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Co-teaching in de praktijk

Co-teaching is een begrip dat momenteel in Vlaamse en Nederlandse onderwijskringen heel actueel is. In het kader van
het inclusief en passend onderwijs wordt het meer en meer gezien als een goed antwoord op de versnelde diversifiëring
van de klassen. Het heet dat co-teaching de leeromgeving meer inclusief kan maken. Wat men echter niet mag vergeten
is dat co-teaching zoveel meer is dan met twee leerkrachten in dezelfde klas staan. Dit blijkt al meteen uit de
omschrijving die de auteurs in de inleiding op dit boek geven:
Meerdere onderwijsprofessionals werken op gestructureerde wijze samen, gedurende een langere periode, op
basis van een gedeelde visie, en nemen daarbij gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor goed onderwijs en de
ontwikkeling van alle leerlingen in de groep.
Het is dus een proces dat uit verschillende bouwstenen bestaat, met name:







Meerdere professionals;
Een gestructureerde wijze van werken;
Een langere periode;
Een gedeelde visie;
Een gezamenlijke verantwoordelijkheid;
Alle leerlingen.

De auteurs werken deze omschrijving verder uit en staan uitgebreid stil bij wat er momenteel bekend is over de opbrengsten en effecten van co-teaching. Het is belangrijk om goed te beseffen dat zij ervan uitgaan dat het bij co-teaching
niet enkel gaat over een leerkracht uit het reguliere onderwijs die samenwerkt met een collega uit het speciaal- of
buitengewoon onderwijs. Zij zien nog heel wat meer zinvolle vormen van samenwerking mogelijk. Dit is zeker voor
Vlaanderen belangrijk: co-teaching kan dus niet ge-(mis-)bruikt worden om de systemische begeleiding vanuit het
geïntegreerd onderwijs te legitimeren, laat staan exclusief te maken.
Aangezien co-teaching nagenoeg een chemisch proces vereist tussen de co-leerkrachten, zien deze teams en hun
leidinggevenden zich voor een aantal ernstige uitdagingen geplaatst. Deze komen aan bod in het eerste hoofdstuk. Het
zal niemand verwonderen dat het woord professionalisering in veel van deze uitdagingen voorkomt.
In het tweede hoofdstuk brengen de auteurs die kaders onder het voetlicht die volgens hen inspirerend zijn voor de
vereiste professionalisering van de co-leerkrachten. Die kaders hebben te maken met:




Een goede menselijke ontwikkeling;
Goed onderwijs;
Goede co-teachers.

Dit hoofdstuk biedt een heel interessante kijk op een aantal inter- en intramenselijke vaardigheden die goede coleerkrachten moeten bezitten.
In het derde hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet van het boek verduidelijkt. Want het gaat inderdaad over een
(praktijk)onderzoek met als centrale vraag:
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Wat ervaren goede functionerende co-teaching teams als belangrijk in hun werk met betrekking tot goed
onderwijs en goede samenwerking, en welke ontwikkelingspunten signaleren zij?

Het vierde hoofdstuk bevat de 12 praktijkportretten uit zowel het basis- als het voortgezet onderwijs die een antwoord
moeten helpen formuleren op de onderzoeksvraag. Uit die titels bij elk praktijkportret blijkt meteen over welk belangrijk
aspect of welke fundamentele waarde het gaat.
In het vijfde en laatste hoofdstuk geven de auteurs heel concreet aan wat de praktijkportretten hun vertelden en
formuleren ze een antwoord op de onderzoeksvraag. Dit antwoord koppelen ze meteen terug aan de inspirerende
kaders die ze in het tweede hoofdstuk beschreven.
Een krachtig en inspirerend boek dat beroep doet op het (zelf-)reflecterend vermogen van leerkrachten, co-leerkrachten, schoolteams en schoolleiders.
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