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Co-teaching beleid

Act circulaire 06 (nr. 5) voor kleuteronderwijs (sinds 
2015)

– 2 kleuterleerkrachten per klas 

– Principieel en statutair zijn beide leerkrachten gelijk



Co-teaching praktijk 

context

• Leerkracht – leerling ratio 1/17

• Tekort aan kleuterleerkrachten in afgelegen gebieden

• Kleuterleerkrachten hebben ook andere taken zoals helpen
bij de lunch



https://www.youtube.com/watch?v=L2uKIDfg4e4&index=6&list=PLVxKcx7U8_0UBVOCsYOlAl_khMiFqVJwR
https://www.youtube.com/watch?v=L2uKIDfg4e4&index=6&list=PLVxKcx7U8_0UBVOCsYOlAl_khMiFqVJwR


Rol van co-teachers 

• Kleuterleerkrachten hebben dezelfde rol, maar …

 1 leider en 1 assistent

• Rollen roteren (per activiteit, per week), maar …

meestal neemt dezelfde leerkracht de leiding en 
assisteert de andere

• De leerkrachten bespreken zelf de taakverdeling: onderdeel
van de lesvoorbereiding

• De schoolleider begeleidt en ondersteunt



“Mevr. Trang en Thuy (beiden kleuterleerkrachten) zijn
sterk in hun professionele ontwikkeling maar hun co-
teachers zijn nieuw. Zij kregen nog geen vorming over 

procesgeoriënteerd kindvolgssysteem. Omdat ze het niet
begrijpen, kunnen ze Trang en Thuy niet actief

ondersteunen. We hebben aan mevr. Thuy and mevr. Trang 
gevraagd om hun kennis over kindobservatie te delen met 

hun co-teachers zodat ze elkaar beter kunnen
ondersteunen.”

(de schoolleider van Lich Son School)



Som enkele voordelen op van 

het systeem van co-teaching in 

Vietnam? 



Voordelen

• Samen reflecteren en lessen voorbereiden

• Samen welbevinden en betrokkenheid bij de leerlingen
observeren

• Positief effect op het leren van kinderen

• Ondersteunen van veranderingsprocessen en innovaties in 
de klas

• Meer ruimte voor verdeling van taken en differentiatie

• …



“Ik vind het soms moeilijk om nieuwe en innovatieve ideeën
en methodieken te bedenken voor klasactiviteiten. Ik doe 

mijn best. Gewoonlijk bespreken mijn collega (de 2de 
leerkracht in de klas) en ik dit en wanneer nodig vragen we 

ondersteuning van de schoolleiders.”

(Ha, kleuterleerkracht van de Quang Trung school)



video 2016_VN_coteaching_Lead_Assist2

https://www.youtube.com/watch?v=9CAzHJHbpco&index=5&list=PLVxKcx7U8_0UBVOCsYOlAl_khMiFqVJwR
https://www.youtube.com/watch?v=9CAzHJHbpco&index=5&list=PLVxKcx7U8_0UBVOCsYOlAl_khMiFqVJwR


Som enkele uitdagingen op van 

het system van co-teaching in 

Vietnam? 



Uitdagingen

• Vaak is of lijkt de assistent niet aanwezig

• In de praktijk activeert de assistent letterlijk meer passieve
en minder betrokken kinderen

• Overwegend leerkracht georiënteerde praktijken, 
ondersteuning via interactie en scaffolding wordt zelden
geobserveerd

• Leerkrachten zijn niet vertrouwd met systematisch
observeren of collaboratief leren

• Geen aandacht voor co-teaching in de lerarenopleidingen

• Tekort aan leerkrachten



enkele praktijkvoorbeelden

https://www.youtube.com/watch?v=kZgbin7J6es&index=3&list=PLVxKcx7U8_0UBVOCsYOlAl_khMiFqVJwR
https://www.youtube.com/watch?v=kZgbin7J6es&index=3&list=PLVxKcx7U8_0UBVOCsYOlAl_khMiFqVJwR
https://www.youtube.com/watch?v=q34AlAh5sUA&list=PLVxKcx7U8_0UBVOCsYOlAl_khMiFqVJwR&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=q34AlAh5sUA&list=PLVxKcx7U8_0UBVOCsYOlAl_khMiFqVJwR&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Y7FnK1vDBDY&index=2&list=PLVxKcx7U8_0UBVOCsYOlAl_khMiFqVJwR
https://www.youtube.com/watch?v=Y7FnK1vDBDY&index=2&list=PLVxKcx7U8_0UBVOCsYOlAl_khMiFqVJwR


Wat kan inspirerend zijn voor co-

teaching in Vlaanderen? 



Inspiratie voor co-teaching 
in Vlaanderen

• Ondersteuning vanuit het beleid/wetgeving

• Belangrijke rol voor de schoolleider/directie

• Sharing is caring

• Systematische reflectie en samenwerkend leren

• Voorbereiding op co-teaching in de lerarenopleidingen

• ...



“Ja, we hebben dit schooljaar een plan voor
kindobservaties. We behouden de twee klassen van mevr. 

Cuc en mevr. Ha. De andere twee co-teachers leren het 
gaandeweg. Tijdens het implementatieproces bespreken de 

leerkrachten dit met elkaar en met de schoolleider. We 
proberen de leerkrachten te ondersteunen wanneer ze

moeilijkheden ondervinden.” 

(de schoolleider van de Quang Trung school)





Dank u!

www.enspired.net

enspired.net

Soetkin.Bauwens@vvob.be


