele vragen die u kunt gebruiken om kinderen te helpen bij het
maken van hun afbeelding. Afhankelijk van uw klas kun u voor het volgende kiezen:
1. Verdeel de activiteit in drie fasen, één voor elke vraag, en begin elke fase met
een klassikale discussie over de vragen.
2. Print deze vragen uit en geef ze aan groepen zodat ze zelfstandig kunnen
werken.
3. Doe een combinatie van 1. en 2.
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- Wie zou er op school zijn?
- Als er een camera zou draaien, wat zou u dan kinderen zien doen - in klaslokalen
en op de speelplaats?
- Wat zou u het personeel zien doen?
- Hoe zouden de relaties eruit zien tussen personeel en kinderen?
- Wat zou u zien als ouders of bezoekers naar de school kwamen?
- Wat zou u niet zien?
2. Hoe zou de school klinken?
-

Wat
Wat
Wat
Wat
Wat

zou
zou
zou
zou
zou

u
u
u
u
u

horen in klaslokalen?
op de speelplaats horen?
in de lerarenkamer horen?
in de wandelgangen horen?
niet horen?

3. Hoe zou de school voelen?
-

Hoe
Hoe
Hoe
Hoe
Hoe

zou
zou
zou
zou
zou

u
u
u
u
u

zich
zich
zich
zich
zich

als student voelen?
als medewerker voelen?
als ouder voelen?
als bezoeker voelen?
niet voelen?

Deel papier, pennen / verf uit en laat de groepen hun afbeeldingen maken. Kijk
terwijl u de klas rondloopt waar de afbeeldingen wellicht meer uitleg nodig
hebben en vraag de kinderen om een woord of zin naast de afbeelding te schrijven
om hem uit te leggen aan iemand die de afbeelding voor de eerste keer ziet.
Als ze klaar zijn, kan elke groep hun foto aan de klas presenteren.
- de afbeeldingen uit deel 3
aan de kerngroep van de school, die de informatie van de hele school gaat
verzamelen.
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Activiteit 2: Onze school - Drie dingen ... activiteitenblad
Drie dingen die onze school tot nu toe goed heeft gedaan om ervoor te zorgen
dat mensen zich betrokken voelen:
1.

2.

3.

Drie dingen die onze school nog beter zou kunnen doen om ervoor te zorgen dat
mensen zich betrokken voelen:
1.

2.

3.
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Tijd
20 minuten
Overzicht
Een individuele, reflecterende activiteit, met een groepsuitkomst die aan de muur
van de klas wordt geplakt
Doel (-en)
Voor kinderen om:
- na te denken over de vraag of ze er beter in zijn geworden om ervoor te zorgen
dat mensen zich erbij betrokken voelen
- te identificeren wat ze hierna beter willen worden
- vast te leggen waar ze beter in willen worden op een klasposter
Groepsorganisatie
Individuele activiteit met enkele discussies in paren
Middelen
Anzichtkaarten van Set 4: Activiteit 3
Groot papier – suikerpapier, flip-overpapier of behangpapier
Ik ga... strookjes (zie hulpmiddelenblad na instructies)
Lijm
Instructies
Als u nog geen klassikale bespreking heeft gehouden om de herinneringen van
de kinderen over het geleerde eerder in het jaar op te frissen, doe dat dan hier.
Misschien wilt u de activiteiten bespreken waaraan ze hebben deelgenomen om
na te denken over hoe goed de klas, de school als geheel en zij als individuen
waren om ervoor te zorgen dat mensen zich erbij betrokken voelen.
Herinner de kinderen eraan dat ze enige tijd geleden ansichtkaarten aan zichzelf
hebben geschreven over iets dat ze zouden willen doen om ervoor te zorgen
dat mensen zich meer betrokken voelen. Het is nu tijd voor hen om naar die
ansichtkaarten te kijken en te zien hoe ze het hebben gedaan.
Geef elke kaart aan het kind dat hem heeft geschreven. Vraag ze rustig na
te denken over de volgende vragen (u kunt deze op het bord schrijven of ze
rechtstreeks aan de kinderen geven):
Heb ik gedaan wat ik heb gezegd dat ik zou doen?
Was het moeilijk om eraan vast te houden? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom?
Heeft iemand anders mij geholpen? Zo ja, wie?
Kunt u een voorbeeld bedenken van een keer dat u dit deed? Wat gebeurde er?
Hoe voelde u zich? Hoe denkt u dat de andere persoon of mensen zich voelden?
Vraag ze na wat bedenktijd om hun gedachten met een partner te delen.
Vraag dan wat feedback van mensen die bereid zijn hun ervaringen te delen.
Herinner de kinderen eraan dat ze moeten praten zonder andere mensen in de
klas bij naam te noemen (tenzij u er echt zeker van bent dat dit in orde zal zijn
en u de toestemming van de klas hebt om namen te gebruiken).
De volgende fase van de activiteit is dat kinderen nog iets anders bedenken dat ze
kunnen doen om ervoor te zorgen dat mensen zich erbij horen. Nog een keer, geef
wat individuele bedenktijd en wat tijd om ideeën met een partner te bespreken.
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Zodra de kinderen klaar zijn met hun beslissing over wat ze willen doen, deelt
u de 'Ik ga ...'-strookjes uit (zie het hulpmiddelenblad hieronder) en vraagt u hen
op de strook te schrijven wat ze gaan doen. Deze worden aan de muur getoond.
Ze hoeven niet hun naam erop te zetten - ze zullen onthouden welke ze hebben
geschreven door er gewoon naar te kijken.
Leg een groot stuk papier, of twee aan elkaar geplakt, ergens toegankelijk in de
klas. Leg hier wat lijmsticks naast.
Terwijl elk kind zijn strookje voltooit, controleert u hem en vraagt u het kind zijn
strookje op het grote vel papier te plakken. Dit wordt een grote poster om als
herinnering aan de muur van de klas te hangen. Plak de poster op als deze klaar is.
Activiteit 3: Ik! - Ik ga ... strookjes
Om ervoor te zorgen dat mensen zich erbij horen, ga ik ...

Om ervoor te zorgen dat mensen zich erbij horen, ga ik ...

Om ervoor te zorgen dat mensen zich erbij horen, ga ik ...

Om ervoor te zorgen dat mensen zich erbij horen, ga ik ...

Om ervoor te zorgen dat mensen zich erbij horen, ga ik ...

Om ervoor te zorgen dat mensen zich erbij horen, ga ik ...
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Activiteit 1: Quiz met snel-vuur meningen
Tijd
5 minuten
Overzicht
Snel-vuur quiz die individueel moet worden voltooid, met korte feedback tussen
elke ronde
Doelstelling (-en)
Voor studenten om:
- te erkennen dat verschillen veel voorkomen en dat ze het leven interesseren
Groepsorganisatie
Hele klas samen, individuele taak
Middelen
Snipperpapier, pennen
Instructies
Leg de klas uit dat u ze een quiz gaat geven. Het enige wat ze hoeven te doen,
is het antwoord te noteren dat op hen van toepassing is.
Lees onderstaande drie vragen voor. Neem tussendoor een kleine hoeveelheid
feedback van individuen - net genoeg om aan het einde te benadrukken dat er
in de klas verschillende opvattingen zijn.
De vragen (die u vrij kunt aanpassen aan uw studenten) zijn:
1. Wat is uw favoriete eten?
2. Wat is uw favoriete kleur?
3. Wie is uw favoriete tv- of filmster?
Vragen
Wat viel u op? Waren uw antwoorden hetzelfde of anders?
Hoe zou het zijn als we allemaal hetzelfde zouden beantwoorden?
Eindig met samen te vatten dat het hebben van verschillende opvattingen het
leven interessanter maakt.

Activiteit 2: zoek iemand die ...
Tijd
20 minuten
Overzicht
Praktische activiteit waarbij leerlingen door de ruimte moeten bewegen en met
verschillende mensen in hun klas moeten praten
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Doelstelling (-en)
Voor leerlingen om:
- iets te weten te komen over hun medestudenten die ze misschien nog niet
eerder wisten
- te erkennen dat er zowel verschillen als overeenkomsten bestaan binnen de klas
- de reeks verschillen binnen de klas uit te leggen
Groepsorganisatie
Hele klas
Middelen
Ruimte
Vind iemand die ... blad (zie hulpmiddelenblad na instructies)
Instructies
Geef elke leerling een blad 'Zoek iemand die ...', waarop verschillende uitspraken
geschreven staan in 25 vakken. Het is de taak van de leerlingen om te zien of
ze een andere leerling kunnen vinden die bij elk vak past, en de naam van deze
leerling in het vak schrijven. Als u de tekst in het vak wilt aanpassen aan uw
leerlingen, of het aantal vakjes wilt wijzigen, doe dat dan.
Modelleer wat de leerlingen moeten doen. Kies een vierkant en vraag een leerling
naar de tekst in het vierkant (bijvoorbeeld 'heeft dezelfde favoriete kleur als u'.
Blijf doorgaan totdat u een student vindt die erbij past. Laat zien hoe u hun naam
in het vak zou schrijven en ga dan naar een ander vierkant.
Vertel de leerlingen:
- Ze moeten door de kamer bewegen en voor elk vierkant iemand anders
zoeken - ze kunnen dezelfde naam niet twee keer op hun blad herhalen.
- Dat de activiteit is afgelopen als iemand al zijn vakjes heeft ingevuld en een
woord heeft uitgeschreeuwd - u kunt ieder willekeurig woord kiezen dat past
bij uw context.
Vraag de leerlingen om zich voor te bereiden, zorg ervoor dat ze hun pennen en
werkbladen hebben, en start de activiteit.
Zodra de eerste leerling u heeft laten weten dat hij het blad heeft ingevuld, stopt
u de klas. Controleer het blad van de leerling om er zeker van te zijn dat het
verschillende namen in elk vierkant heeft. Als dat niet het geval is, kunt u een
keuze maken om door te gaan of daar te stoppen.
Alternatief voor het invullen van alle vierkanten:
Geef de studenten een tijdslimiet en kijk hoeveel studenten erin geslaagd zijn om
binnen uw tijdslimiet klaar te zijn.
Vragen
Wat waren de redenen om deze activiteit te doen? (Elkaar beter leren kennen,
elkaar ontdekken, begrijpen dat iedereen overeenkomsten en verschillen deelt,
communicatieve vaardigheden, / ...)
Wat heeft u geleerd over overeenkomsten tussen uw klasgenoten?
Wat zijn volgens u enkele van de fundamentele overeenkomsten tussen mensen?
Wat heeft u geleerd over de soorten verschillen die er zijn in de klas - hoe
verschillen we?
Was het gemakkelijker om mensen te vinden die uw favoriete dingen deelden of
om de vakken met verschillende uitspraken in te vullen?
Hebben mensen met veel overeenkomsten nog steeds verschillen?
Hebben mensen die nogal van elkaar verschillen nog steeds overeenkomsten?

oﬃcina sans

158

Mede gefinancierd door het
Erasmus+ programma
van de Europese Unie

Vind iemand die...

Heeft een passie
voor het milieu

Heeft dezelfde
Heeft hetzelfde aantal Kan heel goed voor
favoriete tv-show als u broers en zussen als u andere mensen zorgen

Is briljant met
technologie

Kan een
muziekinstrument
bespelen

Is in een ander land in Houdt van dezelfde
Europa geweest
muziek als u

Leest graag

Heeft dezelfde
favoriete sport als u

Beoefent een religie

Kan vloeiend meer dan
één taal spreken

Is naar een land
Heeft liever
Europa
buiten dan binnen buiten
geweest

Heeft hetzelfde
favoriete eten als u

Speelt videogames als
hobby

Heeft een vak
op school dat ze
moeilijk vinden

Heeft ouders of
dezelfde
grootouders die in een Heeft
ander land zijn geboren lievelingskleur als u

Houdt van koken

Activiteit 3: Onze wereld
Tijd
20 minuten (opties 1 en 3); tot 60 minuten (optie 2)
Overzicht
Deze activiteit biedt een keuze uit drie manieren waarop leerlingen verschillen
in de wereld kunnen ontdekken. De activiteit laat de leerlingen ook kennismaken
met het woord 'diversiteit'.
Doelstelling (-en)
Voor studenten om:
- Het bereik van verschillen die ze in hun klas herkennen uit te breiden door
breder naar verschillen in de wereld te kijken
Groepsorganisatie
Groepen van vijf of zes studenten
Middelen
Suiker- of flipoverpapier (optie 1 en 2)
Markeerstiften (optie 1)
Tijdschriften en kranten, schaar en lijm (optie 2)
Computer en projector met audio en toegang tot wifi (optie 3)
Er zijn drie manieren om deze activiteit uit te voeren:
• Optie 1 No tech (discussie en spidergram-activiteit)
• Optie 2. Low tech (maak een collage van diversiteit)
• Optie 3. Tech (laat een film zien om een discussie te stimuleren)
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Instructies: Optie 1 - No tech
Vat de verschillen samen die de leerlingen hebben ontdekt tijdens de activiteit
'Zoek iemand die ...'. Vandaag is hun taak om hun kennis van verschillen te
verbreden door na te denken over de wereld als geheel, in plaats van alleen over
hun klas. Ze gaan dit doen door een spidergram te maken dat zoveel mogelijk
verschillen laat zien tussen mensen in de wereld als ze maar kunnen bedenken.
Verdeel de leerlingen in groepjes van vijf of zes. Geef elke groep een stuk flip-over
of suikerpapier en wat markeerstiften en wat tijd om hun spidergram te maken.
Als de spidergrammen klaar zijn, deel ze dan op een van de volgende manieren:
- Galerijwandeling: plak de spidergrammen op de muur, loop rond als een klas
om ze te bekijken.
- Een tafelwandeling: groepen laten hun spidergrammen op tafel liggen en lopen
rond om de andere te bekijken.
- Gezant: een groepslid bezoekt een andere groep met zijn spidergram
en presenteert het; doe dit totdat alle groepen alle spidergrammen hebben
gezien - verander elke keer de gezant.
- Doorgeven: geef elke spidergram door van groep naar groep voor weergave
en vergelijking / contrast.
- Presentaties: elke groep presenteert zijn spidergram aan de hele klas.
Instructies: Optie 2 - Low tech
Vat de verschillen samen die de leerlingen hebben ontdekt tijdens de activiteit 'Zoek
iemand die ...'. Vandaag is hun taak om hun kennis van verschillen te verbreden door
na te denken over de wereld als geheel, in plaats van alleen over hun klas. Ze gaan
dit doen door een collage te maken die zoveel mogelijk verschillen tussen mensen
in de wereld laat zien als ze in kranten en tijdschriften kunnen vinden.
Zet de leerlingen in groepjes van vijf of zes. Geef elke groep een stapel
tijdschriften en kranten, een schaar en lijm, en een stuk suiker- of flipoverpapier.
Geef ze wat tijd om naar afbeeldingen en woorden te zoeken die verschillen
tussen mensen over de hele wereld vertegenwoordigen.
Als de collages klaar zijn, deel ze dan op één van de volgende manieren
- Galerijwandeling: plak de collages aan de muur; loop als klas rond om ze te
bekijken.
- Een tafelwandeling: groepen laten hun collages op tafel liggen en lopen rond
om de andere te bekijken.
- Gezant: een groepslid bezoekt een andere groep met zijn collage en presenteert
deze; doe dit totdat alle groepen alle collages hebben gezien - verander elke keer
van gezant
- Doorgeven: geef elke collage van groep naar groep door om te bekijken.
- Presentaties: elke groep presenteert zijn collage aan de hele klas.
Instructies: Optie 3 - Tech
Deze activiteit concentreert zich op de eerste twee minuten van de trailer van de
film One Day on Earth. Dit is een project dat mensen over de hele wereld vroeg
om hun leven op dezelfde dag (in oktober 2010) te filmen en vervolgens van de
resultaten een speelfilm heeft gemaakt. De trailer is te vinden op:
https://www.youtube.com/watch?v=ihJb6PkwZls
https://vimeo.com/26378195
Leg de achtergrond van de film aan de leerlingen uit en vertel ze dat u ze de
eerste twee minuten gaat laten zien. Het is hun taak om zoveel mogelijk verschillen
tussen de mensen in de film op te merken. Vraag de leerlingen daarna wat ze
hebben opgemerkt en maak een gedeelde lijst op een bord / flip-over. Ze zullen
waarschijnlijk dingen zeggen als:
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Rassen

•

Geslachten

•

Kleding / uiterlijk

•

Emoties tonen

•

Toegang tot technologie

•

Manieren om plezier te hebben

•

Talen

•

Culturen / tradities

•

Overtuigingen

•

Omgevingen

•

Manieren van reizen (ook met een rolstoel - wijs hierop als het niet ter sprake
komt)

•

Levensstijlen

•

Manieren om de kost te verdienen

•

Muziek

•

Dans

set activiteiten

•

Vragen
Wat hebben we van deze activiteit geleerd over verschillen over de hele wereld?
Zorg ervoor dat er een hele reeks verschillen naar voren komt in uw discussie,
inclusief ras, geslacht, overtuigingen, houdingen, culturen, seksualiteit,
bekwaamheid en handicap, sociaaleconomische omstandigheden: armoede
en rijkdom; vrede en geweld - leidend tot ontheemden. Dit kan leiden tot
opmerkingen over ongelijkheid - hier komen we in Set 2 op terug.
Heeft het ons iets geleerd over overeenkomsten tussen mensen, maar ook over
verschillen?
Hier kunt u uit opmaken dat we als mensen veel onderliggende overeenkomsten
delen, maar we veel daarvan op verschillende manieren in praktijk brengen.
Dus zal een bruiloft in één deel van de wereld anders zijn dan in een ander deel,
muziek en dans zijn over de hele wereld anders, het idee van plezier van de
één is niet hetzelfde als dat van een ander, enz. U kunt voorbeelden gebruiken
van wat u weet over de klas (bijvoorbeeld: sommige mensen zijn goed in kunst,
anderen in wiskunde, maar iedereen begint ergens goed in) en uw eigen leven
om het leren nauw aan te laten sluiten bij de eigen ervaring van de leerlingen.
Leg de leerlingen uit dat deze verschillen betekenen dat de wereld een heel
diverse plek is - en dat wanneer we alleen maar aan mensen te denken, laten we
niet vergeten dat er veel diversiteit is aan planten, dieren, landschappen enz.
Dus wat betekent divers? (Iets dat divers is, heeft veel variatie of verschil.)
En diversiteit? (De staat van divers zijn - dus u zou kunnen zeggen 'deze landen
zijn zeer divers', of 'deze landen zijn vol diversiteit'.)
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Activiteit 4: Wat is er goed aan diversiteit?
Time
Part 1: 15 minutes
Deel 2: 25 minuten
Overzicht
Wat individuele reflectie en een denk-paar-deel-activiteit die resulteert in een
klassengedicht - allemaal gericht op de positieve aspecten van diversiteit
Doelstelling (-en)
Voor studenten om:
- na te denken over en de invloed van diversiteit op hun eigen leven te identificeren
- de positieve aspecten van diversiteit te onderzoeken
- een 'onzingedicht' voor de hele klas te creëren over de positieve aspecten van
diversiteit
Groepsorganisatie
Individuele reflectie, paren en vieren
Middelen
Papier en pennen
Stroken papier die groot genoeg zijn om een zin op te passen: Deel 2
Plakband of tac: Deel 2
Als u activiteit 3 niet heeft gedaan, moet u vóór deze activiteit met de studenten samenwerken
om er zeker van te zijn dat ze de woorden 'divers' en 'diversiteit' begrijpen.
Instructies: deel 1
Deel 1 is een individuele taak. Vraag elke leerling om een lijst te maken - tekenen
of schrijven is prima - van de dingen die voor hen belangrijk zijn in hun leven
(familie, vrienden, muziek, films, gamen, boeken enz.).
Vraag hen vervolgens om hun lijst te bekijken en te overwegen welke items erop
worden beïnvloed door mensen die anders zijn dan zij - door verschillende landen,
capaciteiten, geslachten, seksualiteiten, culturen, overtuigingen, achtergronden
enz. Vraag ze om een paar woorden naast elk item op hun lijst te schrijven als ze
een duidelijke invloed kunnen zien.
Neem wat feedback van enkele studenten.
Vragen
Welke invloeden heeft u opgemerkt?Welke items op uw lijst zijn beïnvloed door
mensen die anders zijn dan u?Waren er items die niet werden beïnvloed door
mensen die anders zijn dan u?
Wat laat deze activiteit u denken over diversiteit?
Hier is het de moeite waard om te benadrukken dat diversiteit een feit is in het
leven - dat het niet zal verdwijnen en veel positieve punten in ons leven brengt.
Instructies: deel 2
Deze activiteit is overgenomen van Artworks Creative Communications: Creative
Evaluation Toolkit
http://www.artworkscreative.org.uk/wp-content/uploads/2015/11/CreativeEvaluation-Toolkit.pdf
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Deel 2 is georganiseerd als een denk-paar-deel-activiteit, die leidt tot een
groepsactiviteit.
Vraag de leerlingen om even na te denken over de belangrijkste positieve
effecten die diversiteit in hun leven brengt (dit kunnen mensen zijn van wie
ze houden, toegang tot cultuur of goederen van over de hele wereld, over het
algemeen meer opwinding of interesse, liefde voor buitenlands eten enz.).
Zet ze vervolgens in paren en vraag ze om hun mening te geven. Vraag de paren
na een paar minuten om mee te doen met een ander paar en opnieuw te delen.
Geef deze groepen elk een vel papier, want deze keer moeten ze ook een lijst of
spidergram met woorden maken die hun gesprek gaat samenvatten.
Gebruik wat feedback van deze groepen van vier om enkele voorbeelden te
krijgen van woorden die ze op hun papier hebben staan.
Vraag de leerlingen vervolgens om hun stuk papier gedurende dertig seconden
heel hard te bestuderen. Zodra ze dit hebben gedaan, moeten ze het papier
omdraaien en zoveel mogelijk woorden uit hun lijst noteren - niet vals spelen! stoppen wanneer ze maximaal zeven woorden hebben bereikt.
Zodra ze de lijst met deze woorden hebben, geeft u elke groep een strook papier
dat groot genoeg is om er een zin op te schrijven. Hun volgende taak is om een
zin te maken uit de woorden op hun lijst. Ze kunnen kleine verbindingswoorden
gebruiken, zoals 'en', 'maar', 'dus', 'het', 'voor' om hun zin met hun woorden
samen te stellen.
Als de zin klaar is, vraagt u een lid van elke groep om hun zin op een schoon
vel papier te plakken, zodat de zinnen achter elkaar lopen. Controleer de zinnen
terwijl ze omhoog gaan.
Deze groep zinnen wordt nu een klassengedicht: 'Wat is er goed aan diversiteit?'
Vraag een cursist het gedicht voor te lezen aan de klas. Het is misschien niet
helemaal logisch! Maar het zal enkele van de belangrijkste positieve punten over
diversiteit samenvatten die betekenisvol zijn voor de klas.
Besluit door de klas naar hun favoriete delen van het gedicht te vragen. Laat het
in de klas zien.

Activiteit 5: Uitdagingen van diversiteit
Tijd
60 minuten
Overzicht
Groepsactiviteit waarbij gebruik wordt gemaakt van dramatechnieken en klassikale
discussies om enkele uitdagingen met betrekking tot diversiteit te onderzoeken
Doelstelling (-en)
Voor studenten om:
- door middel van een menselijke foto enkele van de uitdagingen te identificeren
en uit te leggen die diversiteit met zich meebrengt
- erkennen dat ze een keuze hebben in de manier waarop ze handelen in een
diverse omgeving en dat hun keuzes van invloed zijn op anderen
Groepsorganisatie
Groepen van vijf of zes studenten
Middelen
Uitdagingen van diversiteitsscenario's (zie hulpmiddelenbladen na instructies;
er zijn zes scenario's om uit te kiezen)
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Instructies
Samen met de leerlingen vaststellen dat hoewel, zoals activiteit 4 heeft aangetoond,
diversiteit veel positieve aspecten heeft, het ook uitdagingen met zich mee kan
brengen. Deze activiteit geeft studenten de kans om enkele van deze uitdagingen
te verkennen.
Verdeel de klas in groepen van vijf of zes. Leg uit dat ze in groepen gaan werken
om een menselijke foto (of tableau) te maken om als klas enkele uitdagingen te
laten zien die diversiteit met zich meebrengt. Elke groep krijgt een scenario over
een personage als uitgangspunt.
Geef elke groep een scenario; een of twee leden van de groep moeten hem
voorlezen aan de anderen. Als ze het scenario hebben gelezen, vraagt u de
groepen om hem te bespreken:
- de uitdagingen waarmee het personage wordt geconfronteerd
- waarom het personage met deze uitdagingen wordt geconfronteerd.
Leg na enige tijd voor discussie aan de leerlingen uit dat hun volgende taak is
om een menselijke foto of tableau te maken die laat zien wat er gaande is in hun
scenario en minstens één uitdaging waarmee hun personage wordt geconfronteerd.
Hier zijn enkele vragen om groepen te helpen nadenken over hun menselijke foto;
Misschien wilt u deze ergens opschrijven waar studenten ze kunnen zien of per
groep een aantal vragen geven.
Wie moet er op de menselijke foto staan?
Waar moeten ze zijn?
Wat moeten ze doen?
Welke emoties moeten ze laten zien?
Vertel hen ook dat zodra hun menselijke foto klaar is, ze deze aan andere
groepen zullen laten zien, die zullen proberen te achterhalen wat er gebeurt dus het is belangrijk dat hun foto zo duidelijk mogelijk is.
Geef de groepen wat tijd om aan hun menselijke foto te werken.
Als de groepen klaar zijn, laat elke groep hun foto zien aan de klas. Maak van elk
een foto; deze kunnen in Set 3 worden gebruikt. Stel hen vragen over elke foto,
bijvoorbeeld:
Wat gebeurt er?
Welke emoties zijn er te zien?
Met welke uitdaging (-en) denkt u dat het personage/de personages te maken
heeft?
De woorden 'opgenomen' en 'uitgesloten' kunnen in uw discussies naar voren
komen - als dat het geval is, laat de leerlingen dan weten dat u de komende
weken op deze thema's zult terugkomen.
Vraag elke groep om hun scenario samen te vatten voor de rest van de klas.
Optionele uitbreidingsactiviteiten:
1. Leerlingen kunnen vragen opstellen voor verschillende personages in elk
van de menselijke foto's. Deze personages kunnen vervolgens in een 'hot seat'
worden geplaatst om de vragen in de rol te beantwoorden.
2. Kies een menselijke foto om in meer detail te onderzoeken. Leerlingen maken
vragen voor de verschillende personages op deze foto. Vraag de leerlingen
die bij de foto betrokken zijn om deze opnieuw op te zetten, waarna andere
leerlingen hun vragen kunnen stellen aan de personages in de rol.
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Als u deze situaties ziet gebeuren, welke uitdagingen brengt dit dan voor u met
zich mee?
Betekenen deze uitdagingen dat we diversiteit moeten opgeven? Leg uw mening uit.
Wat zijn enkele van de nuttigste of meest zinvolle manieren om diversiteit te
benaderen?
Rond de sessie af door samen te vatten dat diversiteit zeker uitdagingen met zich meebrengt,
maar de meeste mensen het erover eens zijn dat de positieve aspecten die het in ons leven
met zich meebrengt, zwaarder wegen dan deze. Diversiteit is daarom iets dat ons leven rijker
maakt en het waard is om gevierd te worden.
Activiteit 5: Uitdagingen van diversiteit -scenario's
Scenario's 1-4 zijn aangepast van Kidscape: Being me: wordt het niet tijd dat iemand uw
verhaal hoort?
https://www.kidscape.org.uk/media/1011/being_me_-_chapters_1-5.pdf
Scenario 5 is een uittreksel uit Out of Place door Archie Pyke, St Saviour's Primary School:
Tower Hamlets Creative Writing Competition 2016
http://www.towerhamlets-sls.org.uk/outofplace/
Scenario 6 is een BBC-nieuwsbericht, Dagelijkse kwelling van racisme in de klas door Divya Talwar,
BBC Asian Network, 23.05.12
https://www.bbc.co.uk/news/education-18150650
Scenario 1: Evans verhaal
8.00 uur
Ik kijk naar mezelf in de spiegel en probeer te zien wat anderen zien. Ik ben de
kleinste van mijn klas en ik heb twee linkervoeten als het op voetbal aankomt,
maar ik zie niets anders dat anders is. Zien mijn schoenen er stom uit? Heb ik een
meisjesachtig gezicht? Is het mijn huid?
8.15 uur
"Heb je je zwemspullen?" roept mam van beneden. 'Ja,' roep ik terug, terwijl mijn
maag in een knoop draait. Ik hou van zwemmen. Ik wou alleen dat ik niet hoefde
te zwemmen op school. Sommigen van mijn klas vinden het raar dat ik goed duik
en dans en daarom schelden ze me uit. Ik ben liever slecht in alles en dans nooit
meer en zit in een van de bendes in mijn klas dan dat ik ergens goed in ben en
gepest wordt. Ik vraag me af of ik in de problemen kom als ik mijn zwemspullen
weer 'vergeet', dus ik aan de kant moet gaan zitten.
9.00 uur
Op school zit ik naast Ella. We beginnen te praten over wat we in het weekend
hebben gedaan en ze vraagt me of ik dit dansprogramma zaterdag op tv heb
gezien. "Alles goed met jullie meiden?" komt van een stem achter ons. Rich
weer. "Laat ons met rust, Rich. Heb je niets beters te doen?" zegt Ella. "Is zij je
lijfwacht, Evie?" zegt Rich, en de jongens lachen allemaal. Voor het geval u het
zich afvraagt, begon deze specifieke 'Evie'-grap toen ik niet naar mevrouw Geller
luisterde in een kunstklas op de basisschool en ze vroeg alle meisjes om op te
staan en hun koffers te pakken en ik opstond toen mijn vergissing doorhad. In die
ene fractie van een seconde werd mijn naam veranderd van Evan in Evie. Het was
misschien grappig geweest als het een les of zelfs een dag had geduurd. Maar dit
was een jaar geleden - op een andere school - en de jongens van de basisschool
vertelden het iedereen in deze klas en ze houden er nog steeds niet mee op.
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Scenario 2: Faria's verhaal
Ik neem mijn broer elke dag mee naar de winkel om melk te halen of iets anders
wat mama nodig heeft. Mijn moeder zit in een rolstoel, dus het is moeilijk voor
haar om de heuvel op te gaan en Rahul, mijn broer, heeft autisme en houdt er
niet van om er alleen op uit te gaan. Hij is twee jaar ouder dan ik –14 - en ik ben
12, maar hij wordt echt bang om door het park te lopen als er veel mensen zijn,
dus we moeten erom heen lopen. Hij loopt graag over de witte lijnen die rond het
voetbalveld lopen. Dan nemen we een rustig pad naar de winkel en wachten tot
iedereen weg is zodat hij naar binnen kan gaan om te kijken. Hij houdt niet van
drukke plaatsen en te veel lawaai.
Op een goede dag zullen mensen ons gewoon uitlachen. Ze zeggen niets en ik
denk niet dat Rahul ze ziet. Al stel ik mezelf elke dag dezelfde vraag: waar lachen
ze om? Maar soms volgen de kinderen in het park ons en zeggen ze dingen als
"Weirdo op het oorlogspad", of "Wordt de freakshow geopend?", Of "Ga je naar
de levenswinkel om een leven op te bouwen?" Dan moet ik heel erg mijn best
doen om te voorkomen dat Rahul naar huis rent of boos wordt. Soms slaat hij me
op mijn arm omdat hij zo boos op ze is en iedereen lacht en schudt zijn hoofd.
Rahul weet dat ik niet terug zal slaan. Ik hoef alleen maar zijn hand te aaien en te
wachten tot hij weer kalm is, zegt mama.
Scenario 3: Leah's verhaal
7.15 uur
Ik trek mijn joggingbroek aan zodat ik Mitch, onze hond, kan uitlaten. Ik ren graag
met hem een blokje om vóór het ontbijt, zelfs als het regent. Na het ontbijt ga
ik me omkleden. Ik kan mijn broek niet vinden, de wijde broek die niet aan mijn
benen kleeft. Mama moet ze hebben gewassen nadat ze gisteren modderig waren
geworden - dus ga ik weer naar bed. Ik heb een slecht gevoel over vandaag.
8.45 uur. Mama geeft me een lift omdat ik de bus miste vanwege wat zij 'het debacle
van de broek' noemt. Ze is een beetje boos omdat ze te laat is op haar werk, maar
ze vertelt me dat ze absoluut niet boos op me is en wrijft over mijn haar. Ik kijk in
de spiegel en strijk mijn haar weer glad en blijf dan in mijn tas kijken om te zien of
mijn etui is dichtgeritst en maak mijn tas dan weer dicht. Als ik door de receptie ga,
pakken de oudere kinderen soms mijn tas en als de pennen eruit vallen, gaan ze
kapot. 9.30 uur In de klas werken we aan onze geschiedenisopstellen. Het is echt
lawaaierig en meneer Babinski zegt steeds tegen iedereen dat ze moeten kalmeren.
Er wordt papier door de klas gegooid en Nikos en Leroy voor me proberen dingen
uit hun tas te halen en meneer Babinski zet de projector op en zegt dat iedereen stil
moet zijn en ik kan het lawaai niet uitstaan. "Stil!" Ik roep: "Stil!" De jongens kijken
me aan en gaan dan verder alsof er niets is gebeurd.
Scenario 4: het verhaal van Akin
9.00 uur
Ik ben te laat - alweer. Maar ik vind het niet erg om op sommige dagen te laat
op school te komen. Gisteren was het Antony's verjaardag en ik kon niet gaan,
dus zullen ze erover praten in de garderobe en als ik te laat ben, zal ik dat missen.
Antony heeft me wel uitgenodigd, maar mijn moeder had een slechte dag en vroeg
of ik Fola (mijn zevenjarige zusje) na school naar huis wilde brengen vóór het feest.
Om eerlijk te zijn had ik, toen ik eenmaal thuiskwam en een snack voor haar had
geregeld en een kopje thee voor mama had gezet en een schone spijkerbroek had
aangetrokken (mama zei dat de kleren die ik aanhad vies waren en het kostte me
eeuwen om schone te vinden), waarschijnlijk te veel gemist - misschien waren ze
inmiddels wel naar het park gegaan om te voetballen. Mevrouw Kouppas vraagt me
waarom ik zo laat ben. Ze stelt me zo vaak dezelfde vraag dat ze niet eens op een
antwoord wacht en zegt me met haar luide stem verder te gaan met lezen. Ik zie
Eleni en Anwar voor me grinniken terwijl ik in mijn stoel ga zitten en op mijn bureau
naar mijn boek zoek. 9.05 uur Ik kijk naar de klok en ga na dat ik al drie uur op ben.
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Papa moet heel vroeg naar zijn werk, dus maakte me om 6 uur wakker om Fola te
helpen. Hij wilde zeker weten dat we klaar waren voor school voordat hij om 7 uur
vertrok. Toen hij weg was, morste Fola haar ontbijt op haar shirt en moest ik een
ander zoeken en strijken en ze maakte zo'n gedoe om zich om te kleden. Ik liet
haar een tijdje tv kijken, terwijl ik mama haar ontbijt gaf en bij haar ging zitten om
ervoor te zorgen dat ze het opat. Toen was het al 8.20 uur en Fola klaagde de hele
weg naar school, terwijl ze als een grote, lelijke, trage slak naar de schoolpoort
liep. En daarom ben ik zo laat.
Scenario 5: het verhaal van Yasim
Mijn naam is Yasim en ik ben dertien jaar oud. Ik haat mijn leven, maar ik heb
tenminste een leven. Ik kom uit Syrië en ik weet niet wat er met mijn familie is
gebeurd ...
Twee weken geleden ben ik in dit land aangekomen , het heet Engeland en het
gaat een beetje beter, hoewel ik nog steeds niet weet wat iemand zegt. Ik ben
ondergebracht bij een gezin dat ze 'pleegouders' noemen. Ik begin een aantal
woorden te begrijpen en we communiceren ook door middel van een verzonnen
gebarentaal.
Ik ben met school begonnen en mijn leraar kan dezelfde taal spreken als ik, maar
ik voel me nog steeds zo eenzaam dat niemand anders kan begrijpen wat ik zeg.
Ik heb geen vrienden en op de speelplaats zit ik elke dag op de bank te kijken
hoe iedereen plezier heeft.
Ik schaam me en ben bang.
Scenario 6: Khadeja's verhaal
De school is afgelopen voor vandaag, maar zoals op de meeste avonden haalt
de 14-jarige Khadeja Fahat haar schoolwerk in.
Omdat Khadeja op haar school elke dag te maken kreeg met racistische
islamafobe mishandeling, heeft haar opleiding onder haar geestelijke gezondheid
te lijden gehad.
"Ik werd bijna elke dag gekweld; Ik was bang om naar school te gaan", zei Khadeja.
"Ik ging vroeger naar school met de gedachte: waar ga ik vandaag mee te maken
krijgen? Gaat iemand me lichamelijk pijn doen, iets naar me schreeuwen of iets
naar me gooien?"
Ze vervolgde: "De andere kinderen riepen me verbaal geweld toe; Ik werd een
terrorist en een Taliban genoemd en vroeg waarom ik achter 9/11 zat. Iemand
riep ooit: kijk naar dat meisje, ze heeft een bom in haar tas. Ik voelde me zo rot
en al mijn zelfvertrouwen was weg.
"Ik ging van dat gelukkige meisje dat altijd glimlachte en graag naar school ging
om te leren, naar iemand die nergens om gaf en gewoon wilde dat elke dag
voorbij was.
"Ik begreep niet waarom ik zo werd behandeld. Ik was hetzelfde als de andere
studenten, behalve dat ik een hoofddoek droeg."
Khadeja is sindsdien van school veranderd.
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Activiteit 6: Diversiteit vieren
Tijd
45 minuten
Overzicht
Groepsactiviteit die later dit jaar ideeën zal opleveren voor de Inclusieweek
Doelstelling (-en)
voor leerlingen om samen te werken aan een plan om diversiteit op school te vieren
Groepsorganisatie
Groepen van vijf of zes studenten
Middelen
Papier en pennen
Actieplan-sjabloon (zie hulpmiddelenblad na instructies)
Instructies
Leg de klas uit dat de school later in het jaar een week vol activiteiten organiseert
waarin inclusie en diversiteit worden gevierd. Dit wordt Inclusieweek genoemd.
Vandaag is het hun taak om een idee te bedenken voor een activiteit die diversiteit
viert, en dit om te zetten in een actieplan dat kan worden gebruikt tijdens de
Inclusieweek.
Voordat u de leerlingen in groepen plaatst, begint u met het verzamelen van hun
ideeën over verschillende manieren van vieren: feesten, eten, dansen, muziek
enz. Vraag de klas hoe ze deze manieren van vieren kunnen verbinden met
wat ze tot nu toe over diversiteit hebben geleerd. Wat hebben ze bijvoorbeeld
geleerd over diverse gerechten / muziek / culturen / overtuigingen / dansen enz
.; hoe kan dit een feest worden op school? Dit zal ze enkele ideeën geven om hun
groepsgesprekken te starten.
De activiteit van de groep kan voor leerlingen van hun eigen leeftijd zijn, voor
jongere leerlingen (als er jongere leerlingen zijn dan zij op school) of voor een
combinatie van leerlingen, personeel en ouders.
Verdeel de leerlingen in groepjes van vijf of zes. Verdeel de taak in stappen
(toon deze of geef ze aan de groepen als referentie):
1. Verzin zoveel mogelijk ideeën als u kunt voor manieren om diversiteit op
school te vieren. Een persoon moet deze noteren.
2. Kies uw favoriete idee - mogelijk moet u hierover stemmen als u het niet eens
kunt worden.
3. Gebruik de koppen van het activiteitenplan om meer in detail over uw activiteit
te praten en hem globaal te plannen.
4. Als u eenmaal duidelijk bent over uw activiteitenplan, vult u het blad
Activiteitenplan in.
Als de plannen klaar zijn, vraagt u elke groep om hun plannen met de klas te
delen. Vraag hen positief te reageren op elk plan en manieren te bedenken
waarop ze kunnen worden verbeterd.
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Activiteit 6: Diversiteit vieren: activiteitenplan
Naam activiteit:

Duur activiteit:

De activiteit is bedoeld voor:

De activiteit zou plaatsvinden in:

Wat zou er gebeuren tijdens onze activiteit:

Middelen die nodig zijn voor de activiteit:

oﬃcina sans

169

Mede gefinancierd door het
Erasmus+ programma
van de Europese Unie

set activiteiten

Set 2: Inclusie begrijpen Leeftijdscategorie: 12-15
Activiteit 1: binnen of buiten?
Tijd:
10 minuten
Overzicht
Een startende activiteit om de concepten en woordenschat van uitsluiting en
inclusie te introduceren
Doelstelling (-en)
voor kinderen om te erkennen wat inclusie en uitsluiting betekent
Groepsorganisatie
Hele groep
Middelen
Vijf sets kleine stukjes papier - elke set een andere kleur (u kunt ook stickers
gebruiken als u die heeft)
Één klein stukje wit papier (of een witte sticker)
Instructies
Deze actiiviteit is aangepast van All Different, All Equal (Raad van Europa):
https://rm.coe.int/1680700aac
Voordat u de kleine stukjes papier uitdeelt, moet u beslissen aan wie u het witte
stuk gaat geven. Deze persoon moet iemand zijn die behoorlijk veerkrachtig is
en openlijk over zijn/haar gevoelens kan praten.
Vertel de klas dat u ze allemaal een klein stukje papier gaat geven. Ze mogen
dit aan niemand anders laten zien - het is geheim. Deel dan het papier uit. Elke
leerling, behalve degene die u heeft uitgekozen, krijgt een gekleurd stukje papier;
geef deze leerling het witte stuk als u het papier uitdeelt.
Vertel de klas dat het hun taak is om - zo snel en stil als ze kunnen - de rest van
de kinderen te vinden met hetzelfde kleurpapier als zijzelf. Als ze hun groep
vinden, moeten ze zichzelf in hoogte rangschikken en in een cirkel gaan staan.
(Deze laatste zin is alleen om ze een snelle taak te geven - voel u vrij om deze te
veranderen als u dat wilt.)
Het kind met het witte stuk papier zal zonder groep overblijven.
Vragen
- Kijk eens door de ruimte. Wat valt u op?
- Laten we [kind met wit papier] vragen wat er is gebeurd. Hoe was het om geen
groep te kunnen vinden? Wat dacht/voelde u?
- Hoe zit het met de rest van jullie - hoe voelde het om jullie groep te vinden?
Introduceer of lok het woord 'betrokken' uit als onderdeel van iets zijn of voelen,
en het woord 'uitgesloten' als het geen onderdeel van iets mogen zijn of voelen.
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Tijd
20-25 minuten
Overzicht
Een activiteit voor de hele groep om inclusie en uitsluiting beter te illustreren
en te onderzoeken dan Activiteit 1
Doelstelling (-en)
Voor kinderen om ervaringen met en redenen voor inclusie en uitsluiting te
onderzoeken en uit te leggen
Groepsorganisatie
Hele groep
Middelen:
Ruimte - buiten zou goed werken
Instructies
This activity is adapted from All Different, All Equal (Council of Europe):
https://rm.coe.int/1680700aac
Vraag de leerlingen om in een kring te gaan staan. Leg uit dat wat er gaat
gebeuren, is dat ze allemaal, op één na, de armen gaan verbinden en samen
sterk gaan staan als een ronde muur. Één kind zal zich buiten de cirkel bevinden
en proberen binnen te komen. Het is belangrijk om te benadrukken dat deze
activiteit niet gaat over het gebruiken van geweld, maar over het gebruik van uw
hersenen en het nadenken over uw tactieken. Om ervoor te zorgen dat iedereen
veilig blijft, heeft u echter enkele duidelijke regels nodig, bijvoorbeeld:
1. Als u, wanneer u deel uitmaakt van de muur, voelt dat de persoon erin slaagt
binnen te komen, laat hem dan binnen. U mag niemand anders het risico laten
lopen om gekwetst te worden.
2. Als u de persoon bent die probeert binnen te komen, mogen uw pogingen
niemand in gevaar brengen om gewond te raken. Onthoud dat dit over het
gebruik van uw hersenen gaat!
Vraag een vrijwilliger om als eerste buiten de cirkel te komen en probeer om
binnen te komen. Als ze er na ongeveer twee minuten niet in zijn geslaagd om
binnen te komen, stop dan met de activiteit, breng ze in de 'muur' en vraag om
een andere vrijwilliger. Herhaal de activiteit vier of vijf keer (of meer als het goed
gaat), zodat er tenminste meerdere mensen proberen in de cirkel te komen.
Vragen
- Welke strategieën gebruikten de mensen om te proberen door de muur te komen?
- Welke strategieën gebruikten de mensen in de muur om te voorkomen dat
anderen erdoorheen kwamen?
- Hoe voelde u zich toen u probeerde erdoor te komen?
- Hoe voelde u zich toen u in de muur was en mensen probeerden er doorheen
te komen?
- Als u door de muur bent gekomen, hoe voelde u zich toen?
- Hoe verhoudt dit spel zich tot het echte leven?
- Hoe is het als u een groep of activiteit ziet waarvan u deel wilt uitmaken en
waarvan u bent uitgesloten?
- Heeft u ooit deel uitgemaakt van een groep die iemand uitsluit? Hoe voelde dat?
- Waarom sluiten we mensen uit? We komen hierop terug in Set 3, dus misschien
wilt u maar een kleine hoeveelheid tijd aan deze vraag besteden.
- Waar anders in het leven ziet u voorbeelden van uitsluiting - in uw school/
gemeenschap (bijv. pesten)/land/in de wereld (bijv. conflict en ontheemding)?
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Activiteit 3: Erbij betrokken zijn (of niet)
Tijd
Deel 1: 15 minuten
Deel 2: 15 minuten
Deel 3: 10 minuten
Overzicht
Een verscheidenheid aan mini-activiteiten om het idee van inclusie te verkennen
Doelstelling (-en)
Voor studenten om:
- na te denken over en hun eigen ervaringen met opgenomen worden te delen
- na te denken over en hun mening te geven over betrokken te worden bij het
onderwijs
- te identificeren welke personen betrokken zijn om ervoor te zorgen dat kinderen
worden opgenomen in het onderwijs
Groepsorganisatie
Deel 1: individuele en gekoppelde discussie
Deel 2: hele klas eens - oneens beweging en discussie
Deel 3: hele klas discussie
Middelen:
Ruimte voor deel 2
Afbeelding op het boord voor deel 3 (zie instructies)
Basiskennis over de wetten van uw land die inclusie ondersteunen door
gelijkheid van kansen en anti-discriminatoir zijn voor Deel 3
Instructies: deel 1
Deel 1 vraagt studenten om na te denken over en hun eigen ervaringen te delen
met een partner. Herinner hen eraan dat ze alleen met hun partner moeten delen
wat ze prettig vinden om te delen.
De instructies voor deel 1 zijn als volgt:
Denk allereerst aan een moment waarop u zich ergens van buitengesloten voelde op school of buiten school, met klasgenoten, vrienden of familie. Denk over deze
keer na via deze vragen:
- Wat was u aan het doen, waar was u, wie was daar, wanneer was het?
- Hoe voelde u zich? Hoe gedroeg u zich?
- Door wie en / of wat voelde u zich buitengesloten?
Vraag ze na wat bedenktijd om hun gedachten met een partner te delen. Ontvang
korte feedback van de klas en ga als volgt verder met de tweede taak in deel 1.
Denk allereerst aan een moment waarop u zich ergens van buitengesloten voelde op school of buiten school, met klasgenoten, vrienden of familie. Denk over deze
keer na via deze vragen:
- Wat was u aan het doen, waar was u, wie was daar, wanneer was het?
- Hoe voelde u zich? Hoe gedroeg u zich?
- Wie en / of wat heeft u geholpen om u erbij betrokken te voelen?
Vraag ze na wat bedenktijd om hun gedachten met een partner te delen.

oﬃcina sans

172

Neem wat feedback van de klas. Het belangrijkste punt hier is om vast te stellen het
gevoel dat u erbij hoort ervoor zorgt dat u zich veel positiever voelt en gedraagt.
Geef als deel van de reflectie toe dat deze activiteit - vooral het eerste deel mogelijk enkele emotionele problemen voor studenten heeft opgeworpen. Misschien
wilt u studenten een zorgendoos geven om privé hun zorgen kenbaar te maken, en
hen te laten weten dat deze later door u zullen worden opgevolgd - nogmaals, privé.
Leg als link naar deel 2 aan de klas uit dat ze zich voor het volgende deel van de
activiteit gaan concentreren op het idee om bij het onderwijs te worden betrokken.
Instructies: deel 2
Deel 2 is een eens: niet eens -activiteit. Leg de leerlingen uit dat u een verklaring
voor hen gaat voorlezen. Wijs het ene uiteinde van de kamer aan als mee eens en
het andere als niet mee eens. Ze moeten zich een lijn voorstellen tussen deze twee
uiteinden van de kamer. Wanneer ze de verklaring horen, moeten ze op de plaats
aan de lijn staan die het beste beschrijft in hoeverre ze het eens of oneens zijn met
de verklaring.
Voer een oefensessie uit om ervoor te zorgen dat de klas het begrijpt, bijvoorbeeld:
Katten zijn beter dan honden.
- Winter is leuker dan zomer.
Bloemkool smaakt lekkerder dan broccoli.
- Wiskunde is interessanter dan geschiedenis.
Neem wat zeer korte feedback van uw verklaring over de proefperiode - het is
een goede gelegenheid om de klas eraan te herinneren dat iedereen anders is en
dat ieders mening wordt gewaardeerd.
Ga dan verder met de verklaring over inclusie en onderwijs:
Het is belangrijk dat alle kinderen over de hele wereld worden opgenomen in het
onderwijs.
Als de leerlingen zich eenmaal op de lijn hebben opgesteld voor deze vraag,
vraag ze dan om met iemand bij hen in de buurt over hun gedachten te praten.
Dit zal hen helpen hun mening te vormen en te verwoorden. Vraag enkele
leerlingen om hun mening met de klas te delen en een klassikale discussie te
faciliteren met behulp van peilingen vragen zoals:
Zijn andere mensen het eens met wat [naam student] zojuist heeft gezegd? Of
niet mee eens?
Kunt u wat meer vertellen over ...
Kan iemand iets toevoegen aan ...
Wat zijn uw redenen om dat te zeggen?
Het is waarschijnlijk dat het grootste deel van de klas - in ieder geval tot op
zekere hoogte - het met deze stelling eens zal zijn. Ze kunnen praten over
eerlijkheid en gelijke kansen, en over de noodzaak om te leren. U kunt de
leerlingen informeren over hun mening over eerlijkheid en gelijke kansen; Wat
zijn bijvoorbeeld hun gedachten over kinderen en jongeren die een misdaad
plegen - moeten ze gelijke en eerlijke toegang hebben tot onderwijs? Hoe zit het
met jonge tieners die moeder worden? Kinderen en jongeren die werken? Vraag
leerlingen ook waarom het belangrijk is voor kinderen over de hele wereld om
te leren - waarvoor leren ze? Het belangrijkste punt hierbij is dat het in de hele
wereld de kinderen van vandaag zijn die in de toekomst zullen moeten:
- werken aan het oplossen van de problemen van de wereld, bijv. klimaatverandering
(u zou hier Greta Thunberg kunnen noemen); armoede; grote gezondheidsproblemen
(bijv. malaria, diabetes); ongelijkheden in het onderwijs (u zou Malala Yousafzai's
passie voor onderwijs voor meisjes hier kunnen noemen), werk en gezondheid, enz.
- zorgen voor de kwetsbare mensen in hun samenleving.
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- zoeken naar een manier om genoeg geld te verdienen om voor zichzelf en hun
gezin te zorgen.
Vraag na een discussie of één van de studenten - nadat ze de standpunten van
anderen hebben gehoord - ergens anders langs de lijn willen verhuizen. Ontvang
feedback van een paar studenten die verhuizen.
Vat samen door te zeggen dat, hoewel er nog veel uitdagingen zijn om alle
kinderen in het onderwijs op te nemen (er zijn ongeveer 263 miljoen kinderen die
niet naar school gaan), de meeste mensen vinden dat het belangrijk is dat alle
kinderen in het onderwijs worden opgenomen.
Instructies: deel 3
Deel 3 is een korte klassikale activiteit die de vraag beantwoordt:
Wiens taak is het om ervoor te zorgen dat kinderen bij het onderwijs worden
betrokken?
Teken iets als deze afbeelding op het bord:
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In het midden is er een kind, dat op school in hun klas wordt opgenomen.
Begin met het gebied in de cirkel waar het kind is.
Wiens taak is het hier - direct rondom het kind - om ervoor te zorgen dat dit kind
in het onderwijs wordt opgenomen? Leraar, vrienden, andere leerlingen in de klas schrijf deze naast het kind op het bord (of vraag hier een leerling voor).
Herhaal de vraag dan, verder weg van het kind en neem het volgende nu op:
- school
- gezin
- lokale overheid - onderwijs, gezondheidszorg, sociale diensten
- nationale en Europese overheid - beleid en wetten: praat hier alstublieft over
de belangrijkste wetten die uw land heeft opgesteld inzake gelijke rechten en
discriminatie.
- wereldorganisaties, bijvoorbeeld de Verenigde Naties.*
Stel indien nodig vragen om de leerlingen te helpen nadenken.
Rond dit deel af door samen te vatten dat er veel mensen zijn die ervoor moeten
zorgen dat kinderen bij het onderwijs worden betrokken. In de komende weken
zullen ze hun eigen rol meer in detail onderzoeken en nadenken over hoe goed
de school haar leerlingen opneemt. Vervolgens gaan ze focussen op het grootste
plaatje en kijken ze naar de rol van de VN.

oﬃcina sans

175

Mede gefinancierd door het
Erasmus+ programma
van de Europese Unie

set activiteiten

Als u wilt verduidelijken wat de Verenigde Naties voor uw studenten inhouden, volgt hier wat
basisinformatie:
Wat is de Verenigde Naties (VN)?
De VN werd in 1945 opgericht aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Hij werd opgericht door
verschillende landen om ervoor te zorgen dat een conflict op hetzelfde niveau als WO II zich nooit
zou herhalen, en om internationale samenwerking te bevorderen. Vandaag zijn er 193 lidstaten.
Er zijn verschillende VN-agentschappen die werken aan de bescherming en bevordering van
mensenrechten en die samenwerking over de hele wereld aanmoedigen om de wereldproblemen
aan te pakken (met betrekking tot armoede, gezondheid, onderwijs, klimaatverandering enz.).

Activiteit 4: Mensenrechten en inclusie
Tijd
60 minuten
Overzicht
Doelstelling (en)
Voor studenten om:
- te erkennen wat een mensenrecht is
- tien van de artikelen van VN-verdragen over de rechten van het kind te bespreken
- het scenario van een jongere te analyseren m.b.t. deze artikelen
- elke jongere in de situatie van het scenario te evalueren met betrekking tot
deze artikelen
Groepsorganisatie
Hele groepsdiscussie gevolgd door groepen van 5 of 6 studenten
Gezant, presentaties of hot seats aan het einde van de groepsdiscussies
Middelen:
UNCRC-blad (hulpmiddelenblad volgens de instructies) - u kunt deze in stukken
knippen en er kaarten van maken voorafgaand aan de activiteit of het gebruiken
als Scenario voor het personage (deze hebben betrekking op de scenario's in
activiteitenset 1 en zijn te vinden na het UNCRC-blad )
Deze activiteit 'duikt in' mensenrechten. Hij is niet bedoeld als een volledige inleiding tot
mensenrechten. Als u denkt dat uw studenten baat zouden hebben bij extra tijd om over
mensenrechten te leren, bouw die dan s.v.p. in. Er zijn tal van bronnen online waarmee u
eenvoudig praktische sessies kunt plannen, waaronder:
Raad van Europa: Compasito - Handleiding voor mensenrechteneducatie met kinderen
http://www.eycb.coe.int/compasito/
Raad van Europa: Compass - Handleiding voor mensenrechteneducatie met jongeren
https://www.coe.int/en/web/compass/home
Britse Commissie voor Gelijkheid en Mensenrechten: Middelen voor secundair onderwijs
https://www.equalityhumanrights.com/en/secundary-education-resources/lesson-planideas/lesson-8-what-are-human-rights
UNICEF: Onderwijs voor de Rechten van het Kind: Rechten, wensen en behoeften
https://www.e-activist.com/ea-campaign/action.retrievefile.do?ea_fileid=14113
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Leg de leerlingen uit dat ze vandaag de rol gaan onderzoeken van een verreikende
wereldwijde organisatie - het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF) - bij
het bevorderen van de rechten van alle kinderen en jongeren over de hele wereld.
Concreet betekent dit
dat ze zich gaan richten op rechten die ertoe bijdragen dat mensen voelen dat
ze erbij horen.
Vraag voordat u verder gaat aan de klas wat zij denken dat een recht is, en houd
hier een korte klasbespreking over. Haal enkele voorbeelden van hen aan van
dingen waarvan zij denken dat het rechten zijn. Rond de discussie af door te
zeggen dat, volgens UNICEF, "Rechten dingen zijn die elk kind zou moeten
kunnen hebben of doen, om te overleven en op te groeien om zijn volledige
potentieel te bereiken.23"
UNICEF bevordert de rechten van kinderen door middel van een document
genaamd het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind (UNCRC). Hier is wat
basisinformatie om met uw studenten te delen over het UNCRC:
Wat is het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind (UNCRC)?
(aangepast van https://www.unicef.org.uk/what-we-do/un-convention-child-rights/)
Het UNCRC is in 1989 ontwikkeld door UNICEF (het Kinderfonds van de Verenigde Naties).
Het UNCRC is de meest volledige verklaring over kinderrechten die ooit is opgesteld en is het
meest geratificeerde internationale mensenrechtenverdrag in de geschiedenis.
Elk kind heeft rechten, ongeacht etniciteit, geslacht, religie, taal, bekwaamheden of welke
andere status dan ook.
Het verdrag heeft 54 artikelen die alle aspecten van het leven van een kind bestrijken en
de rechten uiteenzetten waar alle kinderen overal recht op hebben. Het legt ook uit hoe
volwassenen en regeringen moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat alle kinderen al
hun rechten kunnen genieten. Alle rechten zijn met elkaar verbonden en geen enkel recht is
belangrijker dan een ander.
Het IVRK is het meest geratificeerde mensenrechtenverdrag ter wereld. Alle VN-lidstaten
behalve de Verenigde Staten hebben het verdrag geratificeerd.

Leg de woordenschat uit die u nodig heeft (of vraag leerlingen die het weten om het uit te
leggen aan de klas) en beantwoord eventuele vragen over het UNCRC
Nu ben u klaar om de groepstaak op te zetten. Verdeel de klas in groepen van vijf of zes
leerlingen.
Geef elke groep de UNCRC-kaarten (als u het vel in stukjes heeft geknipt) of het vel. Dit toont
tien artikelen van de in totaal 54 rechten.

