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1 Waarom een competentieprofiel voor de 
grootstedelijke onderwijscontext? 

 
Nieuws over de onderwijssituatie in grootsteden leidt telkens weer tot debatten over hoe anders 
lesgeven in grootsteden wel is. Niet alleen de scholen liggen daarbij onder vuur, ook de 
lerarenopleidingen. In welke mate bereiden lerarenopleidingen toekomstige leraren immers gericht 
voor op de specifieke aspecten van het lesgeven in een grootstedelijke onderwijscontext? 

Grootstedelijke onderwijscontexten kampen, ondanks de hoge kwaliteit van het leerplichtonderwijs 
van de Vlaamse Gemeenschap, met een aantal belangrijke uitdagingen en verbeterpunten. Zo slaagt 
het onderwijs (in (groot)stedelijke gebieden) er onvoldoende in gelijke onderwijskansen te 
garanderen voor elke leerling (Jacobs & Rea, 2009). Er is een grote sociale ongelijkheid (waarbij het 
opleidingsniveau van de ouders sterk bepalend blijkt voor de leerprestaties van hun kinderen) en de 
kloof in leerprestaties tussen verschillende leerlingen, beïnvloed door hun herkomst, behoort tot de 
grootste in de geïndustrialiseerde landen. Ook Brussel kent deze uitdagingen. Specifiek m.b.t. 
Brussel blijken sociaaleconomische, etnisch-culturele en ruimtelijke segregatie elkaar te versterken, 
wat belangrijke repercussies heeft voor de organisatie en werking van het onderwijs (Wayens, 
Janssens & Vaesen, 2013). Daarbij komt dat de spectaculaire bevolkingsgroei die Brussel kenmerkt, 
al enkele jaren voor een plaatstekort in de scholen zorgt (Janssens, 2009). Dit fenomeen hangt o.m. 
samen met een tekort aan schoolinfrastructuur en wordt versterkt door de grote 
aantrekkingskracht naar het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, dat vaak gepercipieerd wordt als 
erg kwaliteitsvol onderwijs. 

Voor (beginnende) leraren blijkt de grootstedelijke onderwijscontext dan ook geen evidente 
werkomgeving. Het inspelen op de zorgvraag van leerlingen ervaren ze vaak als een te grote 
uitdaging (D’Hondt, Janssens & Struyven, 2014), maar ook de grote culturele en talige diversiteit, 
het partnerschap met ouders en het creëren van een balans tussen persoonlijk en professioneel 
leven brengen leraren naar voren als uitdagende aspecten van de job in grootsteden (Ingersoll, 
2011; Durham-Barnes, 2011; Erskine-Cullen & Sinclair, 1996). In grootstedelijke scholen waar de 
uitdagingen het grootst zijn, vinden we daarbij doorgaans lagere niveaus van “teacher efficacy” (het 
geloof met onderwijs het verschil te kunnen maken) en een grotere uitstroom binnen lerarenteams 
(Knoblauch & Woolfolk Hoy, 2008). Zo wordt in 2012 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
algemeen een uitstroom gemeten van 42% t.o.v. gemiddeld 16% in Vlaamse steden (Vlaams 
Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2012). 

De opkomst van modules rond omgaan met o.a. culturele en talige diversiteit in de 
lerarenopleidingen en de samenwerkingsverbanden die opleidingen opzetten met actoren in de 
omgeving, maar ook de groeiende aandacht voor onderwijs in de grootstad binnen lokale en/of 
ondersteunende organisaties versterken alleen maar de relevantie en het belang van meer 
aandacht voor de grootstedelijke uitdagingen en het benutten van de vele mogelijkheden in de 
lerarenopleiding. In het kader van de mondialisering en de constructie van een mondiale 
netwerksamenleving is de (groot)stad dan ook een scharnier (Corijn, 2012). De snelle 
ontwikkelingen binnen de stedelijke context en de talige en culturele heterogeniteit die in steden 
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een gegeven zijn, maken van de stad hét terrein bij uitstek om toekomstige educatieve 
professionals op te leiden die diversiteit op een efficiënte en positieve manier weten te benutten. 
Om met die diversiteit aan de slag te gaan biedt de stadscontext bovendien een schat aan 
educatieve mogelijkheden. 
 
Hoewel lerarenopleidingen hun curriculum versterken met modules over het integreren van talige 
en culturele achtergrondkenmerken wordt grootstedelijkheid niet altijd in zijn totaliteit bekeken. In 
het kader van een goede voorbereiding van studenten voor specifieke, complexe grootstedelijke 
contexten is m.a.w. meer inzicht nodig in alle aspecten die de grootstedelijke onderwijscontext 
kenmerken en wat dit betekent voor het beroepsprofiel en de basiscompetenties. Hiermee sluiten 
we aan bij de vraag naar een concrete(re) omschrijving van lesgeven in een grootstedelijke 
onderwijscontext. 
 
Het Brussels expertisenetwerk onderwijs (BEO) beoogt haar partnerlerarenopleidingen (het CVO 
Coovi, de Eramushogeschool en de VUB) te ondersteunen in het opleiden van leraren voor de 
grootstedelijke en meer specifiek de Brusselse onderwijscontext. BEO streeft er daarbij naar om 
lerarenopleiders en leraren in wording de nodige tools aan te bieden voor het lesgeven in de 
Brusselse onderwijscontext. Deze specificiteit vertaalt zich in de volgende uitgangspunten: 

1. Wereldburgerschap ligt voor de deur. Brussel is een wereldstad op microniveau met tal van 
mogelijkheden voor onderwijs. Dit moet maximaal een plaats krijgen in de curricula van de 
lerarenopleidingen. 

2. De aanwezigheid van twee onderwijsgemeenschappen en de afwezigheid van het Nederlands 
als dominante taal in de dagelijkse omgeving onderscheidt Brussel van andere (groot)steden 
in Vlaanderen. 

3. Er bestaan talrijke en sterke toonaangevende onderwijsprojecten in het kader van  
ouderparticipatie, integratie, vrije tijdsbesteding, cultuureducatie,... in Brussel (en andere 
regio’s). Deze projecten kunnen zeker benut worden als een toonvoorbeeld in de opleidingen 
en bij navormingen. 

4. Opdoen van stage-ervaring in de Brusselse hoofdstedelijke context is essentieel voor het 
voorbereiden van de leerkrachten die in deze scholen les zullen geven. Gezien de 
complexiteit van de Brusselse situatie is een sterker uitgebouwd mentorschap in Brusselse 
scholen cruciaal i.k.v. een degelijke begeleiding van de toekomstige leraar om zo de 
praktijkschok te beperken bij het aanvatten van de beroepsloopbaan in Brusselse scholen. 

5. Deze visie impliceert ook het  verankeren van de klasrealiteit (taaldiversiteit, 
multiculturaliteit, leerzorg,…) in de opleiding. Deze ervaringen zijn essentieel voor elke 
toekomstige leerkracht binnen en buiten Brussel. 

Gezien de geografische inbedding van BEO en haar partners focust het competentieprofiel voor 
leraren in de grootstedelijke onderwijscontext op Brussel. Toch is deze bijdrage ook interessant 
voor lerarenopleidingen buiten Brussel. Kenmerken van grootstedelijkheid komen immers in 
meerdere of mindere mate voor in verschillende regio’s. 
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De vraag die centraal staat in deze bijdrage is die naar de manier waarop lerarenopleidingen in 
Brussel toekomstige leraren kunnen voorbereiden op lesgeven in de Brusselse onderwijscontext. 
We behandelen deze vraag in twee stappen. In eerste instantie trachten we een antwoord te vinden 
op de vraag hoe de grootstedelijke, en meer specifiek de Brusselse onderwijscontext, eruit ziet. 
Vervolgens bekijken we wat die onderwijscontext betekent voor het lesgeven, de 
basiscompetenties en het beroepsprofiel. 
 
In hetgeen volgt, staan dan ook eerst het concept van de grootstad als onderwijscontext en de 
huidige lerarencompetenties centraal. Beide concepten worden gedefinieerd. Vervolgens wordt de 
Brusselse onderwijscontext in kaart gebracht en ligt de focus op wetenschappelijke inzichten m.b.t. 
lesgeven in grootstedelijke onderwijscontexten. De inzichten vormden de uitgangspunten voor een 
professionaliseringsactiviteit voor lerarenopleiders die georganiseerd werd in het voorjaar van 
2015. 
 
Uit de verworven informatie komt een competentieprofiel voor de grootstedelijke leraar voort, dat 
gekoppeld is aan de Brusselse onderwijscontext. Dit profiel geeft aanleiding tot het formuleren van 
evaluatiecriteria (competentiemeter) om de ontwikkeling van de competenties bij studenten in 
kaart te brengen. Via een screeningstool kunnen lerarenopleidingen nagaan aan welke aspecten ze 
aandacht besteden inzake grootstedelijkheid en welke aspecten ze verder kunnen versterken. Tot 
slot worden bronnen aangereikt om de aandacht voor Brusselse contextspecifieke aspecten te 
versterken binnen de lerarenopleiding. 
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2 De fundamenten van het competentieprofiel 
 
Het competentieprofiel voor de leraar in de grootstedelijke onderwijscontext steunt op een inzicht 
in de grootstad, en meer specifiek Brussel, als onderwijscontext en de competenties die nodig zijn 
om in die context les te geven. 
 

2.1 Conceptuele fundamenten 

Alvorens de Brusselse onderwijscontext in kaart te brengen en na te gaan wat onderzoek vertelt 
over lesgeven in de grootstedelijke onderwijscontext, is het van belang duidelijkheid te scheppen 
over hetgeen  de grootstedelijke onderwijscontext en (basis)competenties precies zijn en hoe ze 
verder invulling zullen krijgen in het kader van de ontwikkeling van een competentieprofiel. 

2.1.1 DE GROOTSTAD ALS ONDERWIJSCONTEXT 

2.1.1.1 Situering van de grootstad 

Doorgaans primeren twee invalshoeken als het gaat over het afbakenen van de grootstad 
(Verschoren, 2013). Een eerste definiëring is eerder kwantitatief en maakt een opdeling tussen 
ruraal en urbaan. De OESO erkent een gebied al als stad als er meer dan 150 inwoners per km² 
leven. Dit aantal komt echter niet overeen met de algemene perceptie die Belgen van stedelijk 
gebied hebben, waardoor de norm verschoven is naar 600 mensen per km² (Lenders, Lauwers, 
Vervloet, & Kerselaers, 2006). Naast de indeling tussen ruraal en urbaan kan ook een indeling 
worden gemaakt tussen grootsteden, regionale steden, kleine steden en niet-stedelijke gebieden 
aan de hand van kwalitatieve factoren. Daarbij wordt uitgegaan van een hoge graad van 
voorzieningen, … (o.a. de aanwezigheid van hoofdkantoren van bedrijven, het aantal winkels, …) en 
de aantrekkingskracht ervan (Loopmans et al., 2010). Antwerpen, Gent, Brussel, Charleroi en Luik 
komen in dit geval naar voren als Belgische grootsteden. 

Binnen deze bijdrage wordt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met zijn 19 gemeenten als 
uitgangspunt genomen, aansluitend bij de geografische inbedding van het Brussels 
Expertisenetwerk Onderwijs en haar partners (de Eramushogeschool, het CVO COOVI en de VUB). 
Het Gewest telt 1 163 486 inwoners en heeft een bevolkingsdichtheid van 7 210 inwoners per km² 1. 
Deze geografische focus vormt m.a.w. de grootstedelijke bril waarmee de huidige 
basiscompetenties en het beroepsprofiel voor de leraar uitgediept worden. 
 

2.1.1.2 Duale visie van onderwijs in de grootstad 

De afbakening van de grootstad op basis van percepties biedt andere inzichten dan de twee 
invalshoeken die hierboven besproken werden om de grootstad af te bakenen. In de perceptie van 
(onderwijs in) de grootstad heerst een duale visie (Pannecoucke, 2010). Enerzijds bestaat het beeld 
                                                             
1 De vermelde cijfers dateren van 1 januari 2014. Een overzicht van het bevolkingsaantal voor de verschillende Brusselse 
 gemeenten is te vinden op http://www.briobrussel.be/ned/webpage.asp?WebpageId=305. Voor de bevolkingsdichtheid van de 
Brusselse gemeenten biedt BRIO het volgende overzicht http://www.briobrussel.be/ned/webpage.asp?WebpageId=317.   

http://www.briobrussel.be/ned/webpage.asp?WebpageId=305
http://www.briobrussel.be/ned/webpage.asp?WebpageId=317
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van de grootstad als bruisende realiteit met talrijke mogelijkheden en de grootstad als een bron van 
vernieuwing. Een grootstedelijke omgeving biedt het onderwijs exclusieve mogelijkheden zoals het 
ruime aanbod aan cultuur en erfgoed o.a. in de vorm van musea, architectuur en culturele 
instellingen. De (groot)stad heeft eveneens een traditie van burgerschap en omgaan met 
verschillende talen en culturen (D’Hondt et al., 2014). 

Naast het beeld van de bruisende realiteit leeft echter ook een erg negatief beeld over grootsteden. 
De groeiende verstedelijking brengt uitdagingen met zich mee voor o.m. huisvesting en 
werkgelegenheid. Criminaliteit, werkloosheid, kansarmoede, … hebben, ondanks het feit dat het 
geen uitsluitend stedelijke fenomenen zijn, bovendien bijgedragen aan de slechte reputatie van 
steden en geleid tot een anti-stedelijk karakter (Pannecoucke, 2010). Voor wat onderwijs betreft, 
wordt in de grootstedelijke context vaak gewezen op uitdagingen zoals taal- en schoolachterstand, 
sociale en etnische polarisatie en vroegtijdige schooluitval. Ook de media lijken vaak dit weinig 
opbeurende beeld van de stad te belichten. Als het over kinderen, opvoeden en leren gaat, dan lijkt 
de stad algemeen gesproken geen goede omgeving (Pannecoucke, 2010). Dit zien we eveneens in 
de beslissing van verschillende scholen om schooluitstappen naar Brussel te schrappen uit schrik 
voor de veiligheid van de kinderen. 

Het duale beeld van de stad gaat echter voorbij aan de verschillen die er zijn tussen grootsteden én 
tussen buurten binnen grootsteden. Dé stad en dé grootstedelijke school zijn dan ook concepten die 
het duale stadsbeeld lijkt te impliceren, maar die in realiteit niet bestaan. Ook Anderson en Stillman 
(2012) nuanceren het idee van dé grootstedelijke school: “schools located in urban areas are 
neither necessarily “diverse” (i.e., usually meaning racially diverse) nor “high-needs” (i.e., usually 
meaning resource-poor and low-performing)”. 
 
