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CONTEXT

1. Ondanks hun cruciale rol in het 

onderwijslandschap, is onderzoek naar 

lerarenopleiders schaars 
(European Commission, 2013; Murray et al., 2021)

2. Specifiek ontbreekt inzicht in hoe 

lerarenopleiders omgaan met diversiteit en 

welke ondersteuningsnoden ze hierbij ervaren
(Tack et al., 2018; Vanderlinde et al., 2021)
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CONTEXT

“Diversiteit is eigen aan de menselijke soort, en 

studenten zijn en waren altijd al verschillend van 

elkaar op vele fronten”
(Banks et al., 2007)

⇒ Sociale ongelijkheid is de context waarin diversiteit 

zich manifesteert

⇒ Omgaan met diversiteit doe je altijd en is nooit neutraal
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CONTEXT

In de context van het onderwijs verwijst omgaan 

met diversiteit 

… enerzijds naar het rekening houden met 

verschillen tussen mensen opdat iedereen 

effectief tot leren komt 

…anderzijds naar acties die gericht zijn op 

het reduceren van sociale ongelijkheid.

= Diversiteitsresponsiviteit



ONDERZOEKSDOELEN
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OD 1

‘Omgaan met 

diversiteit bij 

lerarenopleiders’ 

conceptualiseren

OD 2

Omgaan met diversiteit bij lerarenopleiders 

empirisch in kaart brengen
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Impact bestuderen van 

professionaliserings-

initiatief
OD 2a

Beïnvloedende factoren 

op het omgaan met 

diversiteit bestuderen

OD 2b

Meetinstrument 

ontwikkelen

Theoretisch luik

Empirisch luik

2021 2021-2022
2022-2023



STUDIE 1
Systematische literatuurstudie
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CONCEPTUEEL KADER
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DIVERSITEITSRESPONSIEVE PRAKTIJKEN VOOR LERARENOPLEIDERS

in onderwijsopdracht in professionele ontwikkeling in maatschappelijke rol

*Veilige leeromgevingen 

creëren

Inclusieve leermaterialen 

en didactiek integreren*

Denkkaders van studenten 

uitdagen*

Diversiteitsresponsiviteit 

expliciet modelleren

Eigen denkkaders uitdagen
Diversiteitsresponsiviteit in 

de maatschappij verhogen



STUDIE 2
Interviewstudie
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Niveau individu

- Perceptie diversiteit

- Eerdere ervaring

- Onderwijsopdracht

- Rolperceptie

- Self-efficacy

Niveau instelling

- Grootte van de groepen

- Werkdruk

- Collega’s en dialoog

- Afstemming curriculum

- Professionaliseringsbeleid

- Personeelsbeleid

- Beleid rond inclusie en 

diversiteit

BEÏNVLOEDENDE FACTOREN

*Veilige leeromgevingen creëren

Inclusieve leermaterialen 

en didactiek integreren*

Denkkaders van studenten 

uitdagen*

Diversiteitsresponsiviteit 

expliciet modelleren

Eigen denkkaders uitdagen

Diversiteitsresponsiviteit in 

de maatschappij verhogen
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INZICHTEN

• Incongruentie in denken van personen en tussen personen

• Bewust van belang en bereidheid tot actie

• Weinig bewust van wat ze al doen of nog kunnen doen

• Handelingsverlegenheid en gepercipieerde barrières

• Aanwezige knowhow geraakt niet verspreid

• Vrijblijvendheid om (meer) op in te zetten

⇒ Nood aan professionalisering en stimulerend beleid



STUDIE 3
Surveystudie
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STUDIE 4
Interventiestudie
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DOELSTELLINGEN PROFESSIONALISERING
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Bewustmaking van diversiteitsresponsieve praktijken
(voor iedere lerarenopleider, ongeacht bij welke vakken ze betrokken zijn)

Handelingsperspectieven vergroten
(afgestemd op specifieke noden handelingsverlegenheid en gepercipieerde barrières verkleinen)

Congruentie verhogen inzake diversiteitsresponsiviteit
(teach as we preach)
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januari 2023

Tweedaagse met input
Inspiratie & uitwisseling vanuit ervaring in en 

onderzoek naar praktijken

mei 2023

Slotmoment
Eindreflectie

Terugkoppeling naar bredere instelling

→ Gebaseerd op evidence-informed 

designprincipes

- Min. 20 uur

- Integratie input, reflectie en actie

- Eigenaarschap

- Connectie met werkcontext

- …

→ Twee hogescholen x 10 deelnemers

Individuele praktijkervaring

Experimenteren & coachen

februari-mei 2023

VORM PROFESSIONALISERING



Bedankt voor uw aandacht!

Vragen?
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