23 Unicef: Onderwijs voor de Rechten van het Kind: Rechten, wensen en behoeften
https://www.e-activist.com/ea-campaign/action.retrievefile.do?ea_fileid=14113
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Wijs twee artikelen toe aan elke groep (of minder als je meer dan vijf groepen in de ruimte
hebt - en deel ze uit). Vraag de groep om deze artikelen te lezen en te bespreken wat ze voor
iedereen in de groep betekenen. Daarna is het hun taak om hun twee artikelen uit te leggen
aan de rest van de groep.
Als ze klaar zijn, vraagt u elke groep om hun twee artikelen aan de rest van de klas te presenteren.
Leg uit dat het belangrijk is dat iedereen alle tien artikelen begrijpt, aangezien ze cruciaal zijn
voor het volgende deel van de activiteit. Geef de leerlingen de tijd om vragen te stellen.
Als iedereen duidelijk is over de artikelen, legt u het volgende deel van de activiteit uit. Ze krijgen
een scenario waarin een personage praat over zijn leven en schoolervaring. Ze gaan:
1. Het scenario van het personage lezen (als ze Activiteit 5 van Set 1 hebben gedaan, zullen ze
deze herinneren).
2. De tien UNCRC-artikelen die ze hebben bekijken en enkele vragen beantwoorden.
Geef elke groep eerst een scenario van een personage en vraag een leerling om hun scenario
voor te lezen aan de rest van de groep.
Vraag hen vervolgens het scenario en de tien UNCRC-artikelen samen te bekijken en de
volgende vragen te beantwoorden (toon deze vragen op het bord of knip ze uit en geef ze op
papier aan de groepen):
Welke van de tien artikelen is bijzonder belangrijk voor uw personage?
In hoeverre denkt u dat aan deze rechten wordt voldaan?
Worden er gebroken?
Wat heeft uw personage nodig om ervoor te zorgen dat ze meer op school en in het leven
worden opgenomen?
Iedereen in de groep heeft tot doel anderen kennis te laten maken met hun personage en de
discussie van de groep rond de vragen samen te vatten. Ze kunnen aantekeningen maken als
dit hen helpt.
Aan het einde van de discussie:
1. Een gezantensysteem doen, waarbij een persoon uit elke groep een andere groep bezoekt,
hun karakter voorstelt en de discussie van de groep terugkoppelt. Herhaal dit - met elke keer
een andere gezant - totdat alle groepen zijn bezocht.
2. Elke groep vragen om hun personage en samenvatting van de discussie aan de hele klas te
presenteren, zodat de leerlingen elkaar vragen kunnen stellen.
3. Een lid van elke groep vragen om in een 'hot seat' te gaan zitten en vragen te
beantwoorden:
Welke van de tien artikelen is bijzonder belangrijk voor uw personage?
In hoeverre denkt u dat aan uw rechten op deze gebieden wordt voldaan? Vertel
ons waarom u dit denkt.
Worden uw rechten geschonden?
Wat heeft u nodig om u te helpen meer bij school en bij het leven te worden
betrokken?
Vragen
Wat heeft u door deze activiteit geleerd over mensenrechten?
Wat heeft u geleerd over de relatie tussen mensenrechten en de opname in het
onderwijs en in het ruimere leven?
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Artikel 12 UNCRC (respect voor de mening
van het kind) Elk kind heeft het recht zijn
mening, gevoelens en wensen kenbaar
te maken in alle aangelegenheden die
hem aangaan, en dat zijn mening wordt
overwogen en serieus wordt genomen.

UNCRC Artikel 28 (recht op onderwijs)
Ieder kind heeft recht op onderwijs. Het
basisonderwijs moet gratis zijn en voor
elk kind moeten er verschillende vormen
van voortgezet onderwijs beschikbaar zijn.
Discipline op scholen moet de waardigheid
van kinderen en hun rechten respecteren.
Rijkere landen moeten armere landen helpen
dit te bereiken.

Artikel 13 UNCRC (vrijheid van meningsuiting)
Elk kind moet de vrijheid hebben om zijn
gedachten en mening te uiten en toegang
te krijgen tot allerlei informatie, zolang dit
binnen de wet valt.

UNCRC artikel 29 (doelen van onderwijs)
Onderwijs moet de persoonlijkheid, talenten
en capaciteiten van elk kind ten volle
ontwikkelen. Het moet het respect voor de
mensenrechten van het kind aanmoedigen,
evenals het respect voor hun ouders, hun
eigen en andere culturen en het milieu.
UNCRC Artikel 30 (kinderen uit
minderheden of inheemse groepen): Ieder
kind heeft het recht om de taal, gebruiken
en religie van zijn familie te leren en te
gebruiken, ongeacht of deze worden
gedeeld door de meerderheid van de
mensen in het land waar ze wonen.

Artikel 14 (vrijheid van gedachte,
overtuiging en religie) Elk kind heeft het
recht om te denken en te geloven wat het
verkiest en ook om zijn religie te beoefenen,
zolang het andere mensen er niet van
weerhoudt om van hun rechten te genieten.
Overheden moeten de rechten en plichten
van ouders respecteren om hun kind te
begeleiden terwijl het opgroeit.
UNCRC Artikel 22 (vluchtelingenkinderen)
Als een kind toevlucht zoekt of de
vluchtelingenstatus heeft, moeten
regeringen hen passende bescherming en
hulp bieden om hen te helpen alle rechten
in het Verdrag te genieten.
UNCRC Artikel 23 (kinderen met een
handicap) Een kind met een handicap heeft
recht op een volwaardig en fatsoenlijk leven
met waardigheid en, voor zover mogelijk,
onafhankelijkheid en om een actieve rol te
spelen in de gemeenschap.

UNCRC Artikel 31 (vrije tijd, spel en cultuur)
Elk kind heeft het recht om te ontspannen,
te spelen en deel te nemen aan een breed
scala aan culturele en artistieke activiteiten.
UNCRC Artikel 39 (herstel van trauma's
en reïntegratie) Kinderen die te maken
hebben gehad met verwaarlozing, misbruik,
uitbuiting, marteling of die het slachtoffer
zijn van oorlog, moeten speciale steun
krijgen om hen te helpen hun gezondheid,
waardigheid, zelfrespect en sociaal leven
te herstellen.

Activiteit 4: Mensenrechten en inclusie - scenario's van personages
Evan
Hallo, ik ben Evan. Ik ben twaalf jaar oud. Mijn favoriete ding in de wereld is dansen
- dat doe ik veel buiten school. Ik hou ook van duiken, tv (vooral dansshows) en
gamen. Ik ben slecht in voetbal. Ik wou dat ik er goed in was, want dan zouden de
jongens op school tenminste niet gemeen tegen me zijn over dansen en mijn naam
veranderen in de naam van een meisje - ze vinden dat heel grappig. Ik probeer op
school stil te houden dat ik een goede danser ben, anders word ik nog meer gepest.
Maar om eerlijk te zijn, gebeurt er niet veel op school voor dans - of kunst, muziek of
drama eigenlijk - het draait allemaal om wiskunde, wetenschap en technologie. Saai...
Faria en Rahul
Ik heet Faria en ik ben twaalf. Ik hou van spelen in het park met mijn vrienden of
gaan zwemmen. Ik krijg niet veel tijd om deze dingen te doen, omdat mijn moeder
en mijn broer Rahul mijn hulp nodig hebben. Rahul praat niet veel - hij zegt
woorden als 'auto' (hij houdt echt van auto's), 'bed' en 'chocola'. Hij is meestal heel
grappig, maar hij raakt overweldigd op lawaaierige of drukke plaatsen. Soms moet
je heel snel zijn om ervoor te zorgen dat hij niet wegloopt. Mijn moeder kan dat
niet doen omdat ze een rolstoel gebruikt en wij zijn met z'n drieën thuis, dus er is
niemand anders om te helpen.
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Ik ga niet veel naar school omdat mijn moeder zegt dat ze me nodig heeft, dat
het geld kost om daar te komen (we hebben niet veel geld) en ze ziet er niet
echt het nut van in, omdat ik thuis moet blijven en voor haar en Rahul moet
zorgen als ik ouder ben.
Leah
Ik ben Leah. Ik ben dertien en ik hou ervan alles te weten - ik denk dat ruimte
op dit moment mijn favoriete onderwerp is, maar toen ik jonger was, waren het
treinen. Ik hou ook erg van gamen en speel met veel verschillende mensen op mijn
computer. Ik heb zo'n hekel aan school. Het is lawaaierig en druk en ik kan me niet
concentreren. Bovendien heb ik daar geen vrienden. Ook al probeer ik het, ik lijk
ze altijd echt te vervelen door te veel te praten. Of ik probeer mee te doen aan hun
spelletjes, maar ik begrijp de regels niet, dus lachen ze me uit. Er is mij verteld dat
ik "in het autistische spectrum" ben, maar ik voel me gewoon mezelf.
Akin
Ik heet Akin en ik ben vijftien. Ik ben een redelijk goede voetballer en hou ook van
films. Ik woon samen met mijn mama en papa en mijn zus Fola, die 7 is. Het gaat
niet goed met mijn moeder - het gaat al een paar jaar niet goed met haar - en mijn
vader werkt ver van huis, dus ik moet veel in huis helpen. Ik vind het niet erg om te
helpen (ook al zijn 7-jarigen echt vervelend) maar het is moeilijk om alles gaande
te houden. Zeker nu de school serieus begint te worden en er examens aankomen.
Ik kom vaak te laat op school omdat ik Fola eerst naar haar school moet brengen,
en dat brengt me in de problemen, en soms heb ik geen tijd gehad om mijn
huiswerk te maken, dus dat levert me nog meer problemen op. Mijn vrienden
beginnen me op te geven, omdat ik niet veel tijd heb om iets buitenshuis te doen.
Yasim
Ik ben Yasim en ik ben dertien. Ik kom uit Syrië. Daar voetbalde ik graag met
vrienden en begon ik karate te leren. Ik ben hier twee maanden geleden
aangekomen. Mijn huis daar is vorig jaar gebombardeerd en sindsdien heb ik
mijn ouders niet meer gezien. En mijn zus ook niet. Mijn oom zorgde ervoor dat
ik het land uit werd gesmokkeld en na een hele lange en zware reis (dat is een
ander verhaal) ben ik hier aangekomen. Ik logeer bij een goed gezin en ik heb
een moskee gevonden, maar alles is zo vreemd hier. Ik ben begonnen met school,
maar het is moeilijk omdat ik de taal nog niet spreek. Er is maar één persoon die
Arabisch spreekt en dat is een leraar. Soms kan ik aan niets anders denken dan aan
wat er met mijn huis en mijn familie is gebeurd. Ik ben vaak eenzaam en verdrietig.
Khadeja
Mijn naam is Khadeja. Ik ben vijftien. Mijn favoriete vak is kunst, en ik heb geluk - ik
heb een heel goede lerares op school die me veel in haar klas laat rondhangen met
mijn beste vriendin Marta. Dit maakt mijn leven op school draaglijk - rechtvaardig.
Veel van de andere kinderen lijken er moeite mee te hebben dat ik een hoofddoek
draag (ik ben moslim). Ze geven me heel veel echt vreselijke racistische namen
en beschuldigen me ervan een terrorist te zijn. De school zegt dat het beter zou
zijn als ik mijn hoofddoek niet draag, want dan laten ze me misschien met rust,
maar dat lijkt me niet juist. Het is een belangrijk onderdeel van wie ik ben en ik
snap niet waarom ik hem af zou moeten doen, alleen omdat andere kinderen er
geen dragen. Ik doe niemand pijn! Nu begint de school me te straffen voor het
dragen van mijn hoofddoek, en ze zeggen dat ik misschien mijn examens niet
kan afleggen. Ik kan niet wachten om te vertrekken.
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Tijd
30 minuten
Overzicht
Een activiteit in een kleine groep gevolgd door een klassikale discussie die inclusie
en uitsluiting in verband brengt met diversiteit
Doelstelling (-en)
voor leerlingen om de uitdagingen te ervaren die verschillen in de klas kunnen
opleveren en deze in verband te brengen met inclusie en uitsluiting
Groepsorganisatie
Groepen van vijf of zes studenten
Hulpmiddelen
Een tas voor elke groep met:
- een andere set instructies voor elke groep (zie instructieblad)
- een schaar
- 1/2 vel blauw papier (of een andere kleur)
- 1/4 vel geel papier (of andere kleur)
- lijmstick
- viltstift
Instructies
Deze activiteit is overgenomen van Stephanie Shaw, Studentenactiviteiten ter
bevordering van diversiteit, inclusie en empathie;
https://www.gettingsmart.com/2016/10/student-activities-to-promote-diversityinclusion-and-empathy/
Verdeel de klas in zes groepen. Leg uit dat elke groep een taak gaat voltooien.
Iedereen heeft dezelfde materialen en instructies, die ze in een tas ontvangen.
Het doel is om te zien wie een korte taak snel kan afmaken, dus het is een
wedstrijd om te zien wie de taak als eerste kan afmaken. Controleer of iedereen
denkt dat dit eerlijk klinkt. Vertel de klas dat de sleutel tot succes is om de
instructies in hun tas zorgvuldig te lezen en op te volgen, aangezien u ze niet
kunt helpen. Controleer of ze het er allemaal mee eens zijn.
Geef elke groep een tas en vertel ze dat ze deze niet mogen aanraken totdat
u de activiteit start. Start de activiteit zodra elke groep een tas heeft. U zult
waarschijnlijk veel horen als 'Het is niet eerlijk!' opmerkingen in de kamer - u kunt
ze eraan herinneren dat ze het in het begin eens waren dat het eerlijk was. Veel
plezier hiermee - het spijt u zeer dat ze geen Engels/Pools/Grieks/Spaans/Frans
spreken, maar dat is niet uw schuld!
Na een paar minuten zal Groep 1 de taak voltooien. Maak er een grote show van
om iedereen te laten stoppen en applaudisseren. Praat over hoe briljant ze zijn
omdat ze de wedstrijd hebben gewonnen en zo snel klaar zijn. Ga door met elk
van hen te prijzen.
Uiteindelijk zal iemand uit een andere groep zich uitspreken en zeggen dat vanwege
de instructies niet iedereen dezelfde kans heeft gehad om zo snel klaar te zijn.

oﬃcina sans

181

set activiteiten

Activiteit 5: Onderwijs en inclusie - een zak met verschillen

Mede gefinancierd door het
Erasmus+ programma
van de Europese Unie

set activiteiten

Vragen
- Wat is er met u gebeurd tijdens de activiteit? (Vat voor de klas samen dat elke
groep dezelfde instructies kreeg, maar een andere manier waarop ze de activiteit
moesten voltooien).
- Hoe was het tijdens de taak voor u en uw groep? Wat dacht u? Hoe voelde u zich?
- Wie voelde zich volledig bij de taak betrokken? Waarom?
- Wie hadden niet het gevoel dat ze volledig betrokken waren? Waarom niet?
Vat dit deel samen door te zeggen dat onze verschillen ons soms het gevoel
kunnen geven dat we buitengesloten zijn - niet alleen van onze vrienden, maar
ook van het onderwijs. U kunt dit relateren aan enkele van de uitdagingen die
de klas naar voren heeft gebracht met betrekking tot diversiteit in Set 1. Het is
belangrijk om de studenten hier eraan te herinneren dat, hoewel de activiteit die
ze zojuist hebben gedaan enkele vrij duidelijke verschillen met zich meebracht,
deze slechts dient om te illustreren dat er verschillen zijn. In het echte leven zijn
de verschillen tussen mensen vaak veel minder fysiek of zichtbaar.
- Dus was het een eerlijke taak? Waarom of waarom niet?
Praat hier over de taak die er eerlijk uitziet - iedereen had dezelfde materialen en
instructies, wat redelijk lijkt. Als mensen het over gelijke kansen hebben, hebben
ze de bedoeling om iedereen hetzelfde te geven en van hen te verwachten dat
ze hetzelfde bereiken.
- Maar was het echt eerlijk? Als u een vis en een aap zou vragen om in een boom
te klimmen om te laten zien hoe snel ze waren, zou dat dan eerlijk zijn?
- Wat zou een eerlijke taak zijn voor de vis om te laten zien hoe snel hij is?
- Denk aan de taak die u net heeft gedaan. Het doel was om snel een korte taak te
voltooien. Kon de taak eerlijker zijn gemaakt voor uw groep? Hoe? Of zou u een
totaal andere taak nodig hebben gehad? Wat zou voor uw groep hebben gewerkt?
Het punt hier is dat, omdat we divers zijn, we vaak verschillende manieren nodig
hebben om deel te nemen, te laten zien, ons onderwijzen*. Deze opties zorgen
ervoor dat we kunnen worden opgenomen en een eerlijke kans hebben om te
leren wat alle anderen leren. Deze opties maken onderwijs inclusief en echt
eerlijk. (Dit idee wordt interactief behandeld in Activiteit 6.)
* Let op: we hebben het hier niet over leerstijlen, waarvan onderzoek aantoont
dat ze geen gedocumenteerde basis hebben.

Activiteit 6: Een zak met verschillen - instructiebladen
Deze instructies moeten worden opgeknipt om ze van elkaar te scheiden. Plaats in elk van de
tassen een andere set instructies voor de groep. Let op: er zijn vijf verschillende taalalternatieven
voor groep 2 (Spaans, Pools, Frans, Grieks, Engels): kies een taal die uw kinderen niet goed
spreken!
Groep 1
Alle leden van uw team moeten volledig deelnemen aan de activiteit en de
gegeven aanwijzingen opvolgen
Instructies:
1. Neem het blauwe stuk papier en vouw het dubbel.
2. Pak het gele papier en knip er een cirkel uit.
3. Lijm deze cirkel op het blauwe papier.
4. Gebruik de pen om 'We love school' op de cirkel te schrijven.
5. Schrijf elk uw naam op de achterkant van het blauwe stuk papier.
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Groep 2
Alle leden van uw team moeten volledig deelnemen aan de activiteit en de
gegeven aanwijzingen opvolgen
Instructies:
1. Toma la pieza azul de papel y dobla por la mitad.
2. Toma el papel apis y corta un círculo fuera de él.
3. Pegue este círculo en el papel azul.
4. Utiliza el lapiz para escribir en marrón "Yo amo la escuela". Dentro del círculo.
5. Pone su nombres en la parte posterior de la tarjeta.
Groep 2
Alle leden van uw team moeten volledig deelnemen aan de activiteit en de
gegeven aanwijzingen opvolgen
Instructies:
1. Weź niebieską kartkę i złóż ją na pół
2. Weź żółtą kartkę i wytnij z niej kółko
3. Przyklej kółko do niebieskiej kartki
4. Weź pióro i napisz "Kochamy szkołę" na tym kółku
5. 5. Napisz swoje imię z drugiej strony niebieskiej kartki
Groep 2
Alle leden van uw team moeten volledig deelnemen aan de activiteit en de
gegeven aanwijzingen opvolgen
Instructies:
1. Prenez le papier bleu et pliez-le en deux.
2. Prenez le papier jaune et découpez-y un cercle.
3. Collez ce cercle sur le papier bleu.
4. Ecrivez avec un stylo "Nous aimons l’école" sur le cercle.
5. Chacun écrit son nom au dos du papier bleu.
Groep 2
Alle leden van uw team moeten volledig deelnemen aan de activiteit en de
gegeven aanwijzingen opvolgen
Instructies:
1. Πάρτε το μπλε χαρτί και διπλώστε το στη μέση.
2. Πάρτε το κίτρινο χαρτί και κόψτε έναν κύκλο.
3. Κολλήστε τον κύκλο πάνω στο μπλε χαρτί.
4. Χρησιμοποιήστε τον μαρκαδόρο για να γράψετε τη φράση «Αγαπάμε το
σχολείο» πάνω στον κύκλο.
5. Γράψτε ο καθένας το όνομά σας στο πίσω μέρος του μπλε χαρτιού.
Groep 2
Alle leden van uw team moeten volledig deelnemen aan de activiteit en de
gegeven aanwijzingen opvolgen
Instructies:
1. Take the blue piece of paper and fold it in half.
2. Take the yellow paper and cut a circle out of it.
3. Glue this circle onto the blue paper.
4. Use the pen to write "We love school" on the circle.
5. Each write your name on the back of the blue piece of paper.
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Groep 3
Lees de instructies. Dan moet uw team de aanwijzingen met alle ogen dicht
opvolgen - niet valsspelen!
Instructies:
1. Neem het blauwe stuk papier en vouw het dubbel.
2. Pak het gele papier en knip er een cirkel uit.
3. Lijm deze cirkel op het blauwe papier.
4. Gebruik de pen om 'We love school' op de cirkel te schrijven.
5. Schrijf elk uw naam op de achterkant van het blauwe stuk papier.
Groep 4
Al uw teamleden moeten de instructies volgen, waarbij elk lid één van hun
handen achter de rug heeft
Instructies:
1. Neem het blauwe stuk papier en vouw het dubbel.
2. Pak het gele papier en knip er een cirkel uit.
3. Lijm deze cirkel op het blauwe papier.
4. Gebruik de pen om 'We love school' op de cirkel te schrijven.
5. Schrijf elk uw naam op de achterkant van het blauwe stuk papier.
Groep 5
Slechts twee mensen in het team kunnen instructies geven aan één persoon
en deze persoon moet te allen tijde de ogen gesloten hebben.
Instructies:
1. Neem het blauwe stuk papier en vouw het dubbel.
2. Pak het gele papier en knip er een cirkel uit.
3. Lijm deze cirkel op het blauwe papier.
4. Gebruik de pen om 'We love school' op de cirkel te schrijven.
5. Schrijf elk uw naam op de achterkant van het blauwe stuk papier.
Groep 6
Niemand kan praten - voltooi de instructies in totale stilte.
Instructies:
1. Neem het blauwe stuk papier en vouw het dubbel.
2. Pak het gele papier en knip er een cirkel uit.
3. Lijm deze cirkel op het blauwe papier.
4. Gebruik de pen om 'We love school' op de cirkel te schrijven.
5. Schrijf elk uw naam op de achterkant van het blauwe stuk papier.
Activiteit 5: Eerlijk is niet gelijk
Tijd
10 minuten
Overzicht
Een interactieve manier om te laten zien dat eerlijk niet gelijk is
Doelstelling (-en)
Voor leerlingen om te erkennen dat ze allemaal verschillende dingen nodig
hebben om een gelijke kans te krijgen om te leren
Groepsorganisatie
Hele klas
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Middelen
Ziektestrookjes - in stukken gesneden zodat u er één per kind heeft (zie
Ziektestrookjes blad)
Zes pleisters
Instructies
Deze activiteit is een aangepaste versie van de pleister-les van mevrouw Lefave:
Eerlijk is niet gelijk:
https://www.teacherspayteachers.com/Product/FREE-Band-Aid-Lesson-Fair-IsNot-Equal-814855
Geef elke leerling een 'ziektestrookje'. Vertel ze dat ze een minuut de tijd hebben
om uit te beelden wat er mis is met hen.
Als de minuut voorbij is, stop ze dan en vraag één persoon met elk type 'ziekte' gesneden arm, keelpijn, oorontsteking, verstuikte enkel, buikpijn, jeukende uitslag om naar voren te komen.
Houd de pleisters omhoog en vertel de klas dat u elke 'ziekte' gaat genezen met een
pleister. Maak voor elke leerling een show van hoe u de pleister op hun probleem
zou plakken - het zal natuurlijk werken voor de gesneden arm, maar de klas zal het
grappig of vreemd vinden als u probeert de andere problemen met een pleister te
genezen. U hoeft niet zo ver te gaan als het plakken van de pleister - voor het geval
iemand een pleisterallergie heeft - de mime en show zijn voldoende.
Vragen
- Voor wie werkt de pleister? Waarom?
- Voor wie werkt hij niet? Waarom? Wat hebben de andere mensen nodig om
beter te worden?
- Hoe verhoudt deze activiteit zich tot leren?
- Leren jullie allemaal hetzelfde?
- Hebben jullie allemaal dezelfde inbreng nodig tijdens het leren?
- Moeten jullie allemaal op dezelfde manier laten zien wat jullie geleerd hebben?
- Dus als we het hebben over het opnemen van iedereen in een klas, wat bedoelen
we dan?
Besluit met te zeggen dat inclusie in de klas betekent dat iedereen krijgt wat hij
nodig heeft, zodat hij kan deelnemen en hetzelfde kan leren als iedereen.