Gemeenschappelijke kenmerken en uitdagingen zijn er weliswaar wel tussen en binnen steden, 
maar vaak komen deze kenmerken in erg verschillende mate voor. Om over die onderwijscontext te 
spreken, kunnen we verwijzen naar graden waarin bepaalde aspecten (zoals armoede, etnische 
diversiteit, …) voorkomen. We spreken m.a.w. eerder van een graad van urbanisering (Erskine-
Cullen & Sinclair, 1996). Wel maakt dit duale beeld duidelijk dat omgeving een invloed heeft op het 
lesgeven en dat het belangrijk is om een inzicht te hebben in die relatie. 
 

2.1.2 LERARENCOMPETENTIES 

Er bestaat consensus over dat de uitdagingen voor leraren in grootstedelijke onderwijscontexten 
groter zijn dan in andere onderwijscontexten. Grootstedelijke contexten zijn immers contexten 
waar veel aspecten samenkomen, gerelateerd en geconcentreerd aanwezig zijn (Cullen & Sinclair, 
1996; Kapadia Matsko & Hammerness, 2014). Dit beïnvloedt de rol en het profiel van de leraar en 
dus ook de voorbereiding van leraren op het lesgeven in dergelijke contexten. 
 
Om een antwoord te geven op de vraag wat een competente leraar in de grootstad nu precies is 
definiëren we eerst wat het betekent om als leraar ‘competent’ te zijn. We doen daarvoor een 
beroep op het competentiedenken. De verantwoordelijkheden die leraren hebben t.a.v. de 
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maatschappij worden door de Vlaamse Regering namelijk geformuleerd in de basiscompetenties en 
het beroepsprofiel van de leraar. 
 

2.1.2.1 verwachtingen ten aanzien van de maatschappij 

De basiscompetenties worden door de Vlaamse Overheid geformuleerd als een geheel van kennis, 
vaardigheden en attitudes waarover elke afgestudeerde moet beschikken om volwaardig te kunnen 
starten als leraar (Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2008). Ze bestaan uit 10 
functionele gehelen en 8 attitudes (figuur 1). Van lerarenopleidingen wordt verwacht dat ze hun 
opleidingsprogramma afstemmen op de basiscompetenties. Op die manier fungeren de 
basiscompetenties dan ook in eerste instantie als leidraad om studenten tot (start)bekwame leraren 
op te leiden die zich snel en flexibel kunnen inwerken in snel veranderende 
arbeidsomstandigheden. Tegelijkertijd bieden de basiscompetenties een kader om de ontwikkeling 
van studenten concreter op te volgen en te evalueren en zo een kwaliteitsvolle uitstroom te 
garanderen. 
 

Functionele gehelen Attitudes 
Leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen Beslissingsvermogen 
Leraar als opvoeder Relationele gerichtheid 
Leraar als inhoudelijk expert Kritische ingesteldheid 
Leraar als organisator Leergierigheid 
Leraar als innovator en onderzoeker Organisatievermogen 
Leraar als partner van ouders of verzorgers Zin voor samenwerking 
Leraar als lid van een schoolteam Verantwoordelijkheidszin 
Leraar als partner van externen Flexibiliteit 
Leraar als lid van de onderwijsgemeenschap  
Leraar als cultuurparticipant  

 
Figuur 1: Startcompetenties 

 
De basiscompetenties en het daaruit voortvloeiende beroepsprofiel geven in zekere zin aan welke 
verwachtingen de maatschappij stelt t.a.v. van respectievelijk beginnende en ervaren leraren 
(Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2008). Uitgangspunt voor het formuleren van deze 
kwaliteitscriteria zijn weliswaar de belangen van het overheidsbeleid. De opleidingen hebben wel de 
mogelijkheid om aan bepaalde competenties extra aandacht te besteden en hierdoor een eigen 
profiel op te bouwen. Een contextgerichte benadering van de competenties is hierdoor m.a.w. 
mogelijk. 
 
Een veranderende maatschappij maar ook de vernieuwde lerarenopleiding gaven in 2007 aanleiding 
tot het wijzigen van de basiscompetenties en het lerarenprofiel. Daarbij kwam aandacht voor het 
gebruik van het Standaardnederlands, het communiceren met anderstaligen, de kennis van de 
grootstedelijke context en het omgaan met diversiteit (Vlaams Ministerie van Onderwijs en 
Vorming, 2008).  
 
Ondanks de mogelijkheid die lerarenopleidingen hebben om bepaalde competenties extra aandacht 
te geven en de wijzigingen in  de basiscompetenties in 2007, blijven diversiteit en grootstedelijkheid 
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eerder in de marge van de basiscompetenties. Diversiteit als maatschappelijke norm is immers niet 
het uitgangspunt voor het formuleren van  de basiscompetenties en ook het analyseren van de 
(grootstedelijke) context waarin men gaat lesgeven vormt geen inherent onderdeel van de 
basiscompetenties. Diversiteit en grootstedelijkheid lijken daarmee eerder als aparte competenties 
beschouwd te worden. 
 

2.1.2.2 De competentiegerichte benadering in vraag 

Hoewel de basiscompetenties door hun holistische benadering van het lerarenberoep verder gaan 
dan enkel cognitieve aspecten en de kwaliteit van de uitstroom enigszins meetbaar maken, wordt 
vaak kritisch gekeken naar een competentiegerichte benadering van het lerarenberoep (Jansen, 
2002; Korthagen, 2004). Zo wijst Korthagen (2004) erop dat een te strakke focus op competenties 
voorbij gaat aan de complexiteit van het lerarenberoep in realiteit. Het lerarenberoep wordt m.a.w. 
gesimplificeerd tot een reeks te verwerven competenties. Op die manier lijkt een 
competentiegerichte benadering haar doel voorbij te schieten om levenslange attitudes te creëren 
en de kloof tussen theorie en praktijk te vernauwen. 
 
Bovendien waarschuwen onderzoekers voor de manier waarop de basiscompetenties in de 
lerarenopleiding een plaats (kunnen) vinden. Struyven en De Meyst (2010) concluderen in hun 
onderzoek dat sommige competenties veel minder aan bod komen in de opleiding waardoor een 
gevoel van hiërarchie gecreëerd wordt in de competenties, terwijl ze allemaal even belangrijk zijn. 
Daarbij komt dat sommige competenties enkel in bepaalde opleidingsonderdelen worden 
ingeoefend, m.n. in de stage, en niet altijd geïntegreerd zijn in de theoretische vakken van de 
lerarenopleiding (Struyven & De Meyst, 2010).  
 
In de ontwikkeling van een competentieprofiel voor de grootstedelijke onderwijscontext is het van 
belang om met de bovenvermelde bedenkingen rekening te houden. Het competentieprofiel voor 
de grootstedelijke onderwijscontext wil de basiscompetenties dan ook herformuleren vanuit een 
grootstedelijk perspectief en vertrekkende vanuit de idee dat diversiteit inherent deel uitmaakt van 
de maatschappij en dus ook van de grootstad. Om tevens ondersteuning te bieden voor 
professionalisering als een levenslang leerproces is het van belang om de evolutie in de verwerving 
van de competenties duidelijker naar voren te brengen. 
 

2.2 Theoretische fundamenten 

Beleidsdocumenten en empirisch onderzoek bieden een kennisbasis en kader om de Brusselse 
onderwijscontext in kaart te brengen en een dieper inzicht te krijgen in de competenties die leraren 
nodig hebben om les te geven in grootstedelijke onderwijscontexten.  
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2.2.1 UITDAGINGEN EN TROEVEN VAN ONDERWIJS IN BRUSSEL 

Door de explosieve bevolkingsgroei en de toegenomen migratiestromen leven 60 tot 70% meer 
mensen in stedelijke gebieden dan een kleine eeuw geleden (Corijn, 2012). De stad en stedelijkheid 
vormen dan ook een onmiskenbaar onderdeel in het kader van de mondialisering en verplichten 
economie, onderwijs, ruimtelijke ordening, … tot aanpassingen. 

Vertrekkende van de idee dat veranderingen in de (grootstedelijke) omgeving een impact hebben 
op onderwijs is het in kaart brengen van de troeven en uitdagingen van de Brusselse 
onderwijscontext een essentiële stap in de voorbereiding van het competentieprofiel. De 
demografische boom, de transformatie in de bevolkingssamenstelling, de meertaligheid en 
multiculturaliteit, de socio-economische ontwikkelingen, … hebben van Brussel immers in geen tijd 
een wereldstad op kleine schaal gemaakt met een geheel eigen specificiteit.  

Om de troeven en uitdagingen van de Brusselse onderwijscontext in kaart te brengen doen we een 
beroep op Verlot. Verlot (2002) situeert de complexe relatie en wisselwerking tussen onderwijs en 
omgeving op vier vlakken: politiek-institutionele (de organisatie van het onderwijs), pedagogisch-
onderwijskundige (hoe en wat leren, in welke (buurt)omstandigheden en met welk vooropgesteld 
resultaat), sociaal-culturele (stedelijke ontwikkelingen op sociaal en cultureel vlak) en ruimtelijk-
demografische aspecten (bevolking waarvoor en geografische kenmerken waarin het onderwijs 
wordt georganiseerd). Deze vlakken sluiten in de volgende volgorde aan bij de vier clusters 
waarmee het Brussels Studies Institute (BSI) de wederkerige relatie omvat: onderwijsorganisatie, 
school/pedagogie en de buurt, sociaaleconomische en talig-culturele diversiteit en 
schoolinfrastructuur. Kortom, het is essentieel om onderwijs continu in relatie te zien met de 
omgevingsfactoren die een impact hebben op het profiel van de leerlingen, hun welbevinden en 
schoolsucces: huisvestingsomstandigheden, veiligheid, werkgelegenheid, … (Warren, 2005). Hoewel 
de link tussen onderwijs en omgeving misschien vanzelfsprekend is, wordt de analyse van die 
omgeving nog te weinig als uitgangspunt genomen om het lesgeven vorm te geven (Warren, 2005; 
Kapadia Matsko & Hammerness, 2014). 
 

2.2.1.1 Complexe en ongelijke onderwijsorganisatie 

In september 2014 zaten 42 244 leerlingen in het Nederlandstalig (kleuter- en leerpicht)onderwijs in 
Brussel2. Dit cijfer bevestigt de groeiende populariteit die het Nederlandstalig onderwijs in Brussel al 
sinds 1980 kent. Desondanks blijft het Franstalig onderwijs aan de overgrote meerderheid van de 
schoolgaande jeugd in Brussel onderwijs bieden. Een restaantal van de leerlingenpopulatie vinden 
we in Europese en internationale scholen die autonoom bestuurd worden (Janssens et al., 2009)3. 

Het samenkomen van verschillende gescheiden onderwijssystemen op een behoorlijk klein gebied 
ligt aan de basis van een complexe en ongelijke onderwijsorganisatie. Niet enkel het aantal 

                                                             
2 De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voorziet informatie over leerlingenaantal in het Brussels Nederlandstalig 
onderwijs. De volgende link toont de leerlingentelling in september 2014: 
http://www.vgc.be/Onderwijs/Onderwijsbeleid+van+de+VGC/Over+het+Brussels+Nederlandstalig+onderwijs/sep14.htm. 
3 Het Franstalig onderwijs is goed voor 82,5% van de leerlingen, het Nederlandstalig onderwijs voor ongeveer 
17,5% (http://www.briobrussel.be/ned/webpage.asp?WebpageId=1115). Een heel klein percentage leerlingen gaat 
naar Europese, internationale en private scholen. 

http://www.vgc.be/Onderwijs/Onderwijsbeleid+van+de+VGC/Over+het+Brussels+Nederlandstalig+onderwijs/sep14.htm
http://www.briobrussel.be/ned/webpage.asp?WebpageId=1115
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leerlingen verschilt binnen de verschillende onderwijssystemen. Ook de onderwijsfinanciering is 
ongelijk en bijgevolg zijn ook de omkadering van leerlingen en het onderwijsaanbod gedeeltelijk 
afhankelijk van de taalgroep waartoe de school behoort (Janssens et al., 2009). 

Verder ontbreekt het de onderwijssystemen aan een eenduidige visie over de aanpak van 
grootstedelijke uitdagingen. Dat blijkt o.a. uit de spanningen tussen beide gemeenschappen m.b.t. 
de complexe inschrijvingsprocedure en de hieraan gekoppelde voorwaarden. In 2011 diende de 
Franstalige gemeenschap een klacht in bij het Grondwettelijk Hof om haar ongenoegen te uiten 
m.b.t. het inschrijvingsdecreet van de Vlaamse regering. In het inschrijvingsdecreet wordt bepaald 
welke leerlingen school mogen lopen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Daarbij gaan 55% 
van de plaatsen naar leerlingen met minstens één ouder die het Nederlands voldoende machtig is. 
De Franstalige gemeenschap meende dat er door deze voorwaarde te weinig anderstaligen zullen 
opgenomen worden in het Nederlandstalig onderwijs, dat zo te weinig verantwoordelijkheid 
opneemt voor de Brusselse kinderen van wie de ouders noch Nederlands, noch Frans spreken. De 
pedagogische omgang m.b.t. meertaligheid illustreert eveneens het tekort aan eenduidige visie. 
Ondanks de meertalige realiteit houdt het onderwijsbeleid nog sterk vast aan een eentalige 
ideologie. Waar in het Franstalig onderwijs het immersieonderwijs al jaren onderwijs in een andere 
landstaal aanbiedt, verhinderde de wetgeving tot voor kort dat in het Nederlandstalig onderwijs een 
andere taal dan het Nederlands als onderwijstaal gebruikt werd. 

Samenwerkingsmogelijkheden en overlegstructuren over de gemeenschappen en besturen heen 
zijn eerder beperkt. Vanuit verschillende hoeken wordt er nochtans voor gepleit om het belang van 
de gemeenschap te overstijgen in functie van de onderwijsorganisatie en -kwaliteit. Het Lokaal 
Overlegplatform Brussel (LOP) ziet hierbij bijvoorbeeld voordelen voor het capaciteitsprobleem. 
“Zolang de communicatie stroef verloopt en er geen overkoepelende werking is op Brussels niveau, 
is het >dus@ heel moeilijk om de capaciteit voor het Nederlandstalig onderwijs te bepalen.”, 
bevestigt Walentina Cools, voorzitster van het LOP Brussel in Klasse (Klasse, 26 februari 2014)4. Ze 
wijst in dit verband op de specificiteit van Brussel in die zin dat het hier heel moeilijk is om te 
zeggen hoeveel plaatsen er gecreëerd moeten worden binnen vier jaar. Er is namelijk discussie over 
het aantal scholen dat de Vlaamse en de Franstalige gemeenschap moeten voorzien. 
 

2.2.1.2 Onderwijsinfrastructuur onder druk 

Brussel wordt gekenmerkt door ruimtelijke segregatie. Wijken verschillen heel erg van elkaar op 
vlak van bereikbaarheid, openbare voorzieningen, huisvesting, schoolinfrastructuur, … De 
ruimtelijke eigenschappen van de omgeving hebben niet alleen een impact op de samenstelling van 
de leerlingenpopulatie maar ook op de schoolloopbaan van de leerlingen. Het grote aantal jongeren 
in de meest achtergestelde wijken van Brussel legt immers een hypotheek op o.a. het schoolsucces 
en de werkgelegenheidskansen van deze jongeren (Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van 
Brussel-Hoofdstad, 2002). 

Daarbij komt dat door de stijging van het aantal kinderen (de demografische ‘boom’) de 
schoolinfrastructuur onder druk komt te staan. Dit uit zich o.a. in overbevolkte klassen, een 

                                                             
4  Het artikel is online te lezen: http://www.klasse.be/archief/plaatstekort-in-brussels-basisonderwijs-zet-vrije-
schoolkeuze-onder-druk/. 
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plaatstekort in scholen, tijdelijke infrastructuur en een tekort aan collectieve voorzieningen 
(zwembaden, bibliotheken, …). De nood aan meer (basis)scholen en aangepaste 
schoolinfrastructuur is algemeen maar het meest prangend in o.a. Brussel, Laken, Schaarbeek, Sint-
Gillis, Neder-over-Heembeek en Sint-Joost-ten-Node (Janssens, 2009). 

Ook de bereikbaarheid van de school heeft een impact op de samenstelling van de 
leerlingenpopulatie. Naarmate de leeftijd van de leerlingen stijgt, worden de afstanden van en naar 
school immers groter. Een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer speelt daarbij een grote 
rol. 16% van de leerlingen komt namelijk van buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een 
groot deel van de leerlingen van binnen Brussel maakt eveneens gebruik van het openbaar vervoer 
om naar school te gaan. 
 

2.2.1.3 Groeiende sociaaleconomische en taligculturele diversiteit in de leerlingenpopulatie 

De Brusselse bevolking kende de laatste jaren grote veranderingen, waarbij de polarisatie op 
sociaal, economisch en cultureel gebied het meest opvalt (Deboosere, Eggerickx, Van Hecke & 
Wayens, 2009). 

Het wegtrekken van veel middenklassegezinnen, de stagnatie van het aantal geboortes, de 
groeiende internationalisering en immigratie zorgden ervoor dat een groot deel van de Brusselse 
bevolking een buitenlandse achtergrond heeft. Velen daarvan hebben een eerder lage socio-
economische status. Eén derde van de Brusselse bevolking heeft een inkomen onder de 
armoederisicogrens. In sommige wijken is dat meer dan 50% (Observatorium voor Gezondheid en 
Welzijn van Brussel-Hoofdstad, 2014).  

Hoewel er grote verschillen zijn van wijk tot wijk en van school tot school vinden de demografische 
wijzigingen een weerslag in de samenstelling van de leerlingenpopulatie in de Brusselse scholen. Zo 
heeft 1 leerling op 5 een andere dan de Belgische nationaliteit (Studiedienst van Vlaamse regering, 
2012). Het aantal naturalisaties is daarbij niet opgenomen. De realiteit is m.a.w. nog diverser 
wanneer we de herkomst bekijken van leerlingen geboren in België. 

Een groot aantal leerlingen woont bovendien in een buurt met bijzonder weinig sociaal kapitaal, 
heeft een moeder met een opleidingsniveau van maximaal lager onderwijs, heeft het Nederlands 
niet als thuistaal en/of komt in aanmerking voor een schooltoelage en vroeg die ook aan. De 
onderwijskansenindex (OKI), die de onderwijskansen meet op basis van criteria zoals 
opleidingsniveau van de moeder, ligt dan ook zowel in het kleuter- en basisonderwijs, alsook in het 
secundair onderwijs opvallend hoger in Brussel dan in Vlaanderen. De hoge index hangt samen met 
lage onderwijskansen (Onderwijsspiegel, 2015).  

Ook de Brusselse multilinguale context weerspiegelt zich in de scholen waar de leerlingen een 
waaier aan talen spreken (François, 2002). Uit de laatste taalbarometer (Janssens, 2013), een 
onderzoek met een representatieve steekproef van 2500 volwassen Brusselaars, blijkt dat er meer 
dan 110 verschillende talen worden gesproken in Brussel (enkele jaren geleden waren dat er nog 
70). Bovendien wordt in vele Brusselse gezinnen meer dan één thuistaal gesproken, dikwijls zelfs 
met een verschillende taal voor communicatie met moeder, vader en broers of zussen. De 
meertalige realiteit van de Brusselse bevolking contrasteert echter met de institutionele tweedeling 
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en het eentalige pedagogische beleid in het onderwijs. In realiteit is er immers maar weinig sprake 
meer van taalgroepen (Janssens, 2008). De traditionele breuklijn Frans – Nederlands is aangevuld 
met een breuklijn eentalig – meertalig. Het aantal eentalig Nederlandstalige leerlingen in het 
Nederlandstalig lager onderwijs in Brussel bedraagt minder dan 10% (Janssens, 2013). De 
meertalige achtergrond van leerlingen wordt in beleidscontext vaak eerder als een probleem 
gezien, terwijl een goede meertaligheid dan weer vereist blijkt voor een goede positie op de 
arbeidsmarkt. Bij het stimuleren van meertaligheid worden echter vooral de statustalen naar voren 
geschoven. Als gevolg van de internationale rol van Brussel is bijvoorbeeld ook het Engels van 
belang. Het Nederlands wordt eveneens als belangrijk beschouwd voor de professionele en 
maatschappelijke toekomst. Rond het concept ‘Vlaams’ hangt echter een negatief imago waar vaak 
het spreken van Nederlands ook onder te leiden heeft (Janssens, 2008). 
 

2.2.1.4 Onderwijsbeleid en pedagogische visie missen aansluiting bij buurt(kenmerken) 

De relatie tussen het onderwijs(beleid) en de pedagogische visie enerzijds en de buurt anderzijds 
wordt gekenmerkt door de sociaalpedagogische situatie, de relatie van de school met de talige 
aspecten uit de buurt, de partnerschappen of samenwerkingsgelegenheden van de school met 
organisaties uit de buurt en de relatie van leraren met de buurt. 

Op vlak van sociaalpedagogische aspecten stellen we de volgende situatie vast: leerachterstand en 
dropout liggen in het Brussels gewest significant hoger dan in andere steden en regio’s 
(Onderwijsspiegel, 2015). In het basisonderwijs heeft 20% van de leerlingen uit het Nederlandstalig 
onderwijs in Brussel minstens 1 jaar achterstand opgelopen na het zesde leerjaar. In Vlaanderen is 
dat 12% (met uitzonderng van de centrumsteden) (Onderwijsspiegel, 2012). Een vijfde van de 
jongens en een zesde van de meisjes verlaat de school vroegtijdig zonder een diploma hoger 
secundair onderwijs, wat moeilijkheden oplevert m.b.t. het vinden van werk (Observatorium voor 
Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad, 2014). Bij deze ongelijkheden in schoolsucces valt 
voornamelijk het verschil tussen sociale groepen sterk op (Jacobs & Rea, 2009). Dit toont aan dat 
het onderwijs er niet in slaagt om gelijke kansen te creëren. 

Hoewel de Brusselse realiteit meertalig is, houdt men in het onderwijsbeleid nog sterk vast aan een 
eentalig onderwijsbeleid. Sinds 1995 is het binnen de Franstalige gemeenschap weliswaar mogelijk 
om onderwijs in een andere taal (immersion linguistique) te organiseren. In het Nederlandstalig 
onderwijs in Brussel wordt meertalig onderwijs gestimuleerd sinds 2001 via de activiteiten van de 
STIMOB-stuurgroep. Door de goedkeuring van een decreet in 2013 is het vanaf het schooljaar 2014-
2015 in Vlaanderen en Brussel toegelaten om meertalig onderwijs (in de vorm van Content and 
Language Integrated Learning (CLIL)) te organiseren. Toch blijft een meertalige visie binnen 
onderwijs beperkt. Door het toekennen van een plaats van een aantal talen in het curriculum 
ontstaat er een soort hiërarchie in status. De talen die in het schoolcurriculum zitten, hebben een 
hoge status, terwijl andere thuistalen (bijv. Arabisch, Turks, Roemeens, …) geen of weinig erkenning 
krijgen op school en (in de perceptie) een lagere status toebedeeld krijgen. 

Niet alleen de Brusselse leerlingen hebben een opvallend profiel, ook het lerarenbestand vertoont 
bijzondere kenmerken. Brussel beschikt in vergelijking met Vlaanderen over een hoog aantal jonge 
leerkrachten (jonger dan 30 jaar) die tot maximum drie jaar onderwijservaring hebben 
(Onderwijsspiegel, 2015). Veel leerkrachten verlaten het Brusselse onderwijs echter binnen de vijf 
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jaar. Zo wordt in 2012 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest algemeen een uitstroom gemeten van 
42% t.o.v. gemiddeld 16% in Vlaamse steden (Brusselrapport, 2012). Dit grote personeelsverloop 
gaat gepaard met een personeelstekort. Het merendeel van de leraren woont bovendien buiten 
Brussel en behoort tot de blanke en monolinguale middenklasse. Dit profiel komt veelal niet 
overeen met de achtergrond van de leerlingenpopulatie en de bevolking van de schoolbuurt. De 
Brusselse school socialiseert m.a.w. voor een ingebeelde samenleving die niet overeenstemt met de 
dagelijkse leefervaring van vele leerlingen (Corijn, 2012). Slechts 13% van het bestuurs- en 
onderwijzend personeel woont in de hoofdstad, 43% in de rand rond Brussel en 44% komt van 
verder (Vlaamse Gemeenschapscommissie, 2010). De leefwereld van de leerlingen kan vaak minder 
goed ingeschat of begrepen worden omdat leerkrachten niet vertrouwd zijn met de Brusselse 
situatie (Onderwijscentrum Brussel, 2011). De cultuurgebonden visie op opvoeding en onderwijs 
van leraren kan dan ook sterk verschillen met deze van de ouders (Smit, Driessen & Doesborgh, 
2004). Sociaal-economische, culturele en taalkundige verschillen dragen er toe bij dat ouders 
afstand houden van de school (Onderwijscentrum Brussel, 2011). 

 

2.2.2 KWALITEITSEISEN VOOR LERAREN IN DE GROOTSTAD 

Onderzoek wijst erop dat de kwaliteit van leraren een wezenlijk verschil maakt in het schoolsucces 
(Hattie, 2003) en een essentiële rol speelt in het nastreven van gelijke onderwijskansen (McKenzie, 
Emery, Santiago & Sliwka, 2004). Het vraagt dan ook een goed voorbereide leraar om in de 
Brusselse onderwijscontext zoals die hierboven geschetst wordt gelijke onderwijskansen én een 
sterke onderwijskwaliteit te garanderen, om de school- en thuiscultuur samen te brengen, … 
 
Over de kwaliteitseisen voor leraren in grootstedelijke onderwijscontexten bestaat geenszins 
eenduidigheid in (internationaal) onderzoek. We treffen een diversiteit aan van algemene 
karakteristieken, specifieke kennisaspecten en specifieke klasactiviteiten. Centraal in alle 
onderzoeksliteratuur is echter de relatie tussen onderwijs en context en de aandacht voor taal en 
cultuur. Hieronder schetsen we enkele fundamenten uit wetenschappelijke literatuur m.b.t. 
lesgeven in de grootstad. 
 

2.2.2.1 Inzicht in de ruimere omgeving 

Scholen zijn geen geïsoleerde entiteiten waarbinnen leren en lesgeven plaatsvindt. Ze kunnen niet 
losgekoppeld worden van hun omgeving (Janssens, Carlier & Van de Craen, 2009). Dat is ook het 
uitgangspunt van “urban education”, een concept dat (grootstedelijke) onderwijsvernieuwing in 
relatie ziet met haar omgeving. De relatie tussen onderwijs en omgeving omschrijft Mark R. Warren 
(2005) treffend: “What sense does it make to try to reform urban schools while the communities 
around them stagnate or collapse? Conversely, can community-building and development efforts 
succeed in revitalizing inner-city neighborhoods if the [public] schools within them continue to fail 
their students?” (Warren, 2005, p.132). Het is m.a.w. essentieel om onderwijs continu in relatie te 
zien met de omgevingsfactoren die een impact hebben op het profiel van de leerlingen, hun 
welbevinden en schoolsucces: huisvestingsomstandigheden, veiligheid, werkgelegenheid, … 
(Warren, 2005). Die omgeving is de leefomgeving van leerlingen en hun ouders (Warren, 2005), 



 

 15 

maar ook het maatschappelijke kader waarin een school functioneert. Het belang van de ruimere 
omgeving heeft in de loop der jaren ook een plaats verworven in zowel sociologisch onderzoek (die 
de impact van omgeving op de mens bestudeert) alsook in pedagogische onderwijstheorieën 
(Pannecoucke, 2010). 
 
Hoewel de link tussen onderwijs en omgeving misschien vanzelfsprekend is, wordt de wisselwerking 
tussen beide dimensies zelden als dusdanig geëxpliciteerd, noch als uitgangspunt genomen voor het 
lesgeven (Warren, 2005; Kapadia Matsko & Hammerness, 2014). Ook in de lerarenopleiding staat 
die wisselwerking vaak nog te weinig centraal. “The particular features of a setting – for example, 
community and/or neighborhood demographics, or a city’s historical underpinnings – are not 
typically addressed during teacher preparation” (Kapadia Matsko & Hammerness, 2014). Terwijl 
veelal gefocust wordt op het beter begrijpen van de culturele achtergrond van de leerlingen en 
strategieën om die culturele achtergrond te integreren in het lesgeven (Milner, 2008; Gay, 2002), 
zou de opleiding van toekomstige leraren verder moeten gaan en in eerste instantie moeten 
vertrekken van de ruimere omgeving waarin lesgegeven zal worden (Kapadia Matsko & 
Hammerness, 2014). 
 
Voortbouwend op een analyse van de curricula van verschillende lerarenopleidingen pleiten 
Kapadia Matsko en Hammerness (2014) voor aandacht voor competenties die leraren in staat 
stellen om de specifieke setting waarin ze lesgeven diepgaand te analyseren. De grootstedelijke 
onderwijscontext heeft immers leraren nodig die in staat zijn om de ruimere context waarin leren 
en lesgeven plaatsvindt te analyseren en de relatie te begrijpen tussen de verschillende 
contextlagen. Daarnaast wil ze studenten ook die realiteit echt laten ervaren alvorens de 
grootstedelijke onderwijsrealiteit binnen te stappen. Kapadia Matsko en Hammerness (2014) 
ontwikkelden een referentiekader met 6 contextlagen afgestemd op onderwijs in Chicago (figuur 5). 
Op basis van dit referentiekader kan de lerarenopleiding essentiële kennis aanbrengen m.b.t. die 
specifieke grootstedelijke setting. 
 
Eerder pleitte Warren (2005) al voor een gemeenschapsgeoriënteerde benadering van de 
ontwikkeling van grootstedelijk onderwijs gezien de samenhang tussen omgevingsfactoren en 
onderwijs. Zo stelt hij o.a. dat leraren een goed inzicht nodig hebben in de cultuur en het leven van 
hun leerlingen en betekenisvolle relaties moeten kunnen ontwikkelen met hun families. Hij ziet 
hiervoor een mogelijke taak voor lokale organisaties en verdedigt dan ook een samenwerking met 
lokale organisaties. 
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(1) De beleidscontext van de overheid refereert aan de bredere onderwijsbeleidscontext. Het kadert maatschappelijke 
kwesties en uitdagingen m.b.t. gelijke onderwijskansen (bijv. gestandaardiseerde testen, lage verwachtingen, …). 
 
(2) De publieke schoolcontext refereert aan mogelijkheden om na te gaan hoe de historische aspecten van de 
schoolorganisatie (in de US de public schooling) een invloed hebben op de huidige institutionele structuur en de perceptie 
van het lerarenberoep.  
 
(3) De lokale geografische context geeft inzicht in de specifieke (geschiedkundige, demografische, …) kenmerken van de 
grootstad in kwestie.  
 
(4) De lokale socio-culturele context verwijst naar de mogelijkheden om inzicht te verwerven in de verschillende 
manieren waarop cultuur een impact heeft op leren. 
 
(5) De district context gaat over de wettelijke kaders van het district waartoe de school hoort. 
 
(6) De context van de klas en leerlingen verwijst naar de leermogelijkheden m.b.t. talenten, behoeften, schoolloopbaan, 
… van hun leerlingen. 

Figuur 5: Dimensies voor contextspecifieke lerarenopleidingen om leraren  
voor te bereiden op lesgeven in grootstedelijke onderwijscontexten, die essentiële factoren blijken te zijn voor het 

lesgeven in grootstedelijke onderwijscontexten (Kapadia Matsko & Hammerness, 2014) 
 
De focus op de identificatie van factoren die inherent zijn aan de omgeving en die verband houden 
met leren en lesgeven heeft een positieve impact op het lerarenberoep. Zo draagt het bij aan een 
meer correcte beeldvorming en kennis van de lokale omgeving (vooral in kansarme buurten). Het 
inspireert toekomstige leraren om bij de ontwikkeling van initiatieven en activiteiten in te spelen op 
de aanwezige beperkingen en kansen van de buurt (Pannecoucke, 2010). Eveneens geeft een beter 
inzicht in omgevingsfactoren ook aanleiding tot een bredere invulling van ‘multiculturaliteit’. De 
nationale en regionale context en de schoolcontext beïnvloeden hoe leraren invulling geven aan 
‘multiculturaliteit’ en ‘diversiteit’ en hebben ook een impact op de manier waarop ze leerinhouden 
afstemmen op de leerlingenpopulatie (Agirdag, 2014). 
 
Meer aandacht voor de specifieke aspecten van de ruimere omgeving draagt daarnaast ook bij aan 
het beeld van het lerarenberoep: leraren beschikken niet enkel over een aantal basiscompetenties 
m.b.t. het lesgeven maar hebben ook een brede visie van het beroep (Zeichner, 2002). In dit kader 
toonden contextspecifieke experimenten eerder al aan dat studenten die een sterk inzicht 
verworven hebben in de grootstedelijke context zich niet alleen meer betrokken voelen en 
gemotiveerder zijn t.a.v. de onderwijscontext waarin ze lesgeven, maar dat ze ook langer in het 
beroep blijven, … (Worthy & Patterson, 2001; Frankenberg, 2009; Knoblauch & Woolfolk Hoy, 
2008). 
 

2.2.2.2 Omgaan met diversiteit 

Focus op culturele diversiteit 

Cultuur is een (behoorlijk) zichtbaar aspect en de culturele samenstelling van de (toekomstige) klas 
een afspiegeling van de veranderende samenleving (Hajer, 2002). Onderzoek in zowel binnen- als 
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buitenland stelt omgaan met culturele diversiteit dan ook sterk voorop als het gaat over lesgeven in 
de grootstedelijke onderwijscontext. 
 
Vanuit de idee dat onzichtbare aspecten van cultuur (waarden, normen, wereldbeelden, …) een 
impact hebben op leren en lesgeven wordt in de Anglo-Amerikaanse context gewezen op het belang 
van cultureel responsief lesgeven (Villegas & Lucas, 2002; Gay, 2002; Siwatu, 2007; Brown, 2007). 
Gezien steden een hoge concentratie vertonen aan jongeren van een andere culturele achtergrond 
en wiens ervaringen soms ver staan van algemene opvattingen van onderwijs, is het van belang dat 
leraren culturele kenmerken, ervaringen en perspectieven van etnisch diverse studenten gebruiken 
als middel om meer effectief les te geven (Gay, 2002). Het profiel dat hierbij aansluit is dat van de 
intercultureel sensitieve leraar die zich rekenschap geeft van maatschappelijke en sociale kwesties 
die impact kunnen hebben op leerlingen (Cochran-Smith, 1995; Villegas & Lucas, 2002; Wubbels, 
den Brok, Veldman & Van Tartwijk, 2006). Binnen het cultureel responsief lesgeven onderscheidt 
Gay (2002) vijf essentiële elementen voor de voorbereiding van leraren (figuur 2). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Figuur 2: Gay (2002) 5 gebieden om leraren voor te 
bereiden op het cultureel responsief legeven.  

 
 

De focus op het multiculturele aspect van grootstedelijke onderwijscontexten vinden we ook terug 
bij de Amsterdamse lerarenopleidingen in de beschrijving van “multicultureel vakmanschap”, een 
term die de bekwaamheid beschrijft om in multiculturele situaties les te geven. Multiculturaliteit 
vormt er het uigangspunt van goed onderwijs en van de bekwame leerkracht. Lesgeven in 
multiculturele situaties of multicultureel vakmanschap omvat 7 competenties met bijkomende 
bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren (figuur 3). Door specifieke kennis, vaardigheden en 
attitudes te verwerven trachten de Amsterdamse lerarenopleidingen leraren vakbekwaam te maken 
om continu aansluiting te vinden bij de verschillende doelgroepen en maatschappelijke 
veranderingen (Projectgroep Multicultureel Vakmanschap, Amsterdamse lerarenopleidingen, 2010). 
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Multicultureel vakmanschap 
Competenties Bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren 
Interpersoonlijk competent bewust zijn van eigen houding en gedrag en de impact 

daarvan op leerlingen; kennis en vaardigheden inzake 
groepsprocessen en communicatie. 

Pedagogisch competent voldoende pedagogische kennis en vaardigheden om 
veilige leeromgeving tot stand te brengen waarin 
leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en 
verantwoordelijke personen. 

Didactisch en vakinhoudelijk competent voldoende kennis en vaardigheden om een krachtige 
leeromgeving tot stand te brengen waarin leerlingen 
zich op goede manier leerinhouden eigen kunnen 
maken. 

Organisatorisch competent in staat om in hun groepen en in andere contacten met 
leerlingen een goed werk- en leefklimaat tot stand te 
brengen. 

Competent in het samenwerken met collega’s professionele bijdrage leveren aan goed pedagogisch 
en didactisch klimaat, werkverhoudingen en 
schoolorganisatie. 

Competent in het samenwerken met de omgeving samenwerken met mensen of instellingen om 
gezamenlijke verantwoordelijkheid vorm te geven in het 
opleiden van leerlingen, in het bieden van zorg voor 
leerlingen, … 

Competent in reflectie en ontwikkeling ze onderzoeken, expliciteren en ontwikkelen hun 
opvattingen over het leraarschap en hun bekwaamheid 
als leraar 

 
Figuur 3: multicultureel vakmanschap, competenties en bijhorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren 

(Projectgroep Multicultureel Vakmanschap, Amsterdamse lerarenopleidingen, 2010). 
 

CIMIC (Centrum voor Intercultureel Management en Interculturele Communicatie) hanteert net 
zoals de Amsterdamse lerarenopleidingen een geïntegreerde benadering van vaardigheden, kennis, 
attitudes, persoonseigenschappen, houdingen en aspecten van (professioneel) functioneren en 
werkte vanuit die idee een interculturele competentie uit bestaande uit 9 componenten (figuur 4).  
 
 

De interculturele competentie 
Componenten Bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren 
Culturele zelfkennis het betreft hier kennis over het eigen referentiekader en eigen 

wereldbeeld. 
Culturele veerkracht kunnen omgaan met de moeilijkheden en de negatieve gevoelens 

die met interculturele ontmoetingen gepaard kunnen gaan. 
Culturele flexibiliteit de openheid om zich aan te passen en alternatieven te verkennen. 
Culturele ontvankelijkheid de openheid om naar de visie en de deskundigheid van de ander te 

luisteren en deze te integreren en tevens het vermogen om de 
relativiteit van de eigen visies en ideeën te aanvaarden. 

Culturele kennis interesse aan de dag leggen om kennis over een andere cultuur te 
verwerven en de capaciteit om deze kennis in een aangepaste 
manier aan te wenden zonder de uniciteit van iedere person in een 
specifieke situatie onrecht aan te doen. 

Culturele relationele competentie de bereidheid om tijd en energie te investeren in het creëren van 
vertrouwen en de bereidheid om in relatie te treden. 

Culturele communicatieve competentie de bekwaamheid om de specifieke kenmerken van de eigen 
communicatiestijl te onderzoeken, te remediëren indien nodig en om 
de communicatiestijl van de andere te verkennen. 
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Culturele conflicthantering het vermogen om interculturele conflicten te beschouwen als 
leerkansen en het bewustzijn van de eigen conflicthanteringsstijl. 

Multiperspectiviteit het vermogen om een situatie, vraagstuk of probleem vanuit 
meerdere culturele invalshoeken te benaderen en te begrijpen. 

 
Figuur 4: de interculturele competentie (Krols, Simons & De Graef, 2011) 

 
De interculturele competentie is echter niet specifiek gericht op het lerarenberoep of een ander 
beroepsdomein. Het is een ‘transversale’ competentie die in alle contexten aangewend en ingezet 
kan worden, in combinatie met vakspecifieke competenties (Krols, Simons & de Graef, 2011). 
 

Een verbredende blik op diversiteit 

De invulling die het Steunpunt Diversiteit en Leren aan diversiteit geeft, komt los van etnisch-
culturele en sociale verschillen en gaat daarmee verder dan de voorgaande benaderingen. 
Diversiteit kan in deze opvatting “gaan om gender, seksuele geaardheid, leeftijd, lichamelijke en 
verstandelijke mogelijkheden, sociale klasse, taal, opleidingsniveau, religie, levensbeschouwing, 
samenlevingsvorm en zo meer. Je kunt daar nog persoonsgebonden kenmerken zoals karakter, 
temperament, aanleg of levensgeschiedenis aan toevoegen” (Sierens et al., 2007, p.6). Competent 
zijn om met diversiteit om te gaan “verwijst naar de handelingsbekwaamheid om oordeelkundig om 
te gaan met de dynamiek en complexiteit van allerlei vormen van diversiteit in de alledaagse 
omgeving en de mondiale samenleving. Het verwijst naar het vermogen om in wisselende situaties 
de eigen persoonlijkheid en identiteit op een kritische en bewuste manier te ontwikkelen in 
interactie met uiteenlopend gesocialiseerde individuen, zonder iemand op grond van 
persoonskenmerken uit te sluiten, te ontwijken of te stereotyperen” (Sierens et al., 2007, p.96). Elk 
individu, ongeacht zijn herkomst, achtergrond, vermogens of geaardheid, moet immers de kans 
krijgen en gestimuleerd worden om zijn talenten en competenties maximaal en onbelemmerd te 
ontplooien. 

Binnen deze invulling van omgaan met diversiteit ligt de focus bovendien niet enkel op het 
nastreven van gelijke onderwijskansen (leren in diversiteit), maar tegelijk op het ontwikkelen van 
burgerschapsvorming (leren voor diversiteit) (Sierens et al., 2007). In deze maatschappij hebben we 
immers ook nood aan burgers die beschikken over sociale en democratische attitudes, zoals kritisch 
kunnen reflecteren, met verschillen kunnen omgaan, creatief kunnen denken, …. “Dit levensbreed 
leren omgaan met diversiteit als privépersoon of gewone burger vormt een goede ondersteuning, is 
zelfs een voorwaarde voor het ontwikkelen van de meer beroepsgerichte competenties.” (Sierens & 
Van Avermaet, 2010, p.23). Het is dan ook de taak van de leraar om in de gegeven diversiteit gelijke 
onderwijskansen mogelijk te maken (leren in diversiteit) en tegelijk alle leerlingen te leren omgaan 
met diversiteit (leren voor diversiteit). Geïntegreerd in de basiscompetenties onderscheidt Sierens 
et al. (2007) zes lerarencompetenties omgaan met diversiteit en zes sleutelcompetenties m.b.t. 
diversiteit voor elke burger in de maatschappij (figuur 5). 
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Competenties omgaan met diversiteit 
Lerarencompetenties Sleutelcompetenties 
Diversiteit waarnemen Normaliteit 
Diversiteit op positieve manier benaderen Non-discriminatie en onbevooroordeeldheid 
Leerlingen begeleiden tot kwaliteitsvolle interactie Multiperspectiviteit 
Diversiteit integreren in het onderwijsleerproces Flexibiliteit 
Goed omgaan met diversiteit collega’s, ouders en 
externen 

Dialoog en samenwerking 

Eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid zien en 
ernaar handelen 

Leren van elkaar 

 
Figuur 5: Sierens et al. (2007) Competenties omgaan met diversiteit 
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3 De lerarenopleidingen als toetssteen 
 

De inzichten uit onderzoeksliteratuur vormden mede de basis voor de “schaduwstages”, een 
professionaliseringsactiviteit waarbij lerarenopleiders ervaringen gingen opdoen in Brusselse 
scholen. De ervaringen die lerarenopleiders uit de schaduwstages meebrachten, waren essentiële 
input voor het vormgeven van het competentieprofiel voor de leraar in de grootstedelijke 
onderwijscontext. 

