
Andreas is a child in MY class 

Developing a support concept for teachers while 
working with diverse students.  

 
 
Inge Van de Putte 



Diversity  

-  Classroom increased diversity 
l  Choices of parents and schools 
l  Discours (practice, legislation) 

 
 

-  Consequence teacher  
and Teacher Training 



Background 

•  Teachers don’t feel prepared.   
(o.a. Cook 2001, Loreman e.a., 2005) 

 
  - no action 

 
– Not a lot of support in the classroom (Mortier e.a., 2012) 
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Research  

l  Five schools/ special needs coordinators 

l  Kwalitative research  

l  Keymoments, participated observation 



Schools and diversity 
-  Diversity is a task of the schools 

 
-  Signalisations of 'problems/ difficulties'  

 
-  Insecure 

-  Lack of knowledge and competence 
-  To work with diversity you learn IN practice 

 
-  Supported by supporters internal to the school 

 
 



Teacher 

“I have to be a teacher, a psychologist, a physical trainer,... all 
those things together and than I have doubts about my 
competence.  
 



 
  “The care-coordinatior is a real support for 

me. She knows our strength, our 
weakness,..her suggestion are not strange… 

and connect with me as a teacher.” 
 (Teacher L. )  
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GOL(L)D-concept 
Gericht =  doelgericht, leervraaggericht,competentiegericht, 
procesgericht 
Ondersteunen = er wordt uitgegaan van reeds bestaande  
competenties van de leraren die verder worden uitgebouwd 
door middel van een activerende, reflectieve begeleiding 
Leraren =  de leraar is de spilfiguur van de zorgwerking 
Leren = omgaan met diversiteit wordt gezien als een proces,  
een zoektocht, een evolueren naar… 
Diversiteit = een uitgangspunt en meerwaarde binnen  
een klas- en schoolwerking 
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Focus 
 
 

 
   Learning Question    

   goal 
   proces    
   change     
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Support 
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•  Competence and strenght  

•  Active support 

•  Situation now – desirable  
•  Shared responsibility 

 



Teacher 

•  Control 

•  Classroom practice as starting point 
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Learing 
 
-  Question to help >< Question to learn 
 
-  Long term 
 
-  veranderingsgericht vs oplossingsgericht 
 
-  procesgericht vs productgericht 
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DIVERSITY 

   
 
•  Child 
•  Parents 
•  Professional 
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Veranderende onderwijspraktijk 
 

Stoornisdenken Diversiteitsdenken 

Uitzondering Deel van de klasgroep 

Remediëren Barrières wegwerken 

Leerbehoeften aangepakt door 
specialisten 

Onderwijs aangepast aan 
leerbehoeften 

Vormingsbehoeften Ondersteuningsbehoeften 



Cyclus 
 

Afstemming 

Ondersteuning 1 

Actie 

Ondersteuning 2 

Afronding 

 
------------------------- 
 
Begeleide Intervisie 
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Leervragen 

 
  

 

 

 “How can I decrease the agressive 
behavior of student J.?” 
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l  Klik om de opmaak van 
de overzichtstekst te 
bewerken 

-  Tweede 
overzichtsniveau 

l  Derde 
overzichtsniveau 
- Vierde 

overzichtsnivea
u 

l  Vijfde 
overzichtsni
veau 

l  Zesde 
overzichtsni
veau 

l  Zevende 
overzichtsni
veau 

l  Achtste 
overzichtsni
veau 

Negende 
overzichtsniveauKlik om 
de modelstijlen te 
bewerken 
‣  Tweede niveau 

‧  Derde niveau 
-  Vierde niveau 

»  Vijfde niveau 
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Difference and differenciation (Deleuze in Davies, 2009) 

Compensating  
-  Difference 
-  Not knowing (SENCO) / Not-

knowing (teacher) 
-  Knowledge 
-  One moment 
-  Actions   
-  Negativitiy, fear, uncertain 
 

Active  
-  Differenciation 
-  knowing/ Not -knowing , 

position can switch 
-  Not knowing 
-  Different moment 
-  Actions  
-  Positiviteit, agency  
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