Activiteit 7: Het bericht verspreiden
Tijd
90 minuten, of meer indien nodig - zodra hij is opgezet, kan de activiteit iets zijn
waar u lange tijd naar terugkeert
Overzicht
Twee gekoppelde activiteiten die zijn ontworpen om het leren van kinderen over
inclusie en uitsluiting te consolideren
Doelstelling (-en)
voor leerlingen om na te denken over wat ze hebben geleerd over inclusie en om
een product te maken dat de belangrijkste les voor hen uitdrukt
Groepsorganisatie
Hele klas, dan keuze uit paren of kleine groepen
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Middelen
Flip-over of suikerpapier
Markeerstiften
Voor de keuzes van de student: verschillende - hangt af van de activiteit en wat
u beschikbaar heeft
Instructies
Begin met de leerlingen te vragen terug te denken aan de activiteiten die ze in
deze set hebben gedaan en wat ze ervan hebben geleerd.
Vraag hen vervolgens om individueel na te denken over de volgende vraag:
Wat is inclusie?
Vraag de kinderen als ze een paar minuten de tijd hebben gehad om na te denken
hun gedachten in paren te delen. Vraag na een paar minuten delen elk paar om
met een ander paar mee te doen en hun gedachten te delen. Vraag ze dan als een
groep van vier om hun gedachten samen te vatten op suiker- of flip-overpapier
met de kop Inclusie is ...
Plak al deze grote vellen papier ergens in de klas waar iedereen ze kan zien.
Bekijk ze en stel eventuele vragen ter verduidelijking.
Deze Inclusie is ... gedachten zullen boodschappen worden voor andere mensen
op school. Bij het volgende deel van de activiteit maken de kinderen een keuze.
Leg uit dat ze een product gaan maken dat ze kunnen gebruiken om ten minste
één van deze boodschappen over te brengen aan andere mensen op school.
Ze kunnen kiezen uit de volgende manieren om dit te doen (pas deze lijst aan
afhankelijk van uw eigen context / expertise):
Poster
Rollenspel (een verhaal met woorden, interview, mime)
Gedicht
Songtekst of een compleet nummer
Presentatie (met of zonder computer, afhankelijk van uw middelen)
Artikel voor een schoolnieuwsbrief of een krant
Stripverhaal
Collage
Podcast
Pratende hoofden film
De succescriteria voor het product zijn:
1. Ze moeten met minstens één andere persoon samenwerken en in groepen die
niet groter zijn dan __ (bepaal met welk aantal u tevreden bent).
2. De boodschap van het leerstuk moet duidelijk overkomen.
3. Het product moet van hoge kwaliteit zijn aangezien het aan andere mensen
op school getoond zal worden.
Wijs voor elk product een ruimte in de klas toe en vraag de kinderen om naar
de ruimte te verhuizen voor het product dat ze willen maken.
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Vraag ze vanaf hier om paren of groepen te vormen, of plaats ze indien nodig in
deze groepen.
Als ze eenmaal in groepen zijn, beslissen de studenten - met behulp van de klas
'Inclusie is ... -lijsten - welke boodschap (-pen) ze via hun product willen laten zien.
Ze kunnen dan aan hun product gaan werken. Afhankelijk van hoeveel tijd u hieraan
kunt besteden, kunt u de reikwijdte van hun werk beperken of uitbreiden, door op
verschillende tijdstippen in brokken van 30 minuten terug te komen op de taak.
Als de producten klaar zijn, zoek dan een manier om ze te delen. Dit kan in de
klas zijn, met een andere klas, met een fase- of jaargroep, in een vergadering,
op een ouderevenement. Elke groep zal een korte introductie voor hun product
moeten voorbereiden voordat ze het presenteren.
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Set 3: inclusieve waarden en acties Leeftijdsgroep: 12-15
Activiteit 1: Waarden mime
Tijd
15 minuten
Overzicht
Opwarmactiviteit om het concept van waarden via mime te introduceren
Doelstellingen
Om studenten te laten herkennen en uit te laten leggen wat een waarde is
Groepsorganisatie
Hele klas
Middelen
Niets bijzonders. Deze activiteit kan zittend/staand, aan bureaus/in een kring,
binnen/buiten worden gedaan.
Instructies
Zet de klas in paren. Vertel ze dat u ze een woord gaat geven. Samen met hun
partner gaan ze een korte mime uitwerken die het woord laat zien. Ze hebben
maar één minuut.
Kies een woord uit de onderstaande lijst die de paren uit moeten beelden. Herhaal
de activiteit met een ander woord. Vraag tijdens het uitvoeren van de activiteit
enkele paren om hun mimes aan de klas te laten zien. U zult zien dat de woorden
in de lijst tegenovergestelden zijn. Het zou goed zijn om ze woorden uit de linkeren rechterlijst te geven: Activiteit 2 gaat over nadenken over inclusieve waarden.
Op dit punt kan het nuttig zijn de leerlingen bloot te stellen aan enkele waarden
die niet inclusief zijn.
Liefde 			Haat
Moed			Angst
Respect			Minachting
Gelijkheid		 Macht
Vrede			Geweld
Vriendelijkheid		
Wreedheid
Vreugde 		
Verdriet
Delen			Egoïsme
Nieuwsgierigheid
Onwetendheid
Begrijp 			Onsympathiek
Vragen/leerpunten
Waar zijn deze woorden voorbeelden van? Kwestie, vraag: als u [naam invoegen]
beschrijft als altijd vriendelijk, attent en genereus, waar zijn deze woorden dan
voorbeelden van?
Hier probeert u de klas ertoe te brengen de woorden te identificeren als
kwaliteiten of principes die mensen belangrijk vinden en op basis waarvan ze
besluiten hun leven te leiden; we noemen dit waarden. U kunt ook vragen stellen
over beroemde mensen, of mensen over wie ze hebben geleerd, om meer
voorbeelden te geven van de waarden van verschillende mensen.
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Tijd
Deel 1:15 minuten
Deel 2: 60-120 minuten verdeeld over verschillende sessies, afhankelijk van uw
context
Overzicht
Een rangschikking en telling van activiteit met behulp van Ruiten 9, gevolgd door
een praktische activiteit om één waarde diepgaand te onderzoeken
Doelstelling (en)
Voor leerlingen om:
- hun top negen inclusieve waarden voor school te identificeren
- deze waarden in een Ruiten 9-vorm te rangschikken
- de redenering achter hun bovenste en onderste keuzes uit te leggen
- een product te creëren dat hun hoogste waarde en het belang ervan illustreert
Groepsorganisatie
Kleine groepen van vijf tot zes studenten
Bronnen
Deel 1:
Waardenkaarten (zie blad met instructies) - bedrukt en gesneden, een set voor
elke groep
Lijm
A4-papier - 1 stuk per groep
Deel 2:
Ruimte als studenten werken aan op drama gebaseerde opties
Verschillend, afhankelijk van de keuzes en behoeften van studenten
Instructies: deel 1
Voorbereiding: Elke groep heeft een set waardenkaarten nodig (zie het
hulpmiddelenblad volgens de instructies). Degenen op het hulpmiddelenblad zijn
suggesties en kunnen indien nodig worden gewijzigd/toegevoegd. We hebben
u twintig keuzes gegeven; dit zijn er waarschijnlijk te veel voor de studenten om
in een pakket te hebben. Het doel van de activiteit is dat ze er negen uitkiezen
waarvan ze denken dat ze het belangrijkst zijn voor de klas, en deze vervolgens
rangschikken. U moet daarom beslissen hoeveel en welke waarden u wilt opnemen
in de pakketten die u uitdeelt. Zorg ervoor dat u de waarden opneemt die vaak
naar voren zijn gekomen in de vorige activiteiten.
Verdeel de klas in groepjes van vijf à zes leerlingen en geef elke groep de set
waardenkaarten die u hebt gekozen.
Vraag de leerlingen allereerst om de negen waarden te kiezen waarvan zij denken
dat ze het belangrijkst zijn in het leven om ervoor te zorgen dat mensen zich
op school betrokken voelen. Leg de andere kaarten aan één kant. De leerlingen
moeten zich bij negen houden, omdat de volgende taak op dat aantal is gericht.
Als de groepen eenmaal hun negen waarden hebben bepaald, is hun volgende
taak om elke waarde te bespreken met als doel ze de vorm van een ruiten 9 te
geven (zie de volgende pagina voor een illustratie). De rangorde moet een
groepsbeslissing zijn, dus ze moeten vertrouwen hebben in het uiten van hun
mening, ervoor zorgen dat iedereen wordt gehoord, en mogelijk een compromis
sluiten. Besteed een paar minuten aan het bespreken van dit proces voordat de
groepen aan de taak beginnen.
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Boven: Belangrijkste waarde

RUITEN 9 RANGSCHIKKINGSSTRUCTUUR

Onder: Minst belangrijke waarde

Zodra de groepen de waardenkaarten hebben gerangschikt, vraagt u ze om ze op
een A4-vel papier te plakken. Verzamel deze aan het einde van deel 2 en berg ze
veilig op omdat ze in activiteit 3 zullen worden gebruikt. Stel de klas dan wat vragen.
Vragen
Welke waarde heeft u bovenaan/onderaan uw ruiten 9 gezet? Waarom?
Had iemand anders deze bovenaan/onderaan de ruiten 9?
Waarom heeft u hem daar neergezet - was het om dezelfde of verschillende
redenen?
Is iemand het niet eens met deze keuze? Waarom?
Wie had een andere keuze? Wat waren uw redenen om voor deze waarde te kiezen?
Instructies: deel 2
Leg de leerlingen uit dat ze in deel 2 een product gaan maken dat hun hoogste
waarde illustreert aan de hand van hun Ruiten 9-structuur. Ze zullen een keuze
hebben hoe ze dit moeten doen.
Hieronder staan twee 'optielijsten': een op drama en de andere op bureau
gebaseerd. Als u de ruimte heeft, verdient de lijst met optie A de voorkeur,
omdat deze een evenwicht tussen activiteiten en activiteitensets geeft. Pas de
lijsten aan uw studenten en context aan.
Optie A: op drama gebaseerd
tv-interview (paneldebat)
Social mediavlog
TV of radioreclame
Scenario op school
Optie B: Bureau-gebaseerd
Blog of webpagina voor jongeren
Krantenartikel
Poster advertentie
Stripverhaal
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- duidelijk is over welke waarde ze hebben gekozen
- begrijpt waarom deze groep denkt dat de waarde belangrijk is om ervoor te
zorgen dat alle leerlingen zich betrokken voelen bij het leven op school
- begrijpt hoe de waarde door iedereen kan worden gebruikt in het dagelijkse
leven op school
- betrokken was bij -aangetrokken werd door - hun product.
De eerste fase voor studenten is het doorlopen van een planningsproces in hun
groepen. De volgende lijst bevat enkele handige startvragen voor studenten voor dit
proces. Gelieve deze lijst indien nodig aan te vullen / aan te passen. U kunt de lijst
uitknippen en aan studenten geven nadat u deze heeft toegevoegd / gewijzigd.
*************
1. Bedenk hoe u de volgende boodschappen duidelijk gaat overbrengen:
Wat is uw waarde?
Op welke manieren helpt de waarde ervoor te zorgen dat mensen zich betrokken
voelen op school: hoe zullen mensen zich tegenover elkaar gedragen als ze deze
waarde volgen?
Waarom is het een belangrijke waarde om te volgen?
Waarom is dit naar uw mening de belangrijkste waarde om ervoor te zorgen dat
mensen zich op school betrokken voelen?
Als u er een nodig hebt voor uw productkeuze, wat is dan uw slogan voor
de waarde waardoor mensen het onthouden? Bijvoorbeeld: 'Vriendelijkheid:
waarom zou u niet?' 'Vastberadenheid: ja u kunt het'.
2. Bedenk hoe u uw product gaat ontwerpen en organiseren:
Wat gaat er gebeuren in uw product? Heeft het een begin, midden en einde
nodig? Een visueel plan - d.w.z. een schets van wat u waar zet?
Wie gaat wat doen, wanneer?
Welke middelen heeft u nodig?
*************
Geef de studenten de tijd om hun product voor te bereiden zodra het
planningsproces is voltooid. Hoe lang u ze geeft, hangt af van uw eigen context.
De voorbereidingstijd kan in 'brokken' worden georganiseerd in plaats van
allemaal samen, als dat beter is voor uw studenten.
Aan het einde van de voorbereidingstijd presenteert elke groep zijn product aan
de rest van de klas. Als u aan de lijst met optie B werkt, moet u mogelijk kopieën
van de producten maken, zodat andere studenten ze kunnen lezen.
Stel na elk delen van een product vragen (enkele worden voorgesteld in de
onderstaande lijst). Hier concentreert u zich meer op de inhoud van het product,
hoewel het natuurlijk belangrijk is om het harde werken van de studenten te
erkennen - vandaar de laatste vraag.
Vragen
Wat was de waarde?
Welke boodschap heeft u meegenomen over hoe deze waarde ervoor zal zorgen
dat mensen zich op school betrokken voelen?
Kreeg u het gevoel of een boodschap dat de groep deze waarde belangrijk
vond? Zo ja, waardoor is dit gebeurd?
Wat waren de beste dingen aan dit product?
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Activiteit 2/3: inclusieve waarden op school - waardenkaarten

Vriendschap

Hoop

Nieuwgierigheid

Vriendelijkheid

Plezier/vreugde

Delen

Moed

Vrede

Vertrouwen

Gelijkheid

Respect

Liefde

Geduld

Verbeelding

Eerlijkheid

Deelname

Vastberadenheid

Bedachtzaamheid

Samenwerking

Begrip
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Tijd
Deel 1: 15 minuten
Deel 2: 20 minuten
Overzicht
Een groepstaak gericht op een scenario (verband houdend met de scenario's
gebruikt in set 1 en 2)
Doelstelling (-en)
Voor leerlingen om:
- een scenario te bespreken en een reeks acties te bedenken die de persoon in het
scenario zou kunnen ondernemen om een vriend te helpen zich betrokken te voelen
- deze reacties als een klas te evalueren
- deze acties te relateren aan waarden via een diagram
Groepsorganisatie
Kleine groepen van vijf tot zes studenten (of kleiner als u wilt)
Bronnen
Suiker- of flipoverpapier
Markeerstiften
Scenario's (zie hulpmiddelenblad volgens instructies)
Waardenlijst (zie hulpmiddelenblad hierboven)
Schaar en lijm
Instructies - deel 1
Leg de leerlingen uit dat ze bij deze activiteit de rol op zich zullen nemen van
een team dat werkt aan een website voor tieners. Het is hun rol om een bericht
voor te lezen dat is binnengekomen van een jongere die zich zorgen maakt over
één van hun vrienden. Deze jongere wil advies over hoe hij zijn vriend of vriendin
zich op school meer betrokken kan laten voelen.
Leg uit dat de scenario's een uitbreiding zijn van de scenario's waarmee de klas
heeft gewerkt in sets 1 en 2, zodat ze de namen van de mensen zullen herkennen
en al iets over de personages weten.
Verdeel de klas in groepen van vijf of zes. Geef elke groep een stuk suiker of flipoverpapier en vraag hen om de omtrek te tekenen van een boom die het stuk
papier vult:
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Geef elke groep een scenario (de groepen en de scenario's kunnen verschillen
van de groepen waarin ze de laatste keer dat ze deze personages ontmoetten).
Hun taak is om:
1. Af te spreken dat één persoon het scenario een paar keer hardop voorleest aan
hun kleine groep. Zorg ervoor dat iedereen het begrijpt - geef hier indien nodig
wat tijd voor verduidelijkingsvragen.
2. In de huid van het team op de tienerwebsite te kruipen. Bespreek acties
die de persoon die het bericht heeft geschreven zou kunnen ondernemen om
ervoor te zorgen dat hun vriend zich meer betrokken voelt bij school. Ze moeten
gedetailleerder zijn dan ‘vriendelijk zijn’, ‘behulpzaam zijn’ enz. Welke specifieke
acties kunnen ze ondernemen?
3. Schrijf deze acties in het bovenste deel van de boom - laat de stam in dit
stadium leeg.
Zodra de groepen deze stappen hebben voltooid, brengt u ze weer bij elkaar als
hele klas. Deel de scenario's en vraag om enkele voorbeelden van acties.
Stel de klas vervolgens een paar vragen over hoe deze acties verband houden
met waarden:
Wat zijn volgens u enkele van de waarden die uit deze acties blijken?
Welke waarden zijn volgens u belangrijk voor de jongeren die over hun vrienden
schrijven?
Als u een plek in het lichaam zou moeten zeggen waar u een waarde voelt, waar
zou dat dan zijn? Kunt u uw gedachten uitleggen?
Dus, kijkend naar uw boom, waar denkt u dat de waarden die de persoon in uw
scenario voelt, heen zouden gaan?
Het doel is hier om de studenten te helpen begrijpen dat waarden iets zijn dat
we diep voelen - zo diep dat we niet vaak merken dat ze er zijn. Ze komen pas
echt aan de oppervlakte als we op de een of andere manier worden uitgedaagd
en 'diep moeten graven'. Dus op hun boom zouden de waarden in de stam en /
of in de wortels liggen.
Instructies - Deel 2
Geef elke groep een kopie van de waardenkaarten, een schaar en wat lijm. Leg
uit dat hun volgende taak is om:
1. Samen hun acties en de lijst met waarden te bekijken.
2. Te bepalen welke waarden worden getoond door de acties. Ze kunnen ook hun
eigen waarden aan de lijst toevoegen als ze niet worden weergegeven.
3. Knip deze waarden uit en plak ze op het stam- / wortelgedeelte van de boom
(voor oudere studenten wilt u misschien de knip- en plakopdracht weglaten en
hen vragen om op hun boom te schrijven).
4. Plak hun scenario ook op hun papier.
Als de bomen klaar zijn, deel ze dan op één van de volgende manieren:
- Galerijwandeling: plak de bomen op de muur, loop als klas rond om ze te bekijken.
- Tafelwandeling: groepen laten hun collages op tafel liggen en lopen rond om de
andere te bekijken.
- Gezant: een groepslid bezoekt een andere groep met zijn spidergram en
presenteert hem; doe dit totdat alle groepen alle bomen hebben gezien verander elke keer de gezant.
- Doorgeven: geef elk spidergram door van groep naar groep voor weergave
en vergelijking / contrast.
- Presentaties: elke groep presenteert zijn spidergram aan de hele klas.
Rond de activiteit af door de klas te vragen om een samenvatting te geven van
hun lessen uit zowel deel 1 als deel 2.
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Activiteit 3: Inclusieve acties en waarden - scenario's

