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Uitgangspunten
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“Studenten vormen tot deskundige, zorgzame, 
creatieve en kritische personen die 

maatschappelijke verantwoordelijkheid
opnemen.”

Visie studiegebied onderwijs
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Sleutelcompetenties leren in en 
voor diversiteit als rode draad

Leren in diversiteit

diversiteit benutten om tot leren te 

komen

Leren voor diversiteit 
burgerschapsvorming
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(Bron: Diversiteit in actie, 2017)



Brussel als leeromgeving
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Duurzame effecten
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1 BaLO 2 BaLO 3 BaLO
Andere 

opleidings-
onderdelen

Praktijk

Identiteit in 
Diversiteit

Cultuur/ 
Klimaat



Voorstelling leerlijn
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Leerlijn identiteit in diversiteit
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1 BaLO

Wie ben ik?

Hoe ga ik om met de 
ander?

2 BaLO

Wie ben ik als leraar?

Hoe realiseer ik leren 
in en voor diversiteit?

3 BaLO

Wie ben ik als lid van een 
schoolteam/onderwijs-

gemeenschap?

Op welke manier maakt 
diversiteit deel uit van 

het schoolbeleid?
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Onthaal in de stad

Identiteit in Diversiteit 1

Dialoogtafels

Brusselse oefenscholen

1 BALO
WIE BEN IK?

HOE GA IK OM MET DE ANDER?
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Cultuur/ 
Klimaat



Identiteit in Diversiteit 1
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• Leren voor diversiteit 
(sleutelcompetenties)

• Identiteit
• Levensbeschouwingen
• Dialoogtafels
• De ander
• Vooroordelen en stereotypen
• Beeldvorming

Identiteit in 
Diversiteit

http://www.brusselindialoog.eu/?page=contenu&lang=nl&genre=article&det=120


DIALOOGTAFELS 
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https://www.youtube.com/watch?v=Y7Ntxm074gI


Brusselse oefenscholen
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• Brussel als leercontext van bij de start
• Normaliteit
• Leren-van-elkaar
• Kennismaken met onderwijsvisies, innovatie en 

engagement
• De kracht van Brussels onderwijs ervaren

Praktijk



Stadsklassen

Community Service Learning

Identiteit in Diversiteit 2

Gedifferentieerde stage

Alle OPO’s die voorbereiden op stage

Stage thema en zorg (leren in diversiteit) 
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2  BALO

WIE BEN IK ALS LERAAR?

HOE REALISEER IK LEREN IN EN VOOR DIVERSITEIT?
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Cultuur/ 
Klimaat



Community Service Learning

Maatschappe-
lijke stage

Theoretische kaders in 
OPO’s Identiteit in 
diversiteit en 
praktijkonderzoek

- Babbelbox:  voor + 
elke 
woensdagavond 
na de stage

- Reflectiemomente
n op de 
stageplaatsen 
(Cultureghem en 
Foyer)

- 2 groepsreflecties 
in de lessen IID
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https://www.youtube.com/watch?v=LRmD0yJFZQc


Wat leren de studenten?

“Ik merkte dat Jihad 
een heel slimme 
jongen is, ook al is 
het een Marokkaanse 
jongen.”

“Mijn ouders waren zo ongerust over 
deze stage. Gelukkig konden we in groep 
naar Cultureghem gaan. Achteraf ben ik 
zo blij met deze stage, zo’n 
blijkverruiming. ”

“Lesgeven aan 
kansarme 
kinderen? Ik dacht 
dat ik nog nooit 
kansarme 
kinderen gezien 
had.”

“Wat me opvalt, is dat al mijn 
vooroordelen negatief geladen zijn. Ik 
had die vooroordelen enkel door de 
naam van het kind te lezen.”

“Ondanks de vele 
problemen gebeuren er 
ook mooie dingen op het 
terrein, dingen die echt het 
verschil kunnen maken 
voor mensen en kinderen 
in kansarmoede.”

“We bezochten samen de 
tentoonstelling ‘Congo art 
works’. Ik leerde veel van 
de uitleg die zij gaven bij 
de schilderijen en de 
ervaringen over hun eigen 
land. Er was een 
vluchteling die nog steeds 
met een zekere woede zat, 
ik probeerde me in zijn 
plek te stellen om hem te 
begrijpen.”

“Staat het negeren van een thuistaal op 
school, gelijk aan het afwijzen van de 
identiteit een kind?”
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Identiteit in Diversiteit 2
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• Sociale kloof in onderwijs en rol leerkracht

• Kansarmoede

• Leren voor en in diversiteit op leerkrachtniveau: 
leeromgeving verbreden, onbevooroordeeld 
materiaal, gesprektechnieken voor open 
kringgesprekken, burgerschapseducatie, …

Accent op visie-ontwikkeling en eerste 
concrete handvaten bieden op klasniveau

Identiteit in 
Diversiteit



Gedifferentieerde stage
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• Leren van elkaar in een heterogene groepssamenstelling

• Brussel als context

Praktijk



Stage thema en zorg (+ 
voorbereidende opo’s)
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- Breed observeren

- Binnenklasdifferentiatie (veelzijdige en gevarieerde 
aanpak, heterogeniteit) 

- Samenwerkend leren

- Breed evalueren

Praktijk



Identiteit in Diversiteit 3

Schoolproject in de stad (module + stage)

Module zorg 

Agogische vaardigheden (communicatie ouders)

Bachelorproef

Uitwisseling onderwijsbeleid buitenlandse stages
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3  BALO

WIE BEN IK ALS LID VAN EEN SCHOOLTEAM/ONDERWIJS-
GEMEENSCHAP? OP WELKE MANIER MAAKT DIVERSITEIT DEEL UIT

VAN HET SCHOOLBELEID?
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Schoolproject in de stad
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- Muzisch project uitwerken met een relevante Brusselse 
thematiek

- Samenwerken over de leerjaren heen
- Benutten van diversiteit in klas, school en stad
- Meertaligheid
- Co-teaching
- Zoeken van samenwerkingsverbanden met 

externe partners

Praktijk



Identiteit in Diversiteit 3 
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• Nadenken over schoolbeleid
• Vlaamse en Europese voorbeelden verkennen en 

vergelijken
• Schoolculturen

Thema’s
• Ouderbetrokkenheid
• Kansarmoede
• Taal
• Brede school
• …

Identiteit in 
Diversiteit



Module zorg
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• Breed observeren
• Veelzijdige en gevarieerde aanpak
• Zorgbeleid
• Verkennen van de brede zorgcontext
• Co-teaching

Praktijk
Andere 

opleidings-
onderdelen



Uitwisseling expertise onderwijsbeleid
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- Bachelorproeven over diversiteit 
- Buitenlandse onderwijsvisies

Cultuur/ 
Klimaat



Contactgegevens
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karen.mafrans@odisee.be
hadewijch.dedoncker@odisee.be

Odisee Campus Brussel: Bachelor Lager Onderwijs 
Warmoesberg 26, 1000 Brussel
http://odisee.be/lager-onderwijs-campus-brussel

http://odisee.be/lager-onderwijs-campus-brussel