 

3.1 Schaduwstages in Brusselse scholen 

3.1.1 CONCEPT 

De schaduwstages zijn een professionaliseringsactiviteit bedoeld voor lerarenopleiders. Het 
refereert naar de meer courante term “job shadowing” en biedt lerarenopleiders de kans om 
gedurende enige tijd beleidsmedewerkers, leraren, ondersteunend personeel en leerlingen van een 
school naar keuze te volgen in hun dagelijkse activiteiten.  

De doelstelling van de schaduwstages bestond er algemeen in om scholen en lerarenopleidingen 
samen te brengen rond het thema lesgeven in de Brusselse onderwijscontext, en meer specifiek 
omgaan met diversiteit binnen die context. Via het volgen van verschillende actoren binnen de 
school en via verschillende activiteiten (gesprekken, observaties, deelname aan activiteiten, 
lesgeven, …) die ze daarbij ondernamen, deden ze uit eerste hand en in een authentieke complexe 
context ervaringen op over de werkomgeving, uitvoering van het werk en de competenties die 
daarbij nodig zijn. De schaduwstages boden m.a.w. vanuit de praktijk een meer realistisch beeld van 
de onderwijscontext. Lerarenopleiders kregen dan ook een meer genuanceerd inzicht in de 
grootstedelijke onderwijscontext en de manier waarop met die context en de diversiteit daarbinnen 
wordt omgegaan in de klaspraktijk en het onderwijsbeleid. 

Voor zowel scholen (directies, leraren, …) als lerarenopleiders vormden de schaduwstages een 
gelegenheid om elkaar eens op een andere manier, los van de studentenstages, te ontmoeten. Het 
feit dat lerarenopleiders met een eigen leervraag naar de scholen konden trekken, of konden 
opteren voor een specifieke school vergrootte de betrokkenheid. De stages waren een kans om  
voeling te houden met het Brusselse werkveld. Voor scholen was het een gelegenheid om 
lerarenopleiders inzicht te bieden in de vele facetten van de grootstedelijke onderwijscontext en de 
veelheid aan factoren die gepaard gaan met het handelen in de klaspraktijk en het schoolbeleid. 

De schaduwstages vormden in 2015 een gemeenschappelijk project van de Vlaamse 
expertisenetwerken. Materiaal en concept werden gezamenlijk uitgewerkt, coördinatie en verdere 
invulling gebeurde regionaal door de projectmedewerkers diversiteit. Het Brussels Expertisenetwerk 
Onderwijs organiseerde in samenwerking met de Vlaamse expertisenetwerken dan ook 
schaduwstages voor lerarenopleiders in de Brusselse regio. 
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3.1.2 OPZET EN METHODIEK 

De schaduwstages waren opgebouwd uit drie fases: een startbijeenkomst, de stage-activiteiten en 
een reflectiebijeenkomst.   

Tijdens een startbijeenkomst, die 22 lerarenopleiders van verschillende (voornamelijk Brusselse) 
lerarenopleidingen samenbracht, werden de schaduwstages verder toegelicht. Het concept, de 
aanleiding, doelstellingen en relevantie van de schaduwstages kregen daarbij verduidelijking. Een 
beknopte uiteenzetting en dialoog volgden over de Brusselse onderwijscontext en inzichten uit 
onderzoeksliteratuur m.b.t. lesgeven in grootstedelijke onderwijscontexten. Tot slot werd een 
leidraad gegeven bij het verdere verloop van de schaduwstages: de maatregelen die getroffen 
moesten worden, de werkwijze, afspraken, … De lerarenopleiders formuleerden een leervraag 
waarmee ze naar de school zouden trekken en bepaalden de activiteiten die een antwoord zouden 
kunnen bieden op die leervragen. 

Tussen februari en mei 2015 trokken 22 lerarenopleiders naar verschillende scholen in Brussel. Het 
aanbod bestond zowel binnen basisonderwijs als secundair onderwijs uit Nederlandstalige, 
Franstalige, meertalige scholen, buitengewoon onderwijs, algemeen en technisch onderwijs, kunst- 
en beroepsonderwijs, … De leervragen die lerarenopleiders meenamen naar hun schaduwstages 
focusten o.a. op de omgang met meertaligheid, de vormgeving van aanvangsbegeleiding, de 
knowhow m.b.t. open leercentra, manieren om te differentiëren, … 

Tegen het einde van de schaduwstageperiode blikten kleine groepjes van lerarenopleiders terug op 
de ervaringen van de schaduwstages. Ter voorbereiding van de reflectiebijeenkomst was 
lerarenopleiders gevraagd om een inspirerende praktijk en een uitdaging te beschrijven die ze 
hadden waargenomen tijdens hun schaduwactiviteiten binnen de school. Deze voorbereiding 
structureerde het reflectiegesprek en zorgde voor meer diepgang m.b.t. de ervaringen. Tijdens de 
bijeenkomst werden de leervragen en verwachtingen waarmee de lerarenopleiders naar de school 
waren getrokken, naast hun ervaringen gelegd. Inspirerende elementen en uitdagingen die ze 
ervaren hadden, werden met de aanwezigen besproken. Gezamenlijk werd vervolgens nagedacht 
over manieren om de ervaringen naar de onderwijspraktijk in de lerarenopleiding te vertalen. De 
agendapunten gaven aanleiding tot gesprekken over de Brusselse onderwijsrealiteit, de 
lerarencompetenties die essentieel zijn in die context en de mate waarin de lerarenopleiding 
aandacht heeft voor deze competenties, de uitdagingen die ze als docent ervaren in die realiteit, de 
wijze waarop ze omgaan met die uitdagingen en de mate waarin ze zelf over de nodige 
competenties beschikken om in de grootstedelijke onderwijscontext leraren op te leiden. 
 

3.2 Uitwisseling met ‘andere’ actoren uit de Brusselse context 

Op maandag 8 juni vond een slotbijeenkomst plaats van de schaduwstages en het BEO-project rond 
grootstedelijkheid en diversiteit. Tijdens dit inspiratie- en ontmoetingsmoment ontmoetten 
lerarenopleiders diverse ‘spelers’ uit Brussel (mensen die op verschillende manieren bezig zijn met 
onderwijs, jeugd, … in Brussel). 
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Het Brussels Expertisenetwerk Onderwijs wilde op die manier tegemoet komen aan de nood (die 
lerarenopleiders en scholen tijdens de schaduwstages geformuleerd hadden) aan dialoog en meer 
intensieve samenwerking rond de grootstedelijke onderwijsthematiek. Tegelijk had deze activiteit 
als doel om de betrokkenheid van diverse actoren bij de thematiek te vergroten en hen de kans te 
bieden om de dialoog en samenwerking met andere organisaties in de stad te versterken. 

Tijdens deze namiddag werden vanuit praktijkervaringen en diverse perspectieven uitdagingen en 
troeven van de Brusselse onderwijscontext in kaart gebracht. Externe experten presenteerden 
inzichten m.b.t. benodigde competenties voor het lesgeven in de Brusselse onderwijscontext. 
Enkele cases die lerarenopleiders hadden meegebracht uit hun stage-ervaringen, maar ook 
stellingen uit onderzoeksliteratuur, … werden als uitgangspunt gebruikt voor gesprekken over en 
meer diepgaande analyses over uitdagingen en troeven in het Brusselse onderwijs. Het programma 
is online terug te vinden. Het voornaamste materiaal van de slotdag is te vinden op de 
schaduwstagewebsite. 

De ideeën, suggesties, opmerkingen en vragen die tijdens deze ontmoetingsnamiddag naar voren 
kwamen, waren een relevante bijdrage voor het verfijnen van het competentieprofiel en de 
competentiemeter. 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1qnToyeu9w0D4spPNN23PXVMBh-pWRR22T8aBJnZcBTk/viewform
https://sites.google.com/site/schaduwstagediversiteit/2-4-schaduwcafe/presentaties-schaduwcafes
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4 Tools voor de lerarenopleiding 
 

Vertrekkende vanuit de specificiteit van de Brusselse (onderwijs)context en gevoed door 
onderzoeksinzichten m.b.t. lesgeven in grootstedelijke onderwijscontexten en ervaringen van 
lerarenopleiders krijgt een competentieprofiel voor de grootstedelijke leraar vorm. Dit profiel geeft 
aanleiding tot het formuleren van evaluatiecriteria (competentiemeter) om de ontwikkeling van de 
competenties in kaart te brengen. Een reflectietool biedt vervolgens de mogelijkheid om na te gaan 
aan welke aspecten aandacht wordt besteed inzake grootstedelijkheid. Een verzameling aan 
bronnen heeft tot slot de bedoeling lerarenopleiders te inspireren om meer aandacht te hebben 
voor grootstedelijke, Brusselse aspecten binnen de lerarenopleiding. 
 

4.1 Competentieprofiel 

De geschetste grootstedelijke (onderwijs)context vormt een grote uitdaging voor het professioneel 
handelen van de leraar die lesgeeft in dergelijke contexten. Twee kaders kunnen naar voren 
gebracht worden uit literatuurstudie om invulling te geven aan de leraar voor de Brusselse 
onderwijscontext. 
 
Zoals Kapadia Matsko & Hammerness (2014) maar ook Warren (2005) bepleitten is het van belang 
dat de leraar in de grootstedelijke onderwijscontext zich bewust van de omgeving waarin hij/zij 
lesgeeft en de impact die die omgeving heeft op leren en lesgeven. De leraar moet dan ook in staat 
zijn om de grootstedelijke (onderwijs)context waarin hij/zij lesgeeft diepgaand te analyseren op 
verschillende vlakken. Dit leidt, aansluitend bij de indeling die Verlot (2002) en het BSI maken, meer 
specifiek tot een dieper inzicht in de onderwijsorganisatie, het ruimtelijk landschap van de 
school(omgeving), de sociaal-economische en talig-culturele context en de verbondenheid tussen 
de school en de omgeving. 
 
Daarnaast kan de leraar in de grootstedelijke onderwijscontext omgaan met die omgeving en de 
diversiteit daarbinnen. De lerarencompetenties die het Steunpunt Diversiteit en Leren (Sierens et 
al., 2007) formuleerde voor het omgaan met diversiteit vormen hier een uitgangspunt en worden 
verder toegespitst op de omgeving. Daarbij is het van belang dat de leraar in de grootstedelijke 
onderwijscontext aandacht heeft voor de grootstedelijke omgeving en de diversiteit daarbinnen, 
dat die leraar de grootstedelijke omgeving en de diversiteit daarbinnen waardeert, de grootstad en 
de diversiteit van die grootstad integreert in het onderwijsleerproces, leerlingen in al hun diversiteit 
in dialoog laat gaan, niet alleen onderling maar ook met hun omgeving, vertrouwensrelaties kan 
opbouwen met mensen uit de grootstedelijke omgeving en dat met respect voor hun diversiteit en 
zich bewust is van zijn/haar maatschappelijke rol in die omgeving en zich er ook voor engageert. Het 
competentieprofiel voor de grootstedelijke leraar wordt hieronder schematisch weergegeven. 
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De leraar in de grootstedelijke onderwijscontext … 

 
 
… kan de grootstedelijke omgeving en de impact van die omgeving op leren en lesgeven diepgaand analyseren 
 
1 inzicht in de onderwijsorganisatie 

 
Dit omvat inzicht in de organisatie van onderwijs in en binnen 
(scholen)gemeenschappen en onderwijsinstellingen, het politieke 
landschap, … 
 

2 inzicht in de lokale ruimtelijk-geografische 
context 

 

Dit omvat een analyse van het ruimtelijke landschap van de 
schoolomgeving, de schoolinfrastructuur, ligging, bereikbaarheid (met 
het openbaar vervoer) en de collectieve onderwijsvoorzieningen. 
 

3 inzicht in lokale socio-economische en 
talig-culturele context 
 

Dit verwijst naar een inzicht in de diversiteit in waarden en normen, talen, 
culturen, religies, sociaal-economische achtergronden, … die aanwezig 
is in de buurt en binnen de leerlingenpopulatie. 
 

4 inzicht in de afstemming van het beleid op 
de buurt 
 

Dit verwijst naar een inzicht in de verbondenheid tussen de school 
(leraren, pedagogische visie, onderwijsbeleid, …) en de omgeving, de 
samenwerkingsverbanden tussen de school en de omgeving, … 
 

 
… kan omgaan met de grootstedelijke omgeving en de diversiteit daarbinnen 
 
5 aandacht voor de grootstedelijke omgeving 

en de diversiteit daarbinnen 
 

Dit betreft het observeren van de grootstad en de leerlingen en het beeld 
dat je hiervan vormt. 
 

6 de grootstad en de diversiteit daarbinnen 
positief benaderen 
 

Dit gaat over de openheid om de grootstad en de diversiteit daarbinnen 
te leren kennen en de bewustwording van verschillende perspectieven. 
 

7 de grootstedelijke omgeving en de 
diversiteit daarbinnen integreren in het 
onderwijsleerproces 
 

Dit betreft het creëren van een leeromgeving waarbij de grootstad en 
diversiteit als een rode draad doorheen het onderwijsleerproces loopt. 
 

8 kwaliteitsvolle interactie opzetten tussen 
leerlingen onderling en met de omgeving 
 

Dit betreft het creëren van gelegenheden om samen te werken en zo 
elkaar en de omgeving in zijn diversiteit te leren kennen. 

9 vertrouwensrelaties opbouwen met 
collega’s, ouders, externen in de omgeving 
in al hun diversiteit 
 

Dit gaat over het bewustzijn van de eigen houding en de interesse in de 
ander om zo een sterke band te creëren ouders en externen uit de 
omgeving. 
 

10 eigen maatschappelijke 
verantwoordelijkheid binnen die omgeving 
zien en ernaar handelen 
 

Vanuit respect en waardering voor iedereen en het idee dat onderwijs 
sociaal rechtvaardig moet zijn, benut de leraar de omgeving en de 
diversiteit daarbinnen om gelijke onderwijskansen na te streven en leert 
hij op zijn beurt leerlingen om te gaan met de omgeving en diversiteit. 
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4.2 Competentiemeter 

De kloof die (beginnende) leraren ervaren tussen de lerarenopleiding en de praktijk roept niet 
alleen vragen op over de mate waarin lerarenopleidingen toekomstige leraren voorbereiden op 
grootstedelijke onderwijscontexten, maar roept ook de vraag op wat de maatschappij kan 
verwachten van (beginnende) leraren en bijgevolg van de lerarenopleiding. De beginnende leraar 
lijkt vaak een soort supermens te moeten zijn, een opvatting die niet haalbaar is in de 
opleidingspraktijk. 
 
De competenties die leraren in hun beroepspraktijk nodig hebben om met de grootstedelijke 
onderwijscontext en de diversiteit daarbinnen om te gaan, verschillen in se niet van de al bekend 
competenties van leraren (Sierens et al., 2007). Ze hebben echter wel een nieuwe invulling nodig, 
vertrekkende vanuit de grootstedelijke context en de specifieke taakstelling van leraren binnen die 
context. In de ‘competentiemeter’ worden de basiscompetenties voor leraren dan ook herbekeken 
en verder uitgediept vanuit de grootstedelijke invulling van het lerarenberoep, zoals die hierboven 
beschreven werd. De cijfers die in de competentiemeter naast de subcategorieën te vinden zijn, 
verwijzen naar de competenties uit het competentieprofiel op pagina 25.  
 
Rekening houdend met de kritiek dat de opleidingspraktijk in de beperkte opleidingstijd geen 
leraren kan ‘afleveren’ die een volwaardige expertise verworven hebben inzake alle aspecten voor 
de grootstedelijke onderwijscontext worden de basiscompetenties niet alleen geherformuleerd 
maar eveneens uitgezet op een ontwikkelingslijn. Er worden vijf niveaus onderscheiden: beginner, 
ontwikkelend, starter, professional en expert. Deze meetniveaus beschrijven in welke mate de 
competenties essentieel voor de grootstedelijke onderwijscontext verworven zijn. Ze laten 
lerarenopleiders en studenten toe om de ontwikkeling in kaart te brengen, te bewaken en op te 
volgen. Op het ogenblik dat studenten afstuderen in de lerarenopleiding zijn ze professionele 
starters. Verschillende competenties  zijn daarbij verworven om professioneel te kunnen handelen 
maar in de verdere loopbaan is het van belang om de competenties verder uit te diepen en te 
verbreden. ‘Startende’ leraren hebben m.a.w. niet alle competenties volledig verworven. De 
competentieontwikkeling vereist een verdere professionalisering tijdens de loopbaan van de leraar. 
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Competentiemeter grootstedelijke onderwijscontext 
 

 
Begeleider in leer- 
en ontwikkelings- 

processen 

 
Beginner 

 
Ontwikkelend 

 
Starter 

 
Professional 

 
Expert 

Genuanceerd zicht 
(2,3,5) 

Je kent verschillende methoden 
(observaties, gesprekken, …) om een 
genuanceerd beeld te krijgen van de 
diversiteit van de groep en van 
individuele leerlingen. 
 
Je toont interesse in (leer- en 
ontwikkelings)kenmerken van de groep 
en van individuele leerlingen. 
 
Je toont interesse in de achtergrond 
(talig-culturele en socio-economische 
aspecten, interesses, …) en 
grootstedelijke leefwereld van alle 
leerlingen. 
 
Je toont interesse in de grootstedelijke 
omgeving. 
 

Je zet verschillende methoden 
(observaties, gesprekken, …) in om een 
genuanceerd beeld te krijgen van de 
diversiteit van de groep en van individuele 
leerlingen. 
 
Je zet verschillende methoden in om de 
grootstedelijke omgeving te verkennen. 
 

Je onderscheidt o.b.v. informatie van de 
groep en individuele leerlingen leernoden 
en talenten. 
 
Je herkent en signaleert o.b.v. informatie 
van de groep en individuele leerlingen 
leer- en ontwikkelingsproblemen. 
 
Je bespreekt op discrete wijze leer- en 
ontwikkelingsproblemen met collega’s om 
zo adequate acties te bepalen. 

Je betrekt informatie m.b.t. leernoden, 
talenten en/of ontwikkelingsproblemen in 
analyses van de ontwikkeling van 
leerlingen. 
 
Je bespreekt op discrete wijze leer- en 
ontwikkelingsproblemen met externen om 
zo adequate acties te bepalen. 
 
 
 

Je herkent patronen in de leer- en 
ontwikkelingsprocessen van 
individuele leerlingen en de groep en 
deze bespreken met collega’s. 
 
 

Differentiëren in 
leerprocessen  
(2,6,7) 
 

Je kan samen met collega’s een 
gegronde keuze maken uit een 
gegeven aanbod leermiddelen, 
leerinhouden en toetsen, rekening 
houdend met een genuanceerd beeld 
van leerlingen. 
 
Je hebt inzicht in de verschillende 
principes van differentiatie. 
 
Je varieert het gebruik van 
verschillende werkvormen en 
leeractiviteiten. 

Je kan samen met collega’s bronnen en 
criteria bepalen voor de keuze van 
leermiddelen, leerinhouden en toetsen, 
rekening houdend met een genuanceerd 
beeld van leerlingen. 
 
Je differentieert de leerplandoelstellingen 
in haalbare vak- en taaldoelen, rekening 
houdend met een genuanceerd beeld van 
leerlingen. 
 
Je stemt toetsen af op de 
gedifferentieerde doelen. 

Je analyseert leermiddelen, 
leeractiviteiten, instructiestrategieën, 
werkvormen en toetsen op 
stereotyperingen en normdenken. 
 
Je laat een brede waaier aan 
competenties en talenten van leerlingen 
aan bod komen. 
 
Je laat keuzemogelijkheden in 
samenwerkingsvormen, leeractiviteiten, 
toetsen, … 
 

Je betrekt leerlingen bij de keuze en 
ontwikkeling van leermiddelen 
aansluitend bij de leefwereld van de 
leerlingen, de diversiteit binnen de groep 
en de maatschappelijke context.  
 
Je laat leerlingen mee leerdoelen en 
leerinhouden bepalen en leeractiviteiten 
vormgeven. 
 
Je laat tijd en ruimte voor spontaan en 
informeel leren. 
 

Je ontwikkelt leermiddelen 
aansluitend bij de leefwereld van de 
leerlingen, de diversiteit binnen de 
groep en de maatschappelijke 
context. 
 
Je stuurt de leerlijnen bij op basis van 
de evaluatie en je leservaringen. 
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Je voorziet divers ondersteunend 
materiaal en hulpmiddelen om een doel te 
bereiken. 
 
Je vertaalt leerinhouden in zinvolle 
opdrachten aansluitend bij de diversiteit 
en leefwereld van leerlingen, de groep, de 
maatschappelijke context. 
 

Je kan leerinhouden vertalen in zinvolle 
opdrachten die het oplossingsvermogend 
denken van leerlingen stimuleert.  
 

Je ontwikkelt binnen de vakgroep een 
leerlijn van vak- en taaldoelen en stemt 
de eigen lespraktijk en de evaluatie hier 
verder op af. 

Creëren rijke 
leeromgeving  
(2,6,7,8) 

Je duidt het belang van onderwijs dat 
aansluit bij de belevingswereld van 
leerlingen en de grootstedelijke context.  
 
Je benoemt kenmerken van een rijke 
leeromgeving en de rol van taal daarin.  
 
Je benut in het leerproces de 
leervoorzieningen in de grootstedelijke 
(school)omgeving. 
 

Je benut aspecten uit de leefwereld en 
achtergrond van leerlingen om alle 
leerlingen te betrekken bij het leerproces. 
 
Je geeft bemoedigende opmerkingen aan 
leerlingen. 
 
Je stimuleert leerlingen om na te denken 
over hun leerproces. 
 

Je integreert flexibel leerervaringen die 
leerlingen buiten school (o.a. via hun 
leefwereld en achtergrond) opdoen om 
alle leerlingen te betrekken bij het 
leerproces. 
 
Je biedt leerlingen de gelegenheid om 
leerinhouden actief te ontdekken en te 
verwerken. 
 
Je creëert mogelijkheden tot interactie en 
dialoog waarbij de benodigde taalsteun 
(in het Nederlands, twee- of meertalig) 
wordt geboden. 
 
Je gelooft in de leermogelijkheden van 
elke leerling, motiveert en stimuleert elke 
leerling om inspanningen te doen om aan 
deze verwachtingen te voldoen. 
 

Je gebruikt de grootstedelijke context als 
bron voor een rijke leeromgeving. 
 
Je stimuleert talige ontwikkeling van 
leerlingen in zowel het Nederlands alsook 
in andere talen die ze gebruiken om hun 
leerproces te ondersteunen. 
 
Je bent deskundig om taalgericht 
onderwijs te geven.  
 

Je deelt met collega’s je 
deskundigheid m.b.t. het benutten 
van de grootstedelijke context. 
 
Je bespreekt samen met collega’s en 
externen mogelijkheden om 
taalgericht onderwijs binnen de 
school te versterken. 

Zorgverbredende 
initiatieven 
ondersteunen en 
ontwikkelen  
(1,4,10) 

Je verkent de beleidsmaatregelen van 
de school in het kader van zorg en 
gelijke onderwijskansen. 
 
Je kan de beleidsmaatregelen van de 
school plaatsen in het zorg- en GOK-
beleid van de Vlaamse Gemeenschap. 
 
 

Je benoemt en duidt verschillende 
aspecten uit de grootstedelijke 
onderwijscontext die een invloed hebben 
op gelijke onderwijskansen. 
 
Je kan het zorg- en GOK-beleid van de 
school afwegen aan de aspecten uit de 
grootstedelijke onderwijscontext die een 
invloed hebben op gelijke 
onderwijskansen. 
 
 
 

Je plaatst informatie van de groep en 
individuele leerlingen in de context van 
het leerlingenprofiel in de grootstedelijke 
onderwijscontext. 
 
 
 

Je werkt samen met collega’s aan acties 
die het schoolbeleid inzake zorg en GOK 
ondersteunen en aansluiten bij 
kenmerken van de leerlingenpopulatie en 
de grootstedelijke onderwijscontext. 
 

Je geeft samen met collega’s het 
schoolbeleid inzake zorg en GOK 
vorm, rekening houdend met 
kenmerken van de 
leerlingenpopulatie en de 
grootstedelijke onderwijscontext. 
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Opvoeder 

 
Beginner 

 
Ontwikkelend 

 
Starter 

 
Professional 

 
Expert 

Positief leefklimaat 
creëren (3,5,6,8) 

Je toont belangstelling voor de 
verschillende leefwerelden (thuis, buurt, 
…) waarin leerlingen opgroeien. 
 
Je hebt een zorgzame houding t.a.v. 
leerlingen. 
 

Je maakt impliciete verwachtingen en 
aannames expliciet. 
 
Je hanteert op consequente wijze 
duidelijke afspraken en verwachtingen in 
de groep ter bevordering van het 
leerproces. 
 
Je hebt respect voor de eigenheid van 
individuele leerlingen en groepen 

Je hebt inzicht in de sociale relaties, 
wisselende statusposities, 
vriendschappen en conflicten tussen 
leerlingen. 
 
Je hebt en houdt de leiding zonder 
daarvoor een strijd te hoeven leveren. 

Je maakt leerlingen medeverantwoordelijk 
voor het  creëren van een stimulerende 
en werkbare leef- en leeromgeving (op 
klas- en schoolniveau). 
 
Je bent geloofwaardig en een morele 
autoriteit. 
 

 

Veilig leefklimaat 
creëren (3,8) 
 

Je hebt inzicht in de aspecten die 
bijdragen tot een veilige leefomgeving 
en kan deze duiden. 
 
Je deelt leerlingen omgangregels mee 
en richt je op het handhaven ervan. 
 
 

Je herkent de gevoeligheden van 
bepaalde onderwerpen bij leerlingen. 
 
Je hebt inzicht in de verschillende 
opvattingen van leerlingen (bijv. m.b.t. 
wereldbeeld, actuele onderwerpen, …). 
 
Je bespreekt omgangsregels met 
leerlingen en handhaaft deze consequent. 
 

Je reageert sensitief en inlevend in je 
omgang met leerlingen met respect voor 
hun eigenheid. 
 
Je kan je omgang met leerlingen kritisch 
bevragen en bijsturen waar nodig. 
 
Je handelt onmiddellijk bij negatieve 
groepsprocessen en anticipeert op 
ongepast gedrag. 

Je maakt leerlingen medeverantwoordelijk 
voor het  creëren van een leef- en 
leeromgeving (op klas- en schoolniveau) 
waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn en 
zich gesteund voelen. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ontplooiing centraal 
stellen  (3,6,8,10) 
 

Je weet verschillende talige registers te 
gebruiken wanneer je met leerlingen 
communiceert. 
 
Je non-verbale communicatie stemt 
overeen met je verbale communicatie. 
 

Je biedt mogelijkheden waarbij leerlingen 
leren zich in elkaar te verplaatsen. 
 
Je stimuleert leerlingen om verschillende 
perspectieven in te nemen. 
 
Je stimuleert de belangstelling van 
leerlingen voor diversiteit en tracht 
leerlingen bewust te maken van de 
negatieve werking van vooroordelen. 

Je stimuleert dialoog over actuele 
maatschappelijke onderwerpen waarbij 
leerlingen hun opvattingen en percepties 
kwijt kunnen. 
 
Je begeleidt gesprekken over gevoelige 
onderwerpen op een respectvolle manier. 
 

Je werkt samen met externen om 
gesprekken over gevoelige onderwerpen 
bespreekbaar te maken.  
 
Je doorbreekt de negatieve werking van 
stereotypen en vooroordelen. 
 

Je ontwikkelt samen met collega’s 
acties waarbij de zelfontplooiing van 
leerlingen centraal staat. 

Emotionele en fysieke 
gezondheid bewaken 
(9,10)  

Je herkent signalen van een kwetsbare 
thuissituatie, socio-emotionele 
probleemstiuaties, … 
 
Je verkent verschillende 
oplossingsmogelijkheden om adequaat 
te handelen bij problemen. 
 

Je vraagt collega’s en zorgbegeleiders 
binnen de school om advies en hulp voor 
het omgaan met probleemsituaties en 
gezondheidsproblemen. 

Je stelt gepaste oplossingen voor om te 
reageren op probleemsituaties en 
gezondheidsproblemen van leerlingen. 
 

Je biedt samen met collega’s en externen 
gepaste hulp. 

Je werkt samen met externen een 
visie uit en beschrijft mogelijke 
handelingswijzen m.b.t. kwatsbare 
thuissituaties, probleemsituaties, … 
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Organisator 

 
Beginner 

 
Ontwikkelend 

 
Starter 

 
Professional 

 
Expert 

Optimaal benutten 
onderwijstijd (7) 

Je bewaakt de tijd. 
 

Je geeft de les een logische opbouw. 
 

Je benut de onderwijstijd efficiënt. 
 
Je stimuleert leerlingen om de lestijd 
optimaal te benutten. 
 
Je laat leeractiviteiten vlot verlopen. 

Je maakt leerlingen medeverantwoordelijk 
voor het effectief en efficiënt benutten van 
de lestijd. 