U maakt deel uit van een team dat een website voor tieners beheert. Uw taak als 'Helpende hand' - is om de inbox door te kijken op vragen die om hulp en
advies vragen, en ze te beantwoorden. Het bericht waarop u werd gevraagd
te reageren, is:
Beste helpende hand,
Ik heet Ella. Ik ben 12. Ik heb advies nodig over mijn vriend Evan.
Evan is een heel goede danser. Hij houdt meer van dansen dan van wat dan ook,
maar de jongens in onze klas maken zijn leven daarom een hel. Ze veranderen
zijn naam in 'Evie', zodat hij klinkt als een meisje en de hele tijd belachelijk wordt
gemaakt. Hij is niet geweldig in het voor zichzelf opkomen, en elke keer als ik
voor hem opkom, veranderen de jongens het gewoon in een grap en lachen ze
hem weer uit.
Ik kan zien dat Evan niet gelukkig is en behoorlijk eenzaam is op school omdat
hij het gevoel heeft dat hij zichzelf niet kan zijn als deze jongens in de buurt zijn
(wat vaak is omdat ze in onze klas zitten).
Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat hij zich minder eenzaam en meer
betrokken voelt? Hoe kunnen we deze jongens laten begrijpen dat wat ze doen,
Evan ongelukkig maakt?
Ik hoop dat u kunt helpen.
Ella
Scenario 2: Tolu en Faria
U maakt deel uit van een team dat een website voor tieners beheert. Uw taak als 'Helpende hand' - is om de inbox door te kijken op vragen die om hulp en
advies vragen, en ze te beantwoorden. Het bericht waarop u werd gevraagd
te reageren, is:
Beste Helpende Hand,
Mijn naam is Tolu en ik ben 12. Ik heb een vriend die Faria heet en ik heb advies
nodig.
Faria is geweldig - ze is grappig en we vinden het heerlijk om samen in het park
te zijn. Maar Faria komt niet meer zo vaak naar school als vroeger, wat jammer
is omdat ze echt van school houdt. Ze heeft nogal wat gemist van wat we de
afgelopen maanden hebben geleerd, dus is ze stil in de lessen. En sommige mensen
in onze klas zijn niet meer vriendelijk tegen haar omdat ze er niet zo vaak is.
Ik weet dat Faria thuis veel voor haar moeder en haar broer moet doen en dat
kan ik niet veranderen, maar kunt u me wat advies geven over wat ik kan doen
om ervoor te zorgen dat ze zich meer betrokken voelt op school als ze komt?
Ik hoop dat u kunt helpen.
Tolu
Scenario 3: Nikos en Leah
U maakt deel uit van een team dat een website voor tieners beheert. Uw taak als 'Helpende hand' - is om de inbox door te kijken op vragen die om hulp en
advies vragen, en ze te beantwoorden. Het bericht waarop u werd gevraagd te
reageren, is:
Beste Helpende Hand,
Mijn naam is Nikos en ik ben 13. Ik schrijf u voor wat advies over een meisje in
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mijn klas, ze heet Leah. Ze is niet goed in het praten met mensen - ze praat vaak
op de verkeerde momenten en niet waar we het over hebben. Of ze praat lange
tijd over iets dat haar interesseert - meestal ruimte -. Ze weet echt veel over haar
dingen en het is geweldig om een tijdje te luisteren, maar dan raken mensen
verveeld en boos. Ik heb ook gemerkt dat ze niet zo van lawaai houdt, wat een
nachtmerrie moet zijn in onze klas, want ze zijn behoorlijk luid!
Ik denk dat Leah nogal eenzaam is en ik wil dat ze zich meer betrokken voelt.
Wat kan ik doen?
Ik hoop dat u kunt helpen.
Nikos
Scenario 4: Antony en Akin
U maakt deel uit van een team dat een website voor tieners beheert. Uw taak als 'Helpende hand' - is om de inbox door te kijken op vragen die om hulp en
advies vragen, en ze te beantwoorden. Het bericht waarop u werd gevraagd te
reageren, is:
Beste Helpende Hand,
Hallo. Ik ben Antony en ik ben 15. Ik schrijf u over een vriend van mij die Akin
heet. Zijn moeder is ziek en zijn vader werkt kilometers ver weg, dus thuis doet
hij veel. Hij heeft een 7-jarige zus waar hij vrijwel altijd voor zorgt.
Er zijn eigenlijk twee problemen. De eerste is dat Akin vaak te laat is op school
omdat hij eerst zijn zus naar school moet brengen. Dus hij heeft daar vaak
problemen mee. Hij krijgt na schooltijd aandacht omdat hij te laat is en dat
maakt hem boos, omdat hij zijn zus moet ophalen. Dan komt hij in de problemen
omdat hij onbeleefd is.
Het tweede probleem is dat hij zich begint af te zonderen. Hij gaat tijdens de lunch
niet meer met ons voetballen (en hij is erg goed) of voor het schoolteam spelen,
omdat hij zegt dat hij geen tijd heeft. Sommige van onze vrienden zeggen me dat ik
me niet met hem moet bemoeien. Ze vragen hem niet meer om te voetballen of om
uit te gaan in de weekenden. Maar ik vind Akin echt leuk en ik wil hem niet opgeven.
Wat kan ik doen om Akin te helpen betrokken te blijven?
Ik hoop dat u kunt helpen.
Antony
Scenario 5: Martin en Yasim
U maakt deel uit van een team dat een website voor tieners beheert. Uw taak als 'Helpende hand' - is om de inbox door te kijken op vragen die om hulp en
advies vragen, en ze te beantwoorden. Het bericht waarop u werd gevraagd te
reageren, is:
Beste Helpende Hand,
Mijn naam is Martin en ik ben dertien jaar oud. Ik schrijf u over een jongen, Yasim
genaamd , die net naar onze school is gekomen. Hij komt uit Syrië en kent maar
een paar woorden van onze taal. Hij ziet er echt eenzaam en ellendig uit en zit
alleen.
Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat hij zich meer bij onze klas hoort?
Ik hoop dat u kunt helpen.
Martin
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U maakt deel uit van een team dat een website voor tieners beheert. Uw taak als 'Helpende hand' - is om de inbox door te kijken op vragen die om hulp en
advies vragen, en ze te beantwoorden. Het bericht waarop u werd gevraagd te
reageren, is:
Beste Helpende Hand,
Ik heet Marta. Ik ben vijftien. Ik maak me zorgen om mijn vriendin Khadeja. Heel
wat kinderen in mijn klas maken racistische opmerkingen tegen haar, alleen maar
omdat ze een hoofddoek draagt. Het is zover gekomen dat de enige plek waar
ze zich veilig voelt voor opmerkingen de tekenkamer is, wat haar favoriete vak is
dat wordt gegeven door haar favoriete leraar. Dus brengen we daar samen veel
tijd door - gelukkig is de leraar aardig en laat ons daar blijven. Maar dit betekent
dat Khadeja heel veel dingen misloopt waar ze goed in is, en ze begint zich terug
te trekken. Ze was altijd heel gelukkig en nu is ze zo stil.
Ik weet dat er andere mensen in mijn klas zijn die het niet leuk vinden wat er
gebeurt, maar we hebben erover gepraat en niemand van ons weet echt wat
te doen. Kunt u helpen? We zouden heel graag wat ideeën willen hebben over
hoe we Khadeja zich meer bij de klas betrokken kunnen laten voelen - dan
kunnen we misschien samen opstaan t.o.v. de anderen.
Ik hoop dat u kunt helpen.
Marta

