PERSBERICHT

Hogeschool geeft scholen tips en inspiratie voor co‐teaching

LERARENOPLEIDING ODISEE
BEREIDT STUDENTEN VOOR OP CO‐TEACHING
Over twee jaar zullen alle studenten Lager onderwijs van de Odisee‐hogeschool, Campus
Waas, aan co‐teaching hebben gedaan vooraleer ze in de praktijk terechtkomen. Op die
manier wil Odisee een voortrekker zijn van deze innovatieve manier van lesgeven, die als
gevolg van het M‐decreet stevig in opmars is. De hogeschool onderzoekt de onderwijsvorm al
sinds
en verzamelt op een site tips voor schoolteams die aan co‐teaching willen doen.
Volgens onderwijstijdschrift Klasse is ‘co‐teaching’ een belangrijke evolutie in het pas gestarte
schooljaar. Kinesisten, logopedisten en orthopedagogen stappen over van het buitengewoon naar
het gewoon onderwijs om er leerkrachten te ondersteunen. De evolutie is grotendeels een gevolg
van het M‐decreet dat tot doel heeft om zo veel mogelijk kinderen die nu les volgen in het
buitengewoon onderwijs, over te plaatsen naar het gewoon onderwijs.
Co‐teaching is verrijking voor onderwijs
De lerarenopleiding bij hogeschool Odisee ziet de trend al langer en bestudeert al een tijd de
specifieke onderwijsvorm. Geert Van Buynder, opleidingshoofd Lager onderwijs aan de Odisee‐
hogeschool. “Uit onze contacten met scholen in de regio Aalst, Brussel en het Waasland weten we
dat er al jaren vraag is naar ondersteuning voor co‐teaching. Sinds
doen we
praktijkonderzoek naar de onderwijsvorm. Wij zijn ervan overtuigd dat de inbreng van een divers
publiek en andere talenten een verrijking is voor het onderwijs. Wij geloven sterk in co‐teaching.”
Voorwaarden voor succes
Odisee onderzocht wat de voorwaarden zijn voor een succesvolle co‐teaching. Geert Van Buynder:
“Leerlingen voelen het feilloos aan wanneer hun leerkrachten niet op één lijn zitten. Effectieve
communicatie tussen de co‐teachers is van cruciaal belang. Ook is het belangrijk dat de directie de
werkwijze op een positieve manier ondersteunt. Een directie kan niet alleen de co‐teaching in gang
zetten, maar ook de rol spelen van coach, inspirator, die het proces niet alleen faciliteert, maar ook
begeleidt.”
Co‐teaching op stage
De lerarenopleiding van Odisee ontwikkelde een digitale gids die scholen tips en tricks aanreikt om
met co‐teaching aan de slag te gaan. “Met die website richten we ons niet alleen tot de scholen,”
zegt Geert Van Buynder, “ook onze studenten leiden we op in de visie van co‐teaching. Zo zullen
over twee jaar alle studenten Lager onderwijs die aan Campus Waas afstuderen al aan co‐teaching
hebben gedaan.” De lerarenopleidingen zitten nu al samen met mentoren van stagescholen om te
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kijken hoe co‐teaching op stage mogelijk is. Op februari
organiseren de lerarenopleidingen
van Odisee bovendien een studiedag rond co‐teaching: + = . De kracht van samen voor de klas.
Meer informatie (niet voor publicatie)
Geert Van Buynder, Opleidingshoofd Lager onderwijs Odisee, Campus Waas. Tel:
mail: geert.vanbuynder@odisee.be
Filip Clarisse, Diensthoofd Marketing & Communicatie Odisee. Tel:
filip.clarisse@odisee.be
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www.co‐teachingvoorinclusie.weebly.com
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