 

Werkorganisatie 
plannen (1) 

Je maakt een redelijk realistische 
werkplanning (lesvoorbereidingen, 
administratie, opvolging leer- en 
ontwikkelingsprocessen, …) voor korte 
en lange termijn, met weinig flexibiliteit. 
 

Je maakt een realistische werkplanning 
en kan die bijstelling indien nodig. 
 
 

Je deelt je werktijd efficiënt en effectief in 
en hanteert een adequate werkplanning 
op korte en lange termijn. 
 
Je deelt de werktijd van leerlingen 
efficiënt en effectief in. 

Je stelt zorgvuldig jaarplannen op die je 
ook realiseert.  
 
Je begeleidt leerlingen om hun werktijd te 
plannen. 
 

Je stelt een zorgvuldige werkplanning 
op voor complexe leerprocessen en 
realiseert die ook. 

Organiseren van een 
stimulerend 
leerklimaat/klas-
organisatie (2,6) 

Je hebt inzicht in kenmerken van 
stimulerende, veilige leer- en 
werkvoorzieningen in een klaslokaal. 
 

Je zorgt voor een functionele klasopbouw. Je voorziet voldoende uitdagende en 
functionele leer- en werkvoorzieningen in 
het klaslokaal.  

Je maakt leerlingen medeverantwoordelijk 
voor het creëren van een stimulerende en 
werkbare klasruimte. 

 

 
Inhoudelijk expert 

 
Beginner 

 
Ontwikkelend 

 
Starter 

 
Professional 

 
Expert 

Vakkennis en 
vakvaardigheden (3,6,8) 

Je leeraanbod volgt voornamelijk de 
inhoudelijke lijn van een schoolboek. 
 
Je toont vakinhoudelijke kennis en 
vaardigheden op het niveau van het 
schoolboek. 
 
Je prikkelt leerlingen af en toe voor het 
vak en kan de relevantie van het vak 
benoemen. 
 
 
 

Je vergelijkt schoolboeken en 
leermethoden en kan een keuze duidelijk 
beargumenteren vanuit de diversiteit van 
de groep en de grootstedelijke 
onderwijscontext. 
 
Je toont een brede vakinhoudelijke kennis 
en vaardigheden die het schoolboek 
overstijgt. 
 
Je brengt vakspecifieke kennis en 
vaardigheden in relatie met de leefwereld 
en achtergrond van de leerlingen en de 
grootstedelijke context. 
 
Je prikkelt leerlingen geregeld voor het 
vak en gaat het gesprek over relevantie 
aan. 

Je sluit het leeraanbod van de leermethode 
aan bij leerlijnen binnen de vakgroep en 
school en de gestelde leerplandoelen. 
 
Je kan vakinhoudelijk los van een schoolboek 
werken. 
 
Je betrekt alle leerlingen bij het denkproces en 
maakt het vak altijd aantrekkelijk voor 
leerlingen. 
 

Je werkt vanuit de gestelde 
leerplandoelen en hanteert 
leermethoden als ondersteuning. 
 
Je kan vakinhoudelijke kennis en 
vaardigheden in relatie brengen met 
inhouden andere vakken. 
 
Je betrekt leerlingen bij het 
aantrekkelijk maken van het vak. 
 
 

Je bewaakt samen met collega’s/de 
vakgroep de doorlopende leerlijnen 
van het vak binnen de school. 
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Innovator en 
onderzoeker 

 
Beginner 

 
Ontwikkelend 

 
Starter 

 
Professional 

 
Expert 

Zelfbeeld (3,6,9,10) Je benoemt je sterktes en zwaktes 
inzake de competenties “lesgeven in de 
grootstedelijke onderwijscontext”. 
 
Je bent bereid te kijken naar je eigen 
normen en waarden, wereldbeeld, 
houdingen en vooroordelen. 
 

Je hebt inzicht in je sterktes en zwaktes 
inzake de competenties “lesgeven in de 
grootstedelijke onderwijscontext” en werkt 
hieraan. 
 
Je bent je door het contact met leerlingen 
bewust van je eigen normen en waarden, 
wereldbeeld, achtergrond, houdingen en 
vooroordelen (capaciteiten, 
persoonlijkheden en dergelijke) en bent 
alert op het gevaar deze aspecten voor 
jezelf te bevestigen in plaats van ze te 
onderzoeken. 
 

Je stelt een persoonlijk ontwikkelingsplan op 
m.b.t. je sterktes en zwaktes inzake de 
competenties “lesgeven in de grootstedelijke 
onderwijscontext”. 
 
 
 
 

Je stuurt je eigen referentiekader bij op 
basis van zelfreflectie en interactie met 
anderen. 
 
Je bespreekt met collega’s normen en 
waarden, wereldbeelden, houdingen en 
vooroordelen en respecteert daarbij de 
diversiteit aan beelden. 
 
Je onderzoekt het schoolbeleid op de 
aanwezigheid van een diversiteit aan 
normen en waarden, wereldbeelden, 
houdingen en vooroordelen. 

Je coacht collega’s bij het bewust 
worden van hun zelfbeeld en 
manieren om hieraan te werken in 
het kader van creëren van gelijke 
onderwijskansen. 

Reflecteren (6,3,10) Je hebt een onderzoekende houding, 
reflecteert onder begeleiding vanuit 
verschillende thema’s op het eigen 
pedagogisch-onderwijskundig handelen 
en denken. 
 
 
 
 
 

Je bespreekt hoe je pedagogisch-
onderwijskundig handelen en denken een 
meer positieve impact kunnen hebben op 
de leerbevorderingen van leerlingen. 
 
 

Je gebruikt je persoonlijke reflectie als 
leidraad voor professionele ontwikkeling als 
leerkracht.  
 
Je neemt initiatief om je pedagogisch-
onderwijskundig handelen en denken op basis 
van reflectie bij te stellen. 
 

Je onderwerpt je eigen handelen 
voortdurend aan reflectie, stuurt bij en 
bewaakt de voortgang. 
 
Je bespreekt resultaten van je 
persoonlijke reflectie met collega’s om 
zo je handelen en denken bij te stellen. 

Je ondersteunt collega’s door hen 
vanuit je eigen ervaringen en 
deskundigheid te begeleiden in 
zelfreflectie. 

Onderzoeken en 
vernieuwen (10) 

Je kent verschillende bronnen m.b.t. 
(grootstedelijk) onderwijsonderzoek en -
innovatie. 
 
Je weet welk onderzoek gebeurt en 
welk onderzoek zou kunnen gebeuren 
in de school en in de grootstedelijke 
onderwijscontext om het inzicht in 
gelijke onderwijskansen en omgaan 
met diversiteit te versterken. 
 
Je (onder)zoekt, presenteert en 
interpreteert resultaten van 
onderwijsonderzoek en -vernieuwing. 

Je bespreekt onderzoeksresultaten van 
onderwijsonderzoek in het kader van de 
grootstedelijke onderwijscontext. 
 
Je vertaalt elementen uit de 
onderwijspraktijk in relevante 
onderzoeksvragen. 
 
 

Je hebt een onderzoekende instelling in alle 
handelen. 
 
Je wendt vernieuwende inzichten uit 
onderzoek aan ter verbetering van de eigen 
opleidingspraktijk. 
 

Je leest relevante vakliteratuur met het 
oog op een constante verbetering van 
je handelen.  
 
Je betrekt leerlingen en collega’s bij het 
uitvoeren van praktijkonderzoek. 
 
Je bespreekt samen met collega’s 
recente ontwikkelingen in het 
onderwijsveld en resultaten van 
onderwijsonderzoek met het oog op 
gelijkheid in onderwijs.  
 
 

Je past geregeld praktijkgericht 
onderzoek toe op de eigen klas- en 
schoolpraktijk. 
 
Je informeert collega’s over recente 
ontwikkelingen in het onderwijsveld 
en resultaten van 
onderwijsonderzoek in relatie tot de 
maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van het 
onderwijs. 
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Partner ouders of 

verzorgers 

 
Beginner 

 
Ontwikkelend 

 
Starter 

 
Professional 

 
Expert 

Communicatie (3,6,9) Je hebt inzicht in verschillende talige 
registers om te communiceren met 
(anderstalige) ouders. 
 
Je onderkent en respecteert de 
meertalige aard van de grootstedelijke 
onderwijscontext. 
 
In het contact met ouders toon je 
belangstelling en respect voor de talig-
culturele achtergrond en leefwereld. 

Je maakt impliciete boodschappen 
expliciet voor ouders. 
 
Je non-verbale communicatie stemt 
overeen met je verbale communicatie. 
 
Je bent je bewust van cultureel bepaalde 
communicatiepatronen. 
 
 

Je gebruikt verschillende talige registers 
wanneer je met ouders communiceert. 
 
Je sluit in de contacten met ouders op 
effectieve en respectvolle wijze aan bij 
cultureel bepaalde communicatiepatronen. 
 

Je reageert actief en opbouwend bij 
lastige situaties met ouders. 
 
Je bespreekt verschillende 
communicatievormen met ouders en 
collega’s en bevordert het onderlinge 
begrip en respect d.m.v. dialoog. 

Je coacht collega’s bij het 
communiceren met (lastige situaties 
bij) ouders. 

Ouders informeren en 
betrekken (9,10) 

Je bent je bewust van je eigen 
opvattingen over (o.a. 
ouderbetrokkenheid bij) onderwijs en 
opvoeding. 
 
Je weet een zicht te krijgen op 
aspecten van hetgeen ouders bezig 
houdt. 
 

Je kan je inleven in de situatie van 
ouders. 
 
Je heeft oog voor verschillende 
opvattingen, behoeften en gevoelens 
inzake (o.a. ouderbetrokkenheid bij) 
onderwijs en opvoeding. 
 
 
 

Je voert met ouders met diverse 
achtergronden gesprekken over de 
leefomgeving waarin de school zich bevindt.  
 
Je weet hoe je ouders met diverse 
achtergronden moet benaderen om de 
ouderbetrokkenheid te vergroten. 
 
Je hebt een goed zicht op wat ouders 
bezighoudt. 

Je bespreekt met ouders hun ideeën 
over de waarde die onderwijs heeft voor 
de toekomst. 
 
Je kan lastige situaties met ouders 
behandelen en weet geregeld moeilijke 
ouders voor zich te winnen.  
 
Je past je eigen opvattingen en gedrag 
m.b.t. opvoeding en onderwijs bij op 
basis van de interactie met ouders. 
 
Je hebt een inbreng bij het opzetten 
van initiatieven met het oog op het 
verhogen van ouderbetrokkenheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanuit je expertise met ouders neem 
je het voortouw voor het opzetten van 
initiatieven die ouderbetrokkenheid 
kunnen verhogen.  
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Lid van een 
schoolteam 

 
Beginner 

 
Ontwikkelend 

 
Starter 

 
Professional 

 
Expert 

Communicatie (3,6,9) Je komt afspraken met de mentor na. 
 
Je bent bereid om samen met collega’s 
een opdracht uit te werken. 
 
Je aanvaardt feedback van collega’s en 
gaat er constructief mee om. 
 

Je hanteert een professioneel taalregister 
in je communicatie met de mentor en 
andere schoolteamleden. 
 
Je houdt rekening met verschillen bij 
studiegenoten en schoolteamleden en 
gaat hier respectvol mee om. 

Je hanteert verschillende 
communicatievormen en –stijlen wanneer je 
met collega’s communiceert met respect voor 
cultureel bepaalde communicatiewijzen. 
 
Je bent bereid om te onderhandelen en 
aanvaardt groepsbeslissingen om tot een 
gezamenlijk resultaat of oplossing te komen. 
 

Je maakt collega’s op een constructieve 
manier attent op het naleven van 
onderlinge afspraken. 
 
Je stuurt je eigen handelen en gedrag 
bij vanuit interactie met collega’s. 
 
 

Je coacht collega’s in democratisch 
overleg en samenwerking. 

Samenwerking (9,10) Je kan de school plaatsen in het 
grootstedelijke onderwijslandschap 
(schoolorganisatie, schoolbeleid, …) 
 
Je bespreekt samen met de mentor 
les(voorbereidingen), observaties, 
reflecties, … 
 
Je ondersteunt de mentor bij de 
lespraktijk. 
 
Je toont betrokkenheid bij een aantal 
teamleden. 
 
Je waardeert de deskundigheid van 
collega’s. 
 

Je bent een steun voor collega’s. 
 
Je bent actief lid van het team. 
 
Je maakt optimaal gebruik van de 
deskundigheid van anderen. 
 

 

Je hebt inzicht in mogelijke 
samenwerkingsverbanden binnen de school, 
overlegplatformen en schoolcultuur binnen de 
eigen school. 
 
Je bespreekt met collega’s de voortgang van 
het leerproces van leerlingen en manieren om 
het leerproces positief te beïnvloeden. 
 
Je wisselt ervaringen en informatie uit met 
collega’s. 
 
Je vraagt collega’s om advies of naar hun 
mening om de eigen lespraktijk te versterken 
en biedt hulp waar mogelijk. 
 
Je neemt initiatief in teamoverleg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je reflecteert samen met collega’s op 
de pedagogisch-onderwijskundige visie 
van de school en gaat na of deze de 
perspectieven van alle leerlingen 
weerspiegelt. 
 
Je bespreekt samen met collega’s je 
eigen pedagogische aanpak en visie 
om de eigen lespraktijk te 
optimaliseren. 
 
Je geeft collega’s advies en 
ondersteuning bij het versterken van 
hun lespraktijk. 
 
 

Je doet voorstellen voor wijzigingen 
in het schoolbeleid en de 
onderwijsorganisatie in functie van 
gelijkheid in  
onderwijs. 
 
Je bent voortrekker in de 
samenwerking binnen een team. 
 
Je bent een aanspreekpunt voor 
probleemsituaties, het naleven van 
afspraken, … 
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Partner van 

externen 

 
Beginner 

 
Ontwikkelend 

 
Starter 

 
Professional 

 
Expert 

Communicatie (3,6,9) Je komt gemaakte afspraken met 
organisaties die samenwerken met de 
school na. 
 
 

Je neemt initiatief om organisaties in de 
schoolomgeving te contacteren. 
 
Je bent je bewust van cultureel bepaalde 
communicatiepatronen. 
 

Je gebruikt verschillende talige registers 
wanneer je met externen communiceert. 
 
Je voert met organisaties gesprekken over de 
leefomgeving waarin de school zich bevindt 
(sociaal-economische status, etnisch-culturele 
samenstelling, segregatie, …). 
 
 

Je sluit in de contacten met externen op 
effectieve en respectvolle wijze aan bij 
cultureel bepaalde 
communicatiepatronen. 
 

Je coacht collega’s in het 
communiceren met (potentieel) 
externe partners. 

Samenwerking  (9,10) Je hebt inzicht in de ruimtelijke 
kenmerken en ontwikkelingen van de 
schoolbuurt (ligging, bereikbaarheid, 
organisaties, leervoorzieningen, …) en 
de impact daarvan op leren en 
lesgeven. 
 
Je kan het belang duiden van goed 
vertrouwd te zijn met de buurt en de 
verschillende leefwerelden van de 
leerlingen (thuisomgeving, 
schoolomgeving, 
vrijetijdsvoorzieningen, …). 
 
Je toont interesse in de schoolbuurt en 
de verschillende organisaties die er 
werkzaam zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je kent verschillende organisaties en 
voorzieningen op het gebied van 
jeugdwerking en onderwijs in de buurt van 
de (stage)school. 
 
Je toont respect voor externe organisaties 
in de schoolomgeving. 
 
Je waardeert de expertise van externe 
organisaties in de schoolomgeving. 
 
 

Je doet voorstellen om de samenwerking met 
organisaties en voorzieningen in de buurt te 
bevorderen. 
 
Je vraagt advies en hulp aan buurtspecialisten 
op het gebied van jeugdwerking, onderwijs in 
de grootstad, …  
 
 
 

Je organiseert samen met collega’s, 
ouders en externen evenementen met 
het oog op het verhogen van de 
buurtbetrokkenheid. 

Je representeert de school bij het 
opzetten van 
samenwerkingsverbanden in de buurt 
met het oog op het verhogen van de 
buurtbetrokkenheid. 
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Lid van de 
onderwijs- 

gemeenschap 

 
Beginner 

 
Ontwikkelend 

 
Starter 

 
Professional 

 
Expert 

Maatschappelijke 
verantwoordelijkheid 
(1,4,10) 

Je onderzoekt en ontwikkelt een eigen 
opvatting over basiscompetenties en 
het beroepsprofiel voor leraren. 
 
Je hebt oog voor diversiteit in het 
maatschappelijke debat over 
onderwijskundige thema’s. 

Je bespreekt samen met studiegenoten 
de invloed van maatschappelijke 
veranderingen op het lerarenprofiel. 
 
Je geeft je eigen standpunt weer in het 
maatschappelijke debat over 
onderwijskundige thema’s. 
 
Je reageert in het maatschappelijke debat 
over onderwijskundige thema’s actief en 
opbouwend m.b.t. ideeën en initiatieven 
van anderen. 
 

Je bent op de hoogte van recente 
ontwikkelingen in het onderwijsveld en 
onderwijsonderzoek in relatie tot het creëren 
van gelijke onderwijskansen voor alle 
leerlingen. 
 
Je bent kritisch t.a.v. de onderwijsorganisatie 
en het schoolbeleid en gaat na of ze gelijkheid 
creëren. 
 
Je ziet je als leraar als ‘change agent’ m.b.t. 
het creëren van gelijke onderwijskansen voor 
alle leerlingen. 
 

Je doet voorstellen voor wijzigingen in 
het schoolbeleid in functie van 
aandacht voor diversiteit en het creëren 
van gelijke onderwijskansen. 

Je coacht collega’s in het omgaan 
met diversiteit en het bieden van 
gelijke onderwijskansen voor alle 
leerlingen. 
 
 
 
 

 
Cultuurparticipant 

 
Beginner 

 
Ontwikkelend 

 
Starter 

 
Professional 

 
Expert 

Maatschappelijke 
verantwoordelijkheid 
(2,3,4,10) 

Je kent relevante informatiebronnen om 
op de hoogte te blijven van actuele 
maatschappelijke thema’s en 
ontwikkelingen.  
 
Je herkent verschillende vormen van 
discriminatie. 
 
 

Je bespreekt samen met studiegenoten 
actuele thema’s en ontwikkelingen vanuit 
verschillende invalshoeken en maakt 
daarbij gebruik van verschillende bronnen 
en kaders. 
 
Je bespreekt samen met studiegenoten 
actuele maatschappelijke thema’s en 
ontwikkelingen kritisch m.b.t. discriminatie 
en vooroordelen. 
 
Je geeft je eigen standpunt weer m.b.t. 
actuele maatschappelijke thema’s en 
ontwikkelingen. 
 
Je reageert in gesprekken actuele 
maatschappelijke thema’s en 
ontwikkelingen actief en opbouwend 
m.b.t. ideeën en initiatieven van anderen. 

In gesprekken over actuele thema’s en 
ontwikkelingen hanteer je geen racistische 
uitspraken en handelingen. 
 
Je vertaalt elementen m.b.t. maatschappelijke 
actuele thema’s en ontwikkelingen in het 
onderwijsleerproces met waakzaamheid voor 
discriminatie en vooroordelen. 
 
Je ziet je als leraar als ‘change agent’ m.b.t. 
het creëren van gelijkheid in de samenleving. 
 

Je bespreekt samen met collega’s 
kritisch actuele maatschappelijke 
thema’s en ontwikkelingen. 
 
Je reageert op racistische uitspraken en 
wijst collega’s op hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. 
 
Samen met collega’s vertaal je actuele 
thema’s en ontwikkelingen naar het 
schoolbeleid met waakzaamheid voor 
discriminatie en vooroordelen. 

Je presenteert actuele 
maatschappelijke thema’s en 
ontwikkelingen in relatie tot het eigen 
handelen en de eigen school. 
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4.3 Screeningstool 

In het voorgaande werd dieper ingegaan op wat omgaan met diversiteit in de grootstedelijke 
context precies betekent inzake professionalisering van leraren. De concepten 
“grootstedelijke onderwijscontext” en “lerarencompetenties” werden gedefinieerd en 
operationeel gemaakt om tools te kunnen ontwikkelen. 
 
Er bestaat consensus over dat grootstedelijke onderwijscontexten contexten zijn 
waarbinnen verschillende aspecten samenkomen en op elkaar inwerken. Om leraren voor te 
bereiden op de uitdagingen maar om hen tevens de troeven te leren benutten van deze 
contexten is een meer contextgerichte benadering nodig binnen de opleiding van leraren. 

Met de screeningstool die hieronder wordt uitgewerkt kunnen zowel lerarenopleiders als 
beleidsverantwoordelijken nagaan welke aspecten sterk scoren binnen de opleiding inzake 
grootstedelijke onderwijscontext en de diversiteit daarbinnen en welke aspecten meer 
aandacht verdienen om de opleiding meer af te stemmen op het ontwikkelen van 
grootstedelijke competenties. In de onderstaande screeningstool kunnen lerarenopleiders 
en beleidsverantwoordelijken op de verschillende aspecten binnen de screeningstool een 
score aangeven van 1 tot en met 5, aantoonbare voorbeelden beschrijven om duidelijk te 
maken op welke manier aandacht besteed wordt aan de verschillende aspecten en tot slot 
acties bepalen in verschillende prioritaire gebieden. 
 
De screeningstool bevat elementen uit het competentieprofiel en zoekt aansluiting bij o.a. 
de screeningstools die het Steunpunt Diversiteit en Leren ontwikkelde om 
diversiteitscompetenties te versterken binnen de lerarenopleiding. Op die manier kunnen, 
gezien het belang van diversiteit(scompetenties) binnen de grootstedelijke 
onderwijscontext, beide tools elkaar ook versterken. 
 
 
 
 
 
  

http://www.screeningdiversiteitlerarenopleiding.be/home
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Lerarenopleiders 

 
 - - - + ++ Aantoonbare voorbeelden Mogelijke acties 
Maatschappelijke verantwoordelijkheid 

1 Ik professionaliseer me in het omgaan met diversiteit in de 
grootstedelijke onderwijscontext waarin je lesgeeft om studenten te 
kunnen inspireren. 

      

2 Ik vind het essentieel om studenten voor te bereiden op  lesgeven in 
grootstedelijke onderwijscontexten. 

      

Plaats binnen de opleidingspraktijk 

3 In mijn vak dragen doelstellingen bij tot het versterken van 
competenties m.b.t. lesgeven in de grootstedelijke onderwijscontext. 

      

4 In mijn vak zijn specifieke thema’s opgenomen m.b.t. lesgeven in de 
grootstedelijke onderwijscontext. 

      

5 In mijn vak zijn verschillende leeractiviteiten opgenomen waarbij 
studenten in de stad trekken. 

      

6 Ik heb samenwerkingsverbanden met lokale organisaties en 
experten. 
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Leerkansen binnen verbrede leeromgeving 

7 Ik benut de grootstedelijke onderwijscontext als bron voor een rijke 
leeromgeving. 

      

8 Ik benut leerervaringen van studenten om te werken aan 
competenties inzake lesgeven in de grootstedelijke onderwijscontext. 

      

9 Ik bied studenten kansen om leerervaringen op te doen in de stad.       
Evaluatie 

10 Ik gebruik verschillende manieren om de competenties van studenten 
m.b.t. lesgeven in de grootstedelijke onderwijscontext in kaart te 
brengen. 

      

11 Ik besteed aandacht aan een continue assessment van competenties 
inzake lesgeven in de grootstedelijke onderwijscontext. 

      

12 Competenties m.b.t. lesgeven in de grootstedelijke onderwijscontext 
vormen een centraal onderdeel van de evaluatiecriteria van alle 
leerinhouden. 

      

Eigen visie en houding 

13 Ik tracht een genuanceerd beeld te krijgen van de grootstedelijke 
omgeving. 

      

14 Ik neem een onderzoekend houding aan t.a.v. de grootstedelijke 
omgeving. 

      

15 Ik ben me bewust van mijn eigen vooroordelen en tracht deze te 
vermijden. 

      

Scores: - - = neen, dat is absoluut geen aandachtspunt; - = neen, daar is maar weinig aandacht voor; + = ja, daar wordt op gelet; ++ = ja, dat maakt onlosmakelijk deel uit 
van de praktijk 
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Beleidsverantwoordelijken 

 
 - - - + ++ Aantoonbare voorbeelden Mogelijke acties 
Maatschappelijke verantwoordelijkheid 

1 Het versterken van toekomstige leraren die kunnen lesgeven in de 
grootstedelijke onderwijscontext maakt inherent deel uit van de 
visie en het beleid van de lerarenopleiding. 

      

2 De lerarenopleiding stimuleert de positieve beeldvorming van de 
grootstedelijke omgeving bij haar lerarenopleiders. 

      

3 De lerarenopleiding ziet het als een verantwoordelijkheid van elke 
lerarenopleider om toekomstige leraren te versterken in het 
lesgeven in de grootstedelijke onderwijscontext. 

      

4 De lerarenopleiding voert een actief antidiscriminatiebeleid en 
verzet zich tegen iedere vorm van (in)directe discriminatie, 
uitsluiting, segregatie, racisme en ongelijke behandeling. 

      

5 Het verband tussen de competenties voor het lesgeven in de 
grootstedelijke onderwijscontext en de basiscompetenties wordt 
expliciet naar voren gebracht.  

      

6 Bij de aanwerving en evaluatie van lerarenopleiders vormen het 
voorleven en ontwikkelen van competenties inzake lesgeven in de 
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grootstedelijke onderwijscontext een essentieel criterium. 

7 De lerarenopleiding voorziet professionaliseringsmogelijkheden 
m.b.t. lesgeven in de grootstedelijke onderwijscontext. 

      

8 De lerarenopleiding screent haar eigen beleid inzake lesgeven in 
de grootstedelijke onderwijscontext. 

      

9 De lerarenopleiding werkt samen met externe organisaties en 
experten om haar eigen beleid verder af te stemmen op de 
grootstedelijke context. 

      

Pedagogisch-didactische aspecten 

10 De lerarenopleiding streeft naar diversiteit binnen het team van 
lerarenopleiders. 

      

12 De lerarenopleiding werkt samen met verschillende lokale 
organisaties om studenten te versterken inzake lesgeven in de 
grootstedelijke onderwijscontext. 

      

13 Elke student leert in de loop van zijn opleiding een diepgaande 
analyse te maken van de grootstedelijke onderwijscontext. 

      

14 Elke student doet in de loop van zijn opleiding verschillende 
praktijkervaringen op in de grootstedelijke (onderwijs)context. 

      

15 De lerarenopleiding heeft een inzicht in de aanwezigheid van 
leermogelijkheden inzake competenties lesgeven in de 
grootstedelijke onderwijscontext in het curriculum en de manier 
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waarop de leermogelijkheden worden vormgegeven door 
lerarenopleiders. 

16 De lerarenopleiding zorgt voor een breed aanbod aan 
leervoorzieningen. 

      

17 De lerarenopleiding benut de ervaringen die studenten opdoen in 
de grootstedelijke (onderwijs)context om te werken aan 
competenties inzake lesgeven de grootstedelijke onderwijscontext.  

      

Evaluatie 

18 De lerarenopleiding gebruikt verschillende manieren om de 
competenties van studenten m.b.t. lesgeven in de grootstedelijke 
onderwijscontext in kaart te brengen. 

      

19 De lerarenopleiding besteedt aandacht aan een continue 
assessment van competenties inzake lesgeven in de 
grootstedelijke onderwijscontext. 

      

20 De competenties m.b.t. omgaan met diversiteit in de 
grootstedelijke onderwijscontext vormen een essentieel criterium 
bij de door- en uitstroom. 

      

Scores: - - = neen, dat is absoluut geen aandachtspunt; - = neen, daar is maar weinig aandacht voor; + = ja, daar wordt op gelet; ++ = ja, dat maakt onlosmakelijk deel uit 
van de praktijk 
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4.4 Inspiratiebronnen 

 
Hoe kan je als lerarenopleiding, lerarenopleider en/of toekomstige leraar meer aandacht 
hebben voor de grootstedelijke, Brusselse onderwijscontext en zo toekomstige leraren 
inspireren voor omgaan met diversiteit binnen de grootstedelijke onderwijscontext? Een 
verzameling van websites, praktijkvoorbeelden, onderwijsprojecten, audiovisueel materiaal, 
artikels, … beoogt inspiratie te bieden voor beleidsverantwoordelijken, lerarenopleiders en 
toekomstige leraren om de lespraktijk en/of oefenmogelijkheden m.b.t. diverse 
competenties voor de grootstedelijke onderwijscontext te vergroten. 
 
De bronnen werden met behulp van Pinterest verzameld. De thematische ‘borden’ die in 
Pinterest gecreëerd werden, sluiten aan bij verschillende aspecten uit het 
competentieprofiel. De foto’s en de korte beschrijving van de huidige verzameling biedt een 
snel overzicht van en directe toegang tot de informatie. Binnen deze databank kan de 
gebruiker vrij inspirerende bronnen selecteren en bewaren. 

  

https://www.pinterest.com/brusselsexperti/
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