Activiteit 4: Khadeja's eerste dag - Opname 1
Tijd
Deel 1: 25-40 minuten, afhankelijk van of u de optionele spellen wilt opnemen
Deel 2: 60 minuten
Overzicht
Een groepsdenkproces gevolgd door uitvoering van een rollenspel
Doelstelling (-en)
Voor leerlingen om:
- de factoren te identificeren die hen ervan weerhouden anderen erbij te
betrekken en daarom uitsluiting te bevorderen
- een rollenspel te creëren en te presenteren dat deze factoren aantoont
- de rollenspellen te analyseren en alternatieve manieren om te handelen
te identificeren
Groepsorganisatie
Kleine groepen van vijf tot zes studenten
Middelen
Suiker- of flip-over papier
Markeerstiften
Ruimte
Instructies: deel 1
Begin met het stellen van de vraag:
Gedragen we ons altijd inclusief tegenover andere mensen, zelfs als we weten
dat dit het juiste is om te doen?
Het punt hier is dat zelfs als we geloven dat waarden als vriendelijkheid,
vriendschap en participatie belangrijk zijn, we soms handelen op een manier die
niet aardig, vriendelijk of gastvrij is voor anderen.
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Leg de cursisten uit dat het eerste deel van deze activiteit bedoeld is om hen
te helpen de dingen te identificeren die hen er soms van weerhouden anderen
erbij te betrekken. Vraag de klas om een paar voorbeelden te bedenken (bijv.
groepsdruk, verlegenheid).
*************
Optionele activiteiten voor dit punt in de activiteit:
1. Zet de klas in paren met mensen die ze niet zo goed kennen. Vraag hen om
elkaars favoriet te raden:
- kleur
- eten
- hobby of interesse.
Vraag ze op welk bewijs ze hun keuzes baseerden. Het punt hier is dat we vaak
aannames doen op basis van mensen zonder dat we over enig of veel bewijs
beschikken. Vaak zijn aannames daarom verkeerd. [Één van de factoren die
ons ervan kunnen weerhouden om ons inclusief tegenover anderen te gedragen,
zijn onze aannames over hen.
2. Verdeel de klas in paren en vraag elk paar tegenover elkaar te gaan staan.
Geef ze vijf tot tien seconden om elkaars uiterlijk te bestuderen - kleding,
schoenen, sieraden enz. Vraag ze dan om met de ruggen tegen elkaar te draaien
(ongeveer 30 cm uit elkaar - elkaar niet aanraken).
Vertel elke persoon om drie kleine veranderingen aan hun uiterlijk aan te brengen
(mouwen oprollen, een schoen uittrekken, enz.). Vraag de paren vervolgens om
weer naar elkaar toe te kijken en te zien of ze de drie veranderingen kunnen
ontdekken die de andere persoon heeft aangebracht.
Herhaal dit hele proces opnieuw. Zeg dan tegen de klas dat ze het voor de
derde keer moeten doen. Tegen die tijd zullen ze klagen en kunt u de activiteit
stoppen. Kijk hoe snel iedereen zijn uiterlijk weer herstelt naar hoe het was vóór
het spel terwijl ze gaan zitten. Het kreunen en de dingen terugzetten naar hoe
ze waren, zijn de twee punten om op te pikken: we houden niet van verandering,
het is moeilijk om onze gewoonten te veranderen, en zelfs als we proberen te
veranderen, hebben we de neiging om terug te gaan naar deze gewoonten.
Het niet prettig vinden van verandering kan één van de factoren zijn die ons
kunnen stoppen om ons inclusief te gedragen.
3. Lees een stereotiepe uitspraak voor, bijvoorbeeld:
Alle tieners zijn onbeleefd
Jongens huilen niet
Alle meisjes houden van koken
Jongens zijn beter in wetenschap dan meisjes
Alle oude mensen zijn saai.
Vraag de leerlingen of ze het hiermee eens of oneens zijn: waarom of waarom niet?
Sleutelwoorden om in de discussie naar voren te brengen zijn:
- Stereotype: een gegeneraliseerd / simplistisch idee van een groep, dat meestal
negatief is.
- Vooroordeel: sommige mensen als inferieur of superieur beschouwen zonder
ze te kennen.
- Discriminatie: handelen op basis van vooroordelen.
Stereotypering, vooroordelen en discriminatie zijn allemaal factoren die ons
ervan kunnen weerhouden ons inclusief te gedragen.
Als u de mogelijkheid heeft om meer tijd aan deze gebieden te besteden,
is het zeker de moeite waard om er dieper naar te kijken. Zoek bronnen uit uw
bestaande curriculum of kijk online: hier is een goede plek om te beginnen:
https://www.equalityhumanrights.com/en/secundary-education-resources/
lesson-plan-ideas/lesson-5-prejudice-and-stereotypes
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Verdeel de klas in groepjes van vijf of zes en geef elke groep een stuk suiker- of
flipoverpapier en een markeerstift. Het is hun taak om zoveel mogelijk dingen,
of mensen, te identificeren die hen in de weg kunnen staan om zich inclusief
te gedragen. Ze kunnen hun gedachten op elke voor hen logische manier
vastleggen, bijvoorbeeld schrijven, tekenen, lijst, spidergram, mindmap.
Vraag de groepen als ze deze taak hebben voltooid om hun ideeën met de klas
te delen. Zorg ervoor dat de gebieden van de optionele activiteiten hierboven
aan de orde komen als onderdeel van deze discussie. Vraag de leerlingen welke
factoren volgens hen het meest en / of vaakst in de weg zitten.
Instructies: deel 2
Geef de groepen hun volgende taak, dat is het maken van een kort rollenspel dat
één of meer van deze factoren laat zien. Herinner ze aan Khadeja, het vijftienjarige
meisje dat racistisch werd gepest omdat ze een hoofddoek droeg. Khadeja
veranderde daardoor van school en dit zal de focus zijn van hun basis voor het
rollenspel, namelijk:
Khadeja komt halverwege het schooljaar bij u in de klas. Diep van binnen wilt
u haar - en weet u dat u haar zou moeten - verwelkomen en haar het gevoel
geven dat ze erbij hoort. Maar dat doet u niet. Wat houdt u tegen?
Groepen gebruiken hun resultaten van het eerste deel van de activiteit om hun
rollenspel te informeren. Ze kunnen één of meer factoren kiezen om op te nemen
en moeten hun rollenspel zo veel mogelijk op het echte leven laten lijken.
Als de rollenspellen klaar zijn, presenteert elke groep die van hen aan de klas.
Stel vragen over elk rollenspel om te analyseren wat er gebeurde en de impact
van deze gebeurtenissen. Hieronder zijn voorbeeldvragen weergegeven.
Groepen zullen deze rollenspellen opnieuw gebruiken in Activiteit 5.
Vragen
Wat gebeurde er in dit rollenspel?
Wie en wat stond Khadeja in de weg om opgenomen te worden?
Hoe realistisch was het?
Welke waarden heeft u in actie gezien?
Wat denkt u dat [personage] dacht/voelde toen ...?
Wat denkt u dat de impact op [personage] zou kunnen zijn ...?
Wat had [personage] anders kunnen doen (in het algemeen of op een bepaald
moment) dat tot een meer inclusief resultaat zou hebben geleid?
Opties voor variaties voor het presentatieproces - Deel 2
1. Tijdens een presentatie kunt u 'Bevriezen' zeggen en de klas (of u) kan de personages vragen
stellen over wat hun personage op dat moment denkt of voelt, of over de impact op hen.
2. Aan het einde van de presentaties kunt u een aantal bijzonder sterke personages kiezen
om 'hot seat' te worden, d.w.z. dat de klas (of u) hen vragen stelt over hun personage, vraag
mensen bijvoorbeeld hoe het voor hun personages voelde om Marta op te nemen, en hoe het
voor Marta voelde toen ze werd opgenomen.
3. Film de rollenspellen zodat u ze kunt gebruiken om verder te onderwijzen over inclusie
(ze kunnen worden gebruikt in activiteit 5), of om discussies met stilstaand beeld gemakkelijker
te maken.
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Activiteit 5: Khadeja's eerste dag - Opname 2
Tijd
Deel 1: 20 minuten
Deel 2: 60 minuten
Overzicht
Een groepsdenkproces gevolgd door uitvoering van een rollenspel
Doelstelling (-en)
Voor studenten om:
- de factoren te identificeren die hen helpen anderen erbij te betrekken en
daarom inclusie te bevorderen
- een rollenspel te creëren en te presenteren dat één of meer van deze factoren
laat zien
- de rollenspellen te analyseren
Groepsorganisatie
Kleine groepen van vijf tot zes studenten
Middelen
Suiker- of flip-over papier
Markeerstiften
Ruimte
Instructies - deel 1
Na het identificeren en onderzoeken van de factoren die hen verhinderen om
inclusief te zijn in Activiteit 4, vraagt deze activiteit de leerlingen om factoren te
identificeren die hen ondersteunen om zich inclusief te gedragen op school.
Begin met de klas te vragen:
Bent u ooit in een situatie geweest waarin u wist wat het juiste was om te doen,
en hoewel dit moeilijk was, u het heeft gedaan?
Opvolgen met
Wat of wie heeft u geholpen?
Als u eenmaal twee of drie voorbeelden hebt uitgelokt, leg dan aan de klas uit
dat ze deze vragen gaan onderzoeken in deze activiteit.
Verdeel de klas in groepen van vijf of zes leerlingen. Als ze deel 2 van activiteit 4
hebben voltooid, moeten ze in dezelfde groepen blijven.
Geef elke groep een stuk suiker- of flipoverpapier en een markeerstift. Het is
hun taak om zoveel mogelijk dingen, of mensen, te identificeren die ze kunnen
bedenken die hen te helpen zich inclusief te gedragen. Ze kunnen hun gedachten
op elke voor hen logische manier vastleggen, bijvoorbeeld schrijven, tekenen,
lijst, spidergram, mindmap.
Vraag de groepen als ze deze taak hebben voltooid om enkele van hun ideeën
met de klas te delen. Ontdek hierbij welke factoren eruit springen als de meest
voorkomende en / of nuttige factoren.
Instructies: deel 2
Er zijn twee alternatieven voor deel 2. Als u klas activiteit 4 heeft voltooid, lees dan
traject 2A. Als dit niet het geval is, lees dan pad 2B.
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Deel 2 van de taak is bedoeld voor leerlingen om het rollenspel dat ze in activiteit 4
hebben voltooid verder te ontwikkelen en aan te passen aan de volgende situatie:
Khadeja komt halverwege het schooljaar bij u in de klas. U zorgt ervoor dat ze
zich welkom en opgenomen voelt in uw klas. Hoe gaat u dit doen; wie en wat
helpt u daarbij?
Ze kunnen hetzelfde basisscenario gebruiken, maar in plaats van factoren te
gebruiken die mensen beletten inclusief te zijn, stellen ze zich hun scenario
opnieuw voor met behulp van factoren die inclusief gedrag ondersteunen.
Als in het laatste rollenspel een student bijvoorbeeld vriendschap wilde sluiten
met Khadeja, maar haar vrienden zeiden dat ze dat niet moest doen, dan
zouden de vrienden in dit rollenspel deze student helpen en haar steunen om
vriendschap te sluiten met Khadeja.
Traject 2B
Herinner ze aan Khadeja, het vijftienjarige meisje dat racistisch werd gepest
omdat ze een hoofddoek droeg. Khadeja veranderde daardoor van school en dit
zal de focus zijn van hun basis voor het rollenspel, namelijk:
Khadeja komt halverwege het schooljaar bij u in de klas. U zorgt ervoor dat ze
zich welkom en opgenomen voelt in uw klas. Hoe gaat u dit doen; wie en wat
helpt u daarbij?
Beide trajecten
Groepen gebruiken hun resultaten van het eerste deel van de activiteit om hun
rollenspel te informeren. Ze kunnen één of meer factoren kiezen om op te nemen
en moeten hun rollenspel zo veel mogelijk op het echte leven laten lijken.
Als de rollenspellen klaar zijn, presenteert elke groep die van hen aan de klas.
Stel vragen over elk rollenspel om te analyseren wat er gebeurde en de impact
van deze gebeurtenissen. Hieronder zijn voorbeeldvragen weergegeven.
Vragen
Wat gebeurde er in dit rollenspel?
Wie en wat ondersteunden dat Khadeja werd opgenomen?
Hoe realistisch was het?
Wat denkt u dat [personage] dacht/voelde toen ...?
Wat denkt u dat de impact op [personage] zou kunnen zijn ...?
Hoe verhouden de resultaten zich tot de situatie waarin u zich op dingen en
mensen concentreerde waardoor Khadeja niet werd opgenomen?
Welke waarden
Opties voor variaties voor het presentatieproces - Deel 2
1. Tijdens een presentatie kunt u 'Bevriezen' zeggen en de klas (of u) kan de personages vragen
stellen over wat hun personage op dat moment denkt of voelt, of over de impact op hen.
2. Aan het einde van de presentaties kunt u een aantal bijzonder sterke personages uitkiezen
om 'hot seat' te worden, d.w.z. dat de klas (of u) hen vragen stelt over hun personage, vraag
mensen bijvoorbeeld hoe het voor hun personages voelde om Marta op te nemen, en hoe het
voor Marta voelde toen ze werd opgenomen.
3. Film de rollenspellen zodat u ze kunt gebruiken om verder les te geven over inclusie, of om
discussies met stilstaande beelden gemakkelijker te maken.
4. Laat de films van Activiteit 4 zien om de factoren en resultaten te vergelijken en te
contrasteren.
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Activiteit 6: Onze klas - waarden en acties
Tijd
Deel 1 minuten
Overzicht
Doelstelling (-en)
Voor leerlingen om:
- de waarden te identificeren waarvan zij denken dat ze het belangrijkst zijn voor
hun klas
- een lijst met waarden en bijbehorende acties te maken waarmee iedereen in de
hele klas kan instemmen om hem te volgen
Groepsorganisatie
Deel 1: Individuele reflectie
Deel 2: Thuis- en puzzelgroepen van vijf à zes leerlingen
Bronnen
Ruiten 9 activiteitenvellen van Activiteit 2
Kleine, gewone stickers - genoeg voor drie per leerling (u kunt ook papier en
plakband gebruiken)
Suiker- of flipoverpapier
Markeerstiften
Papier en pennen
Instructies - inleiding
Voorbereiding: Maak een lijst van tien tot vijftien waarden met behulp van de klas
'Ruiten 9 activiteitsbladen'. Het doel van het eerste deel van deze activiteit is dat
elke student drie waarden uit de lijst identificeert die volgens hen het belangrijkst
zijn voor opname in hun klas. Hoeveel u er precies op de shortlist plaatst, hangt
af van het aantal dat de klas op hun gecombineerde Ruiten 9-activiteitenbladen
heeft opgenomen, en hoeveel u denkt dat ze aankunnen om uit te kiezen.
Als uw klas de activiteit Ruiten 9 niet heeft gedaan, kijk dan naar het waardenblad
aan het einde van Activiteit 2 en kies daar een lijst uit. Kies de shortlist op basis
van de waarden die naar voren zijn gekomen tijdens uw gesprekken met de klas
tijdens deze reeks activiteiten, en op basis van hoeveel u denkt dat ze aankunnen
om uit te kiezen.
Als u eenmaal uw shortlist heeft, schrijf die dan op het bord of op flip-overpapier plak het papier op een toegankelijke muur in de klas.
Begin met de klas te vragen wat ze tot nu toe hebben geleerd door de activiteiten
over inclusieve waarden en gedragingen (bijv. aarden waarvan ze denken dat ze
belangrijk zijn voor inclusie; hoe deze verband houden met acties; wat inclusie in
de weg staat en ondersteunt, het in acties plaatsen van deze waarden).
Leg uit dat ze vandaag gaan nadenken en een klasovereenkomst gaan sluiten
over de waarden en acties die volgens hen het belangrijkst zijn om mensen bij
hun klas te betrekken. De activiteit bestaat uit twee delen.
Instructies - deel 1
Leg de cursisten uit dat het eerste deel van de activiteit inhoudt dat ze individueel - drie waarden identificeren uit een lijst die u hebt opgesteld. Laat ze
de lijst zien.
Geef elke leerling drie stickers. Het is hun taak om individueel na te denken over
welke drie waarden uit de lijst het belangrijkst zijn om mensen het gevoel te
geven dat ze bij de klas horen. Als ze wat tijd hebben gehad om na te denken,
zullen ze een sticker plakken bij elk van de drie waarden die ze kiezen.
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Geef de klas wat tijd om na te denken en hun stickers te plakken volgens de
waarden die zij het belangrijkst vinden.
Zodra dit proces is voltooid, identificeert u de zes waarden waarop het meest
is gestemd en omcirkelt u deze op het bord of flip-overpapier. Als er een
gelijke stand is tussen de waarden, kunt u een tweede stemming houden door
opgestoken handen te tellen (of alle zeven te behouden, lees in dat geval 'zeven'
voor 'zes' in de instructies voor deel 2).
Leg uit dat de zes waarden die door de klas als de belangrijkste zijn geïdentificeerd,
tijdens deel 2 van de activiteit zullen worden uitgewerkt tot een klassenovereenkomst.
Instructies - deel 2
Verdeel de klas in groepen van zes leerlingen. Leg ze uit dat dit hun thuisgroep
is en om hem te onthouden (het is prima als er een groep is met minder
leerlingen). Vraag elke leerling in de groep om één van de waarden op de
shortlist te kiezen, zodat alle waarden in de groep worden behandeld. Als er een
groep met minder studenten is, vraag ze dan om elk één waarde te kiezen.
Breng vervolgens nieuwe 'expertgroepen' samen die zijn samengesteld uit
iedereen die voor dezelfde waarde heeft gekozen (bijvoorbeeld alle mensen die
voor vriendschap hebben gekozen, alle mensen die voor vertrouwen hebben
gekozen, enz.).
Geef elk van deze groepen een stukje flip-over of suikerpapier en markeerstiften.
De taken van deze groep zijn:
1. Bespreken en noteren van een aantal gedragingen die verband houden met hun
waarde, waarvan zij denken dat het zal helpen om de klas (nog meer) inclusief te
maken voor iedereen. Als het helpt om deze activiteit te ondersteunen, kunnen ze
het doen door de zin 'In onze klas zullen we ...' af te maken.
2. Als ze eenmaal enkele ideeën hebben, moet de groep ze in een of twee zinnen
samenvatten op suiker- of flip-overpapier. Ze kunnen dit doen door:
- op hun papier op zoek gaan naar ideeën die vergelijkbaar zijn en één kunnen
worden (bijvoorbeeld 'zorg ervoor dat iedereen meedoet' en 'neem iedereen
op in groepen').
- op zoek gaan naar ideeën die gemakkelijk kunnen worden samengevoegd
(bijv. 'luister naar ieders ideeën' en 'niet onderbreken' zou kunnen worden
'luister naar ieders ideeën zonder te onderbreken').
3. Als ze hun zinnen hebben, bewerk ze dan om ervoor te zorgen dat ze positief
in plaats van negatief zijn geformuleerd. Leg de klas uit dat het voor mensen
veel gemakkelijker is om te volgen wat mensen wel willen dat ze doen, dan wat
ze niet willen dat ze doen. 'Behandel mensen vriendelijk' is effectiever dan 'Wees
niet gemeen'; 'Zorg ervoor dat iedereen deelneemt aan activiteiten' is effectiever
dan 'Laat mensen niet buiten'. Schrijf de definitieve versie van de zin (-nen) op
de achterkant van het papier, samen met de waarde.
4. Iedereen in de groep heeft een schriftelijke kopie van de positieve zinnen van
de groep nodig om mee te nemen naar hun thuisgroep. Geef het flip-over of
suikerpapier aan de docent.
Als iedereen een geschreven exemplaar van de samenvatting heeft, vraag de klas
dan om met hun samenvattingsblad terug te keren naar hun thuisgroep.
Eenmaal terug in hun thuisgroep presenteert elk lid op zijn beurt de zinnen uit
de 'expert'-waardengroep. De groep moet dan bespreken of hij tevreden is met
de zin (-nen), of dat ze wijzigingen willen voorstellen. Plak tijdens het overleg de
flipover- / suikerpapierversies aan de muur.
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Breng de klas na enige tijd voor discussie bij elkaar en doorloop de waardenzin
(-nen) één voor één. Controleer of de klas ermee kan leven en breng - na hun
bespreking en instemming - eventuele wijzigingen aan. Zoek naar alles dat
vergelijkbaar is of dat kan worden gecombineerd, en controleer op positieve taal.
Het doel is om tegen het einde van dit proces een reeks uitspraken te hebben die
een collectieve overeenkomst vormen over hoe studenten samen zullen leven en
leren op een manier die ervoor zorgt dat iedereen in de klas wordt opgenomen.
Lees aan het einde van het proces de definitieve verzameling van zes uitspraken
voor aan de klas.
Vraag de klas hoe ze de lijst in de klas willen laten zien en hoe deze moet worden
genoemd. De overeenkomst kan worden uitgetypt of er kan een kunstwerk
van worden gemaakt - beide is prima, maar het is belangrijk dat de lijst op een
prominent plek wordt geplaatst. Hij kan ook door iedereen worden ondertekend
(inclusief docenten die de klas lesgeven), wat een goede manier is voor iedereen
om te laten zien dat ze zich gezamenlijk inzetten voor de overeenkomst.
Hoe hij ook wordt weergegeven, het document moet door zowel leerkrachten
als kinderen worden gebruikt als een regelmatige herinnering voor de manier
waarop de leden van de klas hebben afgesproken om samen te leven en leren.
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Set 4: Onze school en inclusie 1 Nu en dit jaar Leeftijd: 12-15
Activiteit 1: Ons klaslokaal
Tijd
20 minuten
Overzicht
Individuele activiteit die leerlingen in staat stelt na te denken over hoe inclusief
hun klas momenteel is, en een manier voorstelt om dat te verbeteren
Doelstelling (-en)
Voor studenten om:
- na te denken over hoe inclusief ze denken dat de klas nu is
- inschatten hoeveel vooruitgang ze denken dat de klas de komende maanden
kan boeken
- een manier voorstellen om met elkaar samen te zijn die kan bijdragen aan deze
vooruitgang
Groepsorganisatie
Individuele activiteit
Middelen
Ruimte
Plakbriefjes - drie per student
Instructies
Bij deze activiteit zijn er drie vragen die leerlingen zullen beantwoorden: twee op
basis van een schaal en een met vrije gedachte.
Als een samenvatting van wat de leerlingen tot dusver hebben geleerd, starten
door het stellen van de vraag: wat is een inclusieve klas? Krijg wat ideeën van
leden van de klas. Ze kunnen dingen zeggen als:
Een inclusieve les ...
- is ergens waar mensen de klassenovereenkomst volgen
- zorgt ervoor dat iedereen zich welkom voelt
- helpt elkaar bij het leren
- begrijpt dat iedereen anders is en dit geen big deal is
- is leuk
- negeert mensen niet
- is aardig
- / ...
Leg uit dat de leerlingen vervolgens twee vragen gaan beantwoorden over hun
klas m.b.t. hoe inclusief die is. Geef elke leerling drie plakbriefjes.
De eerste twee vragen zijn:
1. Teken de onderstaande schaal op het bord.
Hoe inclusief is deze klas? 0: Helemaal niet inclusief -5 Behoorlijk inclusief - Echt
inclusief: 10

1

2

3

oﬃcina sans

4

5

6
205

7

8

9

10

set activiteiten

Mede gefinancierd door het
Erasmus+ programma
van de Europese Unie

set activiteiten

Mede gefinancierd door het
Erasmus+ programma
van de Europese Unie

Vraag elke leerling om het cijfer tussen 0 en 10 dat het beste hun huidige mening
beschrijft op een plakbriefje te noteren. Verzamel deze plakbriefjes in één stapel.
Vraag een vrijwilliger om het gemiddelde van deze cijfers na de activiteit uit te
rekenen.
2. Gebruik dezelfde schaal als hierboven en vraag de klas:
Als we onze klassenovereenkomst zouden gebruiken en eraan zouden werken
om de klas inclusiever te maken in de komende maanden, welk cijfer zouden
we dan tegen eind mei kunnen bereiken?
Vraag elke leerling om het cijfer tussen 0 en 10 dat het beste hun huidige mening
beschrijft op een ander plakbriefje te noteren. Vraag de leerlingen om hun naam
op dit plakbriefje te schrijven - het zal door niemand anders worden gezien,
maar ze zullen er over een paar maanden naar kijken. Verzamel deze plakbriefjes
in één stapel.
Leg vervolgens aan de leerlingen uit dat u nog een laatste vraag hebt, die volgt
uit de schaalvragen.
3. Vraag de klas:
Wat kunnen de klasgenoten naast het gebruik van de klassenovereenkomst doen
om ons te helpen het cijfer te halen dat u bij vraag 2 hebt genoteerd? Vergeet
niet om uw antwoord algemeen te houden - laat namen weg.
Vraag hen om hun antwoord op hun laatste plakbriefje te schrijven - zonder hun
naam. Als ze het hebben voltooid, vraagt u ze hun notitie naar boven te brengen
en op het bord te plakken. Categoriseer ze terwijl ze worden geplaatst, zodat alle
die hetzelfde zijn bij elkaar worden geplaatst.
Vat de resultaten van deze laatste vraag voor studenten samen en laat hen
weten dat ze deze resultaten over een paar maanden opnieuw zullen bekijken
om te zien of er enige vooruitgang is geboekt. Het is nu verder aan hen!
Na de activiteit:
- Zorg ervoor dat de vrijwilliger u de gemiddelde score voor vraag 1 geeft en
bewaar deze score op een veilige plek.
- Bewaar de genoemde plaknotities voor vraag 2 veilig.
- Bewaar alle verschillende antwoorden op vraag 3 veilig. U kunt herhalingen van
hetzelfde antwoord weggooien.

Activiteit 2: Onze school
Tijd
Deel 1: 15 minuten
Deel 2: 20 minuten
Overzicht
Een combinatie van een hele klas en een activiteit in een kleine groep om leerlingen
in staat te stellen na te denken over hoe inclusief de school nu is, wat er is
veranderd, en om prioriteiten te stellen voor de toekomst
Doelstelling (-en)
voor kinderen om:
- na te denken over hoe goed de school is in mensen het gevoel geven dat ze erbij
betrokken zijn
- wat de school goed heeft gedaan en prioriteiten voor de toekomst te identificeren
Groepsorganisatie
Hele klas gevolgd door groepen van vijf à zes leerlingen
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Middelen
Ruimte
Een object voor elk kind (een potlood of pen is prima)
Verklaring op een stuk papier: Onze school is er goed in om mensen het gevoel
te geven dat ze erbij betrokken zijn (zie hulpmiddelenblad na instructies)
Drie dingen ... werkblad - één per groep (zie hulpmiddellenblad na instructies)
Instructies: deel 1
Deze activiteit is aangepast van Artworks Creative Communications: Creative
Evaluation Toolkit
http://www.artworkscreative.org.uk/wp-content/uploads/2015/11/CreativeEvaluation-Toolkit.pdf
Begin indien nodig met een korte klassikale discussie om eraan te herinneren wat
het betekent om opgenomen te worden en hoe mensen zich erbij voelen.
Leg de klas uit dat de school dit jaar samenwerkt om na te denken over hoe de
school beter kan worden in het betrekken van mensen. De standpunten van de klas
zijn belangrijk en deze activiteit gaat over het verzamelen van hun standpunten.
Zet de klas in een kring. Zorg ervoor dat ze allemaal een pen, potlood of ander klein
voorwerp hebben. Vertel ze dat u een verklaring voor ze gaat voorlezen en zet die
dan in het midden van de cirkel. Ze moeten zich voorstellen dat er een lijn is tussen
hen en de verklaring. Als u de verklaring hebt voorgelezen, wilt u dat ze hun object
ergens op deze lijn plaatsen. Hoe dichter ze hun object bij de verklaring zetten,
hoe meer ze laten zien dat ze het ermee eens zijn. Hoe verder ze hun object van
de verklaring af zetten, hoe meer ze laten zien dat ze het er niet mee eens zijn.
Lees de verklaring voor: Onze school is er goed in om mensen te laten voelen dat
ze erbij horen.
Fotografeer het resultaat als alle objecten van de scholieren op hun plaats zijn.
Laten volgen door een korte klassikale discussie met behulp van vragen als:
[Naam van het kind], kunt u ons vertellen waarom u uw object daar neerzet?
Zijn andere mensen het daarmee eens? Oneens Vertel ons waarom.
Welke nuttige/zinvolle dingen doet de school om mensen het gevoel te geven
dat ze erbij horen?
Wat denkt u dat er nodig is om het beter te doen?
Maak korte aantekeningen van deze discussie om terug te koppelen naar de
kerngroep.
Instructies: deel 2
Verdeel de leerlingen in groepjes van vijf of zes. Geef elke groep een kopie van
het werkblad 'Drie dingen ...'. Leg uit dat ze in hun groep gaan discussiëren en
besluiten over:
1. Drie dingen waarvan ze denken dat de school het goed doet om mensen het
gevoel te geven dat ze erbij horen.
2. Drie dingen waarvan ze denken dat de school er beter in kan worden om
mensen het gevoel te geven dat ze erbij horen.
Deze opvattingen zullen worden meegedeeld aan de groep die moet nadenken
over hoe de school beter kan worden in het opnemen van mensen. Het is dus
belangrijk dat hun groepen zo attent zijn als ze kunnen zijn.
Geef de groepen wat tijd om het werkblad in te vullen. Als ze klaar zijn, kan elke
groep hun gedachten aan de klas presenteren. Besluit met aan de klas vragen
naar alles wat ze hebben opgemerkt over hun gedachten; het is waarschijnlijk
dat er bepaalde thema's naar voren zullen komen die het uitkiezen waard zijn.
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Bedank hen voor hun inbreng en vertel hen dat u deze gedachten zult doorgeven.
Verzamel ze in de werkbladen.
Geef na deze activiteit de foto en aantekeningen uit deel 1 en de werkbladen uit deel 2 aan de
kerngroep van de school, die de informatie van de hele school zal verzamelen.
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Activiteit 2: Onze school - Drie dingen ... werkblad
Drie dingen die onze school goed doet om mensen het gevoel te geven dat ze
erbij horen:
1.

2.

3.
Drie dingen die onze school beter zou kunnen doen om ervoor te zorgen dat
mensen zich betrokken voelen:
1.

2.

3.
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Tijd
20 minuten
Overzicht
Een individuele, reflecterende activiteit waarvan het resultaat een ansichtkaart
is die kinderen aan zichzelf schrijven
Doelstelling (-en)
voor kinderen om:
- na te denken over hoe goed ze vinden dat ze inclusief zijn
- twee dingen te identificeren die ze goed doen waardoor andere mensen zich
betrokken voelen en één ding waar ze beter in willen worden
- waar ze beter in willen worden vastleggen op een briefkaart voor zichzelf
Groepsorganisatie
Individuele activiteit met enkele discussies in paren
Middelen
Ansichtkaarten (zie hulpmiddelenblad na instructies)
Instructies
Begin indien nodig met een korte klassikale discussie om eraan te herinneren wat
het betekent om opgenomen te worden en hoe mensen zich erbij voelen. Als het
helpt om de klas eraan te herinneren wat ze hebben geleerd over Marta's situatie
in Set 3, gebruik dat dan als een stimulans.
Leg de klas uit dat ze bij deze activiteit zichzelf wat feedback zullen geven over
hoe goed ze individueel zijn in het betrekken van mensen, en nadenken over één
ding dat ze beter zouden willen doen.
Vraag hen eerst rustig na te denken over deze vraag
Wat doe ik al goed dat ervoor zorgt dat mensen zich betrokken voelen bij mijn
klas en op school?
Vraag ze na enige bedenktijd om in tweetallen hun gedachten te delen.
Vraag hen dan,
Wat kan ik nog meer doen om ervoor te zorgen dat mensen zich in mijn klas en op
school betrokken voelen?
Vraag ze nogmaals, na enige bedenktijd, om in tweetallen van gedachten te
wisselen.
Geef vervolgens elke leerling een ansichtkaart. Laat ze weten dat u deze
ansichtkaart een paar maanden op een veilige plek zult bewaren. Niemand
anders zal hem zien. Tegen het einde van het schooljaar geeft u ze weer uit,
zodat de leerlingen kunnen zien of ze geslaagd zijn in de 'wat kan ik nog
meer doen?' dingen op hun ansichtkaart. Het gaat erom dat elke leerling zich
persoonlijk inzet om zijn gedrag te veranderen om anderen te helpen zich
meer betrokken te voelen. Het hoeft geen grote verandering te zijn - kleine
veranderingen kunnen een groot verschil maken voor andere mensen.
Deel de ansichtkaarten uit. Vraag elk kind om hun gedachten op te schrijven of te
tekenen naar aanleiding van de vraag op de ansichtkaart, en schrijf hun naam erop.
Verzamel de briefkaarten en bewaar ze op een veilige plaats. Tegen het einde
van het schooljaar hebt u ze weer nodig.
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Activiteit 3: Ik! - Ansichtkaart

I can help people feel
even more included by...

Write your name here:

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union
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Set 5: Inclusie en onze school:
waar staan we nu? Leeftijdscategorie: 12-15
Activiteit 1: Onze klas
Tijd:
30 minuten
Overzicht
Individuele reflectie, discussie in paren en klassikaal - gebruikmakend van materiaal
dat de klas geproduceerd heeft in set 4, activiteit 1 - om na te denken over wat er in
de klas is veranderd en prioriteiten te stellen voor verdere vooruitgang.
Doelstelling (-en)
Voor studenten om:
- te evalueren wat er in de klas is veranderd in de afgelopen maanden als klas om
ervoor te zorgen dat mensen zich opgenomen voelen
- verdere prioriteiten te identificeren voor toekomstige veranderingen
Groepsorganisatie
Hele klas - vraag 1 en 3
Personen en paren - vraag 2
Middelen
Informatie uit set 4, activiteit 1 (zie voorbereiding hieronder)
Voorbereiding: voor deze activiteit moet u het volgende gereed hebben:
1. De gemiddelde score van Set 4, Activiteit 1, Vraag 1.
2. De benoemde plaknotities van set 4, activiteit 1, vraag 2
3. De plaknotities van set 4, activiteit 1, vraag 2. Stop deze uitspraken in een hoed
of tas, klaar voor deze activiteit.
4. De onderstaande schaal - op het bord getekend.
5. Zelfklevende memoblaadjes - drie per leerling.
Instructies
Er zal een tijd verstreken zijn tussen set 4 en 5 van de klasactiviteiten, dus
u moet misschien beginnen met een klasgesprek om de herinneringen van de
leerlingen over het leren rond diversiteit en inclusie dat ze eerder dit jaar deden
op te frissen. Het zou een goed idee zijn om ze te herinneren aan de activiteiten
die ze deden die waren gericht op hoe goed de klas, de school als geheel en
zij als individuen er destijds in waren om ervoor te zorgen dat mensen zich
betrokken voelen.
Leg de klas vervolgens uit dat ze bij deze activiteit zullen terugkijken op hun
gedachtes van een paar maanden geleden. Ze gaan dit gebruiken om te evalueren
hoeveel vooruitgang ze als klas hebben geboekt om ervoor te zorgen dat andere
mensen zich bij de klas betrokken voelen. Er waren drie vragen die ze hebben
ingevuld; zij zullen deze beurtelings bekijken en bespreken.
1. De eerste vraag was: hoe inclusief is deze klas?
0: Helemaal niet inclusief -5- Behoorlijk inclusief Echt inclusief: 10

1

2
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Plaats op het continuüm van de schaal die op uw bord is getekend een markering
op de plek die de gemiddelde score van deze vraag laat zien toen ze klaar waren
in Set 4.
Het is nu hun taak om op een plakbriefje het getal tussen 0 en 10 vast te leggen
dat het beste hun huidige mening beschrijft. Verzamel deze plakbriefjes in één
stapel. Vraag een aantal vrijwilligers om het gemiddelde van deze aantallen uit te
werken terwijl u de volgende fase van de activiteit opzet.
Zodra het nieuwe gemiddelde is berekend, plaatst u een markering op de plek die
het op het continuüm laat zien. Let op wat er met het gemiddelde is gebeurd hopelijk is het gestegen, maar er zal genoeg te bespreken zijn als dat niet het geval
is! Gebruik de volgende vragen als uitgangspunt voor een klassikale discussie over
het resultaat.
Wat is er veranderd?
Is de verandering wat u had verwacht? Leg uit waarom wel of niet.
Wat heeft deze verandering geholpen?
Wat staat verandering in de weg?
2. Ga verder met de tweede vraag, die was:
Als we onze klassenovereenkomst zouden gebruiken en eraan zouden werken
om de klas inclusiever te maken in de komende maanden, welk cijfer zouden
we dan tegen eind mei kunnen bereiken?
Deel de plaknotities met de namen van de leerlingen uit die laten zien hoe ze
deze vraag een paar maanden geleden hebben beantwoord (u kunt dit doen
terwijl u wacht tot het gemiddelde voor vraag 1 is uitgewerkt, ga dan terug naar
vraag 1 wanneer het gemiddelde arriveert).
Vraag ze - individueel - om te kijken naar het cijfer dat ze hebben opgeschreven
en na te denken of de klas het heeft bereikt. Zo ja, hoe en waarom? En zo niet,
wat staat de vooruitgang dan in de weg? Als ze eenmaal wat tijd hebben gehad
om na te denken, vraag ze dan om hun gedachten met een partner te delen.
Neem wat feedback van de klas.
3. Ga verder met de laatste vraag, namelijk:
Wat kunnen de klasgenoten naast het gebruik van de klassenovereenkomst doen
om ons te helpen het cijfer te halen dat u bij vraag 2 hebt genoteerd?
Leg uit dat sommige van deze uitspraken in een hoed / tas zitten (als u de klas op
dit punt in een cirkel kunt laten zitten, doe dat dan). Vraag één leerling tegelijk een
verklaring uit de tas te halen en deze voor te lezen aan de klas. Vraag de klas:
Heeft u dit klassikaal gedaan?
Zo ja, kunt u een voorbeeld geven? Wat gebeurde er? Wat was de impact? (Denk
eraan om in het algemeen te praten en namen weg te laten)
Wat heeft u hierbij geholpen? Wat stond er in de weg?
Als u het niet hebt gedaan, wat staat u dan in de weg om het te doen?
Is het nog steeds iets waar u als klas aan moet werken? Bewaar deze uitspraken
om er in de toekomst op terug te komen met de klas.
Sluit af door de klas te vragen om in het algemeen na te denken over
hun vorderingen in het ervoor zorgen dat mensen zich betrokken voelen,
en vervolgens naar hun ideeën over wat ze denken te kunnen doen om de
klas nog inclusiever te maken.
Noteer deze acties. Combineer ze daarna met de acties die nog uitstaan van
de hoed / tas-activiteit en bewaar ze op een veilige plaats. Ze kunnen worden
gebruikt bij toekomstige evaluaties met de klas.
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Tijd
Deel 1: 15 minuten
Deel 2: 20 minuten
Deel 3: 45-90 minuten afhankelijk van de beschikbare tijd
Overzicht
Een combinatie van de hele klas en activiteiten in kleine groepen om kinderen
in staat te stellen na te denken over hoe inclusief de school momenteel is,
om prioriteiten te stellen voor de toekomst en om hun visie op de school als
een inclusieve school te ontwikkelen
Doelstelling (-en)
Voor kinderen om:
- na te denken over wat er op school is veranderd om ervoor te zorgen dat
mensen zich erbij betrokken voelen
- te identificeren waar de school goed in is en wat hij nodig heeft om beter te
worden
- een visie te creëren op de school die het meest inclusief is
Groepsorganisatie
Hele klas gevolgd door groepen van vijf à zes leerlingen
Middelen
Ruimte
Een object voor elk kind (een potlood of pen is prima)
Verklaring op een stuk papier: Onze school is er goed in om mensen het gevoel
te geven dat ze erbij betrokken zijn (zie hulpmiddelenblad na instructies in Set 4:
Activiteit 2)
Foto van de vorige keer dat u deze activiteit deed tijdens Set 4
Drie dingen ... werkblad - één per groep (zie hulpmiddelenblad na instructies)
Suiker- of flipoverpapier
Markeerstiften/verf
Instructies: deel 1
Als u nog geen klassikale bespreking heeft gehouden om de herinneringen van
de kinderen over het geleerde eerder in het jaar op te frissen, doe dat dan hier.
Misschien wilt u de activiteiten bespreken waaraan ze hebben deelgenomen om
na te denken over hoe goed de klas, de school als geheel en zij als individuen
waren om ervoor te zorgen dat mensen zich erbij betrokken voelen.
Herinner de klas eraan dat veel mensen op school dit jaar samenwerken om na
te denken over hoe de school beter kan worden in het betrekken van mensen.
De standpunten van de klas zijn belangrijk en deze activiteit gaat over het
verzamelen van hun standpunten.
Zet de klas in een kring. Zorg ervoor dat ze allemaal een pen, potlood of ander klein
voorwerp hebben. Vertel ze dat u een verklaring voor ze gaat voorlezen en zet die
dan in het midden van de cirkel. Ze moeten zich voorstellen dat er een lijn is tussen
hen en de verklaring. Als u de verklaring hebt voorgelezen, wilt u dat ze hun object
ergens op deze lijn plaatsen. Hoe dichter ze hun object bij de verklaring zetten,
hoe meer ze laten zien dat ze het ermee eens zijn. Hoe verder ze hun object van de
verklaring af zetten, hoe meer ze laten zien dat ze het er niet mee eens zijn.
Lees de verklaring voor: Onze school is er goed in om mensen te laten voelen
dat ze erbij horen.
Fotografeer het resultaat als alle objecten van de scholieren op hun plaats zijn.
Vergelijk hem met de foto van de vorige keer en vat samen wat er voor de
kinderen is veranderd.
Laten volgen door een korte klassikale discussie met behulp van vragen als:
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Wat is er veranderd? Hoe was het op school de afgelopen maanden - zijn mensen
beter geworden in het ervoor zorgen dat iedereen erbij hoort?
Wat heeft de school gedaan om dingen te veranderen?
Is er iets dat niet is veranderd dat u wilde veranderen?
Wat denkt u dat de school vervolgens moet proberen om nog beter te worden in
het betrekken van mensen?
Maak korte aantekeningen van deze discussie om terug te koppelen naar de
kerngroep.
Instructies: deel 2
Verdeel de leerlingen in groepjes van vijf of zes. Geef elke groep een kopie van
het werkblad 'Drie dingen ...'. Leg uit dat ze in hun groep gaan discussiëren en
besluiten over:
1. Drie dingen waarvan ze denken dat de school ze tot nu toe goed heeft gedaan
om ervoor te zorgen dat mensen zich erbij horen.
2. Drie dingen waarvan ze denken dat de school er beter in kan worden om
mensen het gevoel te geven dat ze erbij horen.
Deze opvattingen zullen worden meegedeeld aan de groep die moet nadenken
over hoe de school beter kan worden in het opnemen van mensen. Het is dus
belangrijk dat hun groepen zo attent mogelijk zijn.
Geef de groepen wat tijd om het werkblad in te vullen. Als ze klaar zijn, kan elke
groep hun gedachten aan de klas presenteren. Besluit met aan de klas vragen
naar alles wat ze hebben opgemerkt over hun gedachten; het is waarschijnlijk
dat er bepaalde thema's naar voren zullen komen die het uitkiezen waard zijn.
Bedank hen voor hun inbreng en vertel hen dat u deze gedachten zult
doorgeven. Verzamel ze in de werkbladen.
Instructies: deel 3
Dit deel van de activiteit is gericht op leerlingen die in groepen werken om een
product te maken dat laat zien hoe de school er volgens hen het meest inclusief
zou uitzien. De foto's maken deel uit van het werk van de school rond het
creëren van een visie voor de toekomst.
Leg uit dat de school eraan wil blijven werken ervoor te zorgen dat mensen
zich erbij horen. Om dit te doen, willen ze een beeld krijgen van hoe mensen op
school denken dat het eruit zou zien en zou klinken en aanvoelen als de school
zo inclusief zou kunnen zijn. Deze activiteit is de kans voor de leerlingen om de
school te laten weten wat ze hiervan vinden.
Hun taak is om een product te maken dat laat zien hoe ze zich voorstellen dat de
school zou zijn als hij zo inclusief mogelijk zou zijn.
Afhankelijk van uw klas en context kunt u de productkeuzes van de klas beperken
of ze een volledig vrije keuze geven. Sommige producten die ze kunnen
produceren zijn:
Poster
Film of audio-opnames van interviews met studenten
Gedicht
Songteksten of een compleet lied
Een verhaal over een fictieve jongere op school
Gefilmde presentatie
PowerPoint-presentatie
Artikel voor een schoolnieuwsbrief of een krant
Blog of vlog voor de schoolwebsite
Stripverhaal
Collage
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Verdeel de klas in groepen, afhankelijk van het product dat ze willen produceren.
We raden aan om de groepsgrootte te beperken tot maximaal zes studenten per
groep.
Hieronder staan enkele vragen die u kunt gebruiken om studenten te helpen bij het
maken van hun product. Afhankelijk van uw klas kun u voor het volgende kiezen:
1. Verdeel de activiteit in drie fasen, één voor elke vraag, en begin elke fase met
een klassikale discussie over de vragen.
2. Print deze vragen uit en geef ze aan groepen zodat ze zelfstandig kunnen
werken.
3. Doe een combinatie van 1. en 2.
1. Hoe zou de school eruit zien?
- Wie zou er op school zijn?
- Als er een camera zou draaien, wat zou u leerlingen dan zien doen - in klaslokalen
en op de speelplaats?
- Wat zou u het personeel zien doen?
- Hoe zouden de relaties eruit zien tussen personeel en leerlingen?
- Wat zou u zien als ouders of bezoekers naar de school kwamen?
- Wat zou u niet zien?
2. Hoe zou de school klinken?
-

Wat
Wat
Wat
Wat
Wat

zou
zou
zou
zou
zou

u
u
u
u
u

horen in klaslokalen?
op de speelplaats horen?
in de lerarenkamer horen?
in de wandelgangen horen?
niet horen?

3. Hoe zou de school voelen?
-

Hoe
Hoe
Hoe
Hoe
Hoe

zou
zou
zou
zou
zou

u
u
u
u
u

zich
zich
zich
zich
zich

als student voelen?
als medewerker voelen?
als ouder voelen?
als bezoeker voelen?
niet voelen?

Geef de leerlingen tijd en middelen om hun producten te maken.
Als ze klaar zijn, kan elke groep hun foto aan de klas presenteren.

Geef aan het einde van activiteit 2:
- de foto en aantekeningen uit deel 1
- de activiteitenbladen uit deel 2
- de producten uit deel 3
aan de kerngroep van de school, die de informatie van de hele school gaat verzamelen.

oﬃcina sans

217

set activiteiten

Mede gefinancierd door het
Erasmus+ programma
van de Europese Unie

Mede gefinancierd door het
Erasmus+ programma
van de Europese Unie

set activiteiten

Activiteit 2: Onze school - Drie dingen ... activiteitenblad
Drie dingen die onze school tot nu toe goed heeft gedaan om ervoor te zorgen
dat mensen zich betrokken voelen:
1.

2.

3.
Drie dingen die onze school nog beter zou kunnen doen om ervoor te zorgen dat
mensen zich betrokken voelen:
1.

2.

3.
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Tijd
20 minuten
Overzicht
Een individuele, reflecterende activiteit, met een groepsuitkomst die aan de muur
van de klas wordt geplakt
Doelstelling (-en)
Voor studenten om:
- na te denken over de vraag of ze er beter in zijn geworden ervoor te zorgen dat
mensen zich betrokken voelen
- te identificeren wat ze hierna beter willen doen
Groepsorganisatie
Individuele activiteit met enkele discussies in paren
Middelen
Ansichtkaarten van set 4, activiteit 3
Voorbereiding: voor deze activiteit moet u de ansichtkaarten hebben gevonden die de
leerlingen zichzelf hebben geschreven in set 4, activiteit 3. U moet ook hebben gepland waar
het doel dat de studenten zichzelf stellen aan het einde van de activiteit zal worden vastgelegd.
Idealiter zou het onderdeel moeten worden van een bestaand systeem van het stellen van
doelen binnen de school, zodat het een ingebed onderdeel wordt van de schoolcultuur.
Instructies
Herinner de leerlingen eraan dat ze enige tijd geleden ansichtkaarten aan
zichzelf hebben geschreven over iets dat ze wilden doen om ervoor te zorgen
dat mensen zich meer betrokken voelen bij hun klas en op school. Ze gaan nu
naar die ansichtkaarten kijken en evalueren of ze hebben gedaan wat ze hebben
gezegd dat ze gingen doen.
Geef elke ansichtkaart aan de student die hem heeft geschreven. Vraag ze rustig
na te denken over de volgende vragen (u kunt deze op het bord schrijven of ze
rechtstreeks aan de leerlingen geven):
Heb ik gedaan wat ik heb gezegd dat ik zou doen?
Was het moeilijk om eraan vast te houden? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom?
Heeft iemand anders mij geholpen? Zo ja, wie?
Kunt u een voorbeeld bedenken van een keer dat u dit deed? Wat gebeurde er?
Hoe voelde u zich? Hoe denkt u dat de andere persoon of mensen zich voelden?
Vraag ze na wat bedenktijd om hun gedachten met een partner te delen.
Vraag dan wat feedback van mensen die bereid zijn hun ervaringen te delen.
Herinner de kinderen eraan dat ze moeten praten zonder andere mensen in de
klas bij naam te noemen (tenzij u er echt zeker van bent dat dit in orde zal zijn
en u de toestemming van de klas hebt om namen te gebruiken).
De volgende fase van de activiteit is dat studenten zichzelf een doel geven dat
beschrijft wat ze hierna zullen doen om ervoor te zorgen dat mensen zich erbij
horen. Nog een keer, geef wat individuele bedenktijd en wat tijd om ideeën met
een partner te bespreken.

oﬃcina sans

219

set activiteiten

Activiteit 3: Ik

set activiteiten
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Waar dit doel wordt vastgelegd, hangt af van de context van uw school. Idealiter
wordt het opgenomen als onderdeel van een bredere stelling van doelen die
u met de student doet, zodat het wordt ingebed in bestaande structuren.
U kunt er ook voor kiezen om een klasposter samen te stellen, waarop mensen
hun doel schrijven.
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