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Professionalisering IB netwerken Plein 013 
      Zomer 2017 

Passend Onderwijs en omgaan met Diversiteit     
 

     
 

Beste collega,  

We nodigen je van harte uit voor de zomerbijeenkomst van het IB-netwerk Plein 013. Het centrale thema 

voor deze bijeenkomst is ‘Passend onderwijs en omgaan met diversiteit’.   

We starten deze bijeenkomst met inspiraties rondom ‘Diversiteit’. Van daaruit nodigen we jullie als 

intern begeleiders uit om je eigen waarden en opvattingen te ontwikkelen rondom ‘Diversiteit’, met als 

transfer van deze oefening de schoolcultuur en jouw praktijk in waarden en waarderen van diversiteit. 

Een andere dimensie van diversiteit betreft het ambacht van iedere leerkracht in het dagelijks uitvoeren 

van diversiteit en differentiatie met zijn leerlingen. Hoe doet de leerkracht dat, wat komt hij tegen, welke 

uitdagingen en dilemma’s ervaart hij hierbij?  Wat betekent dit voor je professionele handelen als ib’er?  

Na de pauze starten we met de mededelingen van Plein 013, om allen up to date te blijven.  

We vervolgen daarna met intervisie en netwerken rondom het omgaan met diversiteit in het team als 

intern begeleider. Hoe benut je de passies, talenten en kwaliteiten van je collega’s? Wat doe je met 

aanwezige expertise en hoe werk ja aan expertiseontwikkeling binnen je team?   

Aan het einde van deze zomerbijeenkomst: wat neem je mee voor je praktijk en je professie?  

 

De gewenste opbrengst van deze bijeenkomst is: 

1) Het waarderen van diversiteit en het ontwikkelen van individuele en collectieve waarden 

2) Het omgaan met diversiteit in de dagelijkse praktijk: realiseren van diversiteit en differentiatie  

3) Het omgaan en benutten van diversiteit aan kwaliteiten, talenten en passies in je eigen team  
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Programma 

 

1. Welkom, doel en inhoud 

 

2. Inspiratie en Goede praktijken 

 

3. Passend onderwijs en omgaan met diversiteit in 

       3.1. Waarderen van Diversiteit:  

               Waarden ontwikkelen in diversiteit als individu en als team: collectieve identiteit ‘Cultuur’  

 

       3.2. Omgaan met diversiteit in de dagelijkse onderwijspraktijk: 

               - Hoe regisseer je als begeleider diversiteit: realistisch, praktisch, haalbaar? 

             - Hoe monitor je een continuüm aan ondersteuningsbehoeften voor álle leerlingen? 

             - Hoe begeleid je leerkrachten in het omgaan met diversiteit in leerkrachtvaardigheden: 

                interactie, management en instructie 

       

Pauze 

 

4) Mededelingen Plein 013 

 

5) Intervisie: De intern begeleider als coach en omgaan met diversiteit binnen het team: het 

benutten van kwaliteiten, talenten en passies in het team en voor het onderwijs   

 

6) Evaluatie en afsluiting  

 

 
Tot bij de Zomer-bijeenkomst! 
 

Vriendelijke groeten   

Rian Janssen en Marianne den Otter 
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Bronnen:  

Ter voorbereiding van deze bijeenkomst vragen we je om onderstaand artikel te lezen:  

Schuman, H. (2017). De intern begeleider in de inclusieve school. Tijdschrift voor intern begeleiders 

‘Passend en inclusief’ (jrg. 7, nr. 2, mrt. 2017, pp. 6-9). Dordrecht: Instondo 

 

Ansems, H. v.d., Vlamings, J. (2016). Cirkel van Ondersteuning. Interne publicatie BS Klinkers 

 

Te raadplegen bronnen:  

Onderwijsraad (2007). Kader voor interculturele diversiteit. Utrecht: Onderwijsraad 

http://www.slo.nl/primair/themas/cult_div  

 

Stichting leerplanontwikkeling (SLO, 2008). Omgaan met culturele diversiteit in het onderwijs.           

Enschede: SLO. http://www.slo.nl/downloads/2008/Omgaan_20met_20culturele_20diversiteit__webversie.pdf/  

 

School aan Zet (2013). Kwaliteitskaart collectieve ambitie en persoonlijk meesterschap. Den Haag: School 

aan zet. http://www.schoolaanzet.nl/thematische-inhoud/instrument/artikel/kwaliteitskaart-collectieve-

ambitie/?backPid=&cHash=322c533710743f332c01f4b658161db3  

 

Walma, van der Molen, J. (et. al. 2013). Naar een raamwerk voor talentontwikkeling. Den Haag: School 

aan Zet. http://www.schoolaanzet.nl/thematische-inhoud/kennis/artikel/naar-een-raamwerk-voor-

talentontwikkeling/?backPid=13851&cHash=903bc51c89095556b30d0125b404a8c0  
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