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Sleutelelement: samenwerking (gebaseerd op de Portugese praktijk) 

In het onderwijsveld wordt 'samenwerking' als een wettelijk mandaat gezien, best practice in de leerkrachtenpraktijk en 

noodzakelijk voor de inclusie van kinderen met speciale onderwijsbehoeften (SEN) (Hernandez, 2013). De Salamanca Statement 

(UNESCO, 1994) benadrukt in feite het belang van effectieve samenwerking tussen klasleerkrachten, specialisten voor 

buitengewoon onderwijs en ondersteunend personeel, net als de betrokkenheid van medewerkers zoals adviserende 

leerkrachten, onderwijspsychologen, gesprekstherapeuten en ergotherapeuten. Het stelt ook vast dat het onderwijs van kinderen 

met SEN een gedeelde taak is van ouders en professionals. Daarom raadt het de ontwikkeling aan van een coöperatief 

samenwerkingsverband tussen schoolbestuur, leerkrachten en ouders, als actieve partners in de besluitvorming. 

Definitie De term samenwerking is vaak ambigu en hangt af van de context waarin hij wordt 

gebruikt. Niettemin zijn de meeste auteurs het erover eens dat samenwerking betekent dat er 

wordt samengewerkt in ondersteunende en onderling voordelige relaties. De 

samenwerkingsmodellen tussen leerkrachten, ouders en andere professionals in scholen, 

opgesteld om aan diversiteit tegemoet te komen, worden als krachtige, succesvolle strategieën 

voor elke onderwijscontext beschouwd (Wood, 1998). In het bijzonder betekent de 

samenwerking tussen professionals uit het gewoon en het buitengewoon onderwijs een 

alternatief om de uitdagingen van inclusief onderwijs het hoofd te bieden. De samenwerking 

vermindert ook de geïsoleerdheid van het werk als leerkracht en vergroot de terugkeer van 

kinderen met speciale onderwijsbehoeften naar het gewoon onderwijs. Daardoor kunnen de 

leerkrachten van het buitengewoon onderwijs zich ook weer richten op de kern van het 

beroepsleven op school. 

Samenwerkingsmodellen De manier waarop leerkrachten, andere professionals en ouders 

samenwerkend met elkaar in verbinding staan in het onderwijsveld worden meestal 

samenwerkingsmodellen genoemd en bestaan uit multidisciplinaire, interdisciplinaire en 

transdisciplinaire aanpakken (Briggs, 1991, 1997; Hernandez, 2013). Elk model stelt 

verschillende onderliggende principes voor. Verschillen in de mate van communicatie en 

samenwerking met andere teamleden hangen af van de gebruikte teamaanpak. In vergelijking 

met de multi- en interdisciplinaire aanpak zijn er bewijzen dat de transdisciplinaire aanpak 

doeltreffender is, vooral wat de totstandkoming van een geïntegreerde teamstructuur en 

dienstlevering betreft. Verder ook wat doelbewuste en regelmatige communicatie over de 

disciplines heen betreft. En wat kennisuitwisseling over de disciplines heen en een sterke focus 

op de student betreft. 

Op samenwerking gebaseerde benadering De voornaamste verantwoordelijkheid van 

leerkrachten uit het gewoon onderwijs is dat ze hun vaardigheden gebruiken om leerlingen te 

onderwijzen volgens curricula die opgelegd zijn door het schoolsysteem. Terwijl de 

voornaamste verantwoordelijkheid van leerkrachten buitengewoon onderwijs is instructie te 

geven door materialen aan te passen en te ontwikkelen om aan de leerstijlen, de sterktes en 

de behoeften van elke student tegemoet te komen. Co-teaching, coöperatief teaching of een 

op samenwerking gebaseerde benadering is een recentere ontwikkeling in de evolutie van 

samenwerkingsmodellen die hierboven beschreven werden (Hernandez, 2013). Als één van 

de meest beloftevolle factoren ten voordele van inclusie, is co-teaching een samenwerking 

tussen leerkrachten gewoon en buitengewoon onderwijs, met soms andere professionals erbij, 

zoals spraak- en taalpathologen, ergotherapeuten en adviseurs (Rainforth & England, 1997 as 

cited in Hernandez, 2013). Coöperatief teaching tussen leerkrachten gewoon en buitengewoon 

onderwijs impliceert dat ze samenwerken, als gelijke partners, in hetzelfde klaslokaal 

gedurende het grootste deel van de dag, in een interactieve relatie, met planning, lesgeven, 

evaluatie, klasmanagement en gedrag. 

 


