
Handleiding InspiLeerto ol 

INLEIDING 

Voor u ligt de InspiLeertool. Deze kwam tot stand naar aanleiding van een praktijkgericht 

wetenschappelijk onderzoek (PWO) met als titel ‘Betrokkenheid bij assessment: élke leerling doet 

ertoe’. Dit kwalitatief onderzoek werd gevoerd vanuit de Arteveldehogeschool, namelijk de 

lerarenopleidingen Bachelors in het onderwijs: lager en secundair onderwijs.  

De InspiLeertool is in de eerste plaats bedoeld om u, betrokkene in het onderwijs, te Inspireren én te 

inspiLeren. Dit doen we aan de hand van concrete, vaak herkenbare citaten van collega-leerkrachten 

en (onderdelen van) documenten die door andere scholen ontwikkeld zijn. Daarnaast zal u een 

aantal keer een filmfragment terugvinden, om de inspirerende praktijk nog concreter te maken.  

De kracht van de InspiLeertool is dat onderwijsmensen hun eigen praktijken kritisch overdenken én 

verrijken door hierover in interactie te gaan met anderen. We wensen u alvast veel succes!  

ACHTERGROND 

Onderzoek toont aan dat het betrekken van leerlingen bij het eigen leerproces, alsook het inspelen 

op verschillen, werkt. De betekenis van de term ‘assessment’ vatten we in de InspiLeertool breder op 

dan de term ‘evaluatie’. Assessment omvat het verzamelen van informatie over het leerproces van 

de leerling. Hiermee wordt zowel het vaststellen van, het in kaart brengen van, het terugkoppelen 

van als het beoordelen van het leerproces en –resultaat van de leerling bedoeld.  

Hierover bestaan al heel wat bronnen in de literatuur, maar de transfer naar de concrete 

onderwijspraktijk is niet evident. De InspiLeertool wil hierop inspelen door te vertrekken vanuit 

scholen en leerkrachten, die reeds vergevorderd zijn in het betrekken van élke leerling bij het eigen 

leerproces en de evaluatie. Op basis van interviews met deze leerkrachten en beleidsmedewerkers 

van deze scholen, werden inspirerende praktijken en documenten in kaart gebracht. Deze vormden 

de basis voor de ontwikkeling van de InspiLeertool.  

Bij het verzamelen van de inspirerende praktijken, werd gefocust op de derde graad lager onderwijs 

en de eerste graad secundair onderwijs. Het doorbreken van de scheiding tussen lager en secundair 

onderwijs was een bewuste keuze en kwam voort vanuit de overtuiging dat beide contexten elkaar 

(meer) kunnen bevruchten. De InspiLeertool vertrekt dus vanuit bovenstaande contexten, maar kan 

uiteraard ook andere niveaus van het onderwijs inspireren.  

  



MODEL 

Hieronder vindt u het model en een toelichting over de inhoud van de InspiLeertool.  

 

Na deze handleiding vindt u bovenstaand model in een groter formaat. U kan dit model gebruiken 

om een overzicht van de structuur te behouden, tijdens het werken met de InspiLeertool.  

KERN 

Het thema in de kern is ‘schoolontwikkeling’. Dit thema is in de eerste plaats bestemd voor het 

beleidsniveau van een school. Het is de bedoeling dat een schoolleider of beleidsmedewerker - 

individueel of in overleg - dit thema verwerkt. U leest de ‘inspiraties’ (met citaten en (onderdelen 

van) documenten) en het besluit door. Door middel van de praktijkopdracht kan u concreet aan de 

slag om de eigen onderwijspraktijk op school kritisch onder de loep te nemen.  

ROND DE KERN 

De vier thema’s rond de kern zijn bedoeld voor het niveau van de leerkracht, al kunnen deze thema’s 

ook betekenisvol zijn voor het beleidsniveau. We onderscheiden: ‘doelen’, ‘differentiërende werk- en 

organisatievormen’, ‘evalueren’ en ‘rapporteren’. Elk van deze vier thema’s omvat nog verschillende 

subthema’s die inzoomen op een specifiek onderdeel van het thema.  

De werkwijze is altijd dezelfde. Het is de bedoeling dat u als leerkracht(enteam) een thema en/of 

subthema eruit kiest. Vervolgens neemt u de verschillende ‘inspiraties’ met citaten en (onderdelen 



van) documenten door en bekijkt u eventueel het filmfragment. Ten slotte volgt een besluit en kan u 

een praktijkopdracht uitvoeren. In deze praktijkopdracht wordt u uitgedaagd om les- en 

onderwijspraktijken te overdenken en te delen met collega’s.   

De thema’s rond de kern kunnen zowel individueel als in groep verkend worden. Ten eerste richten 

we ons op u als individuele leerkracht, die de inspiraties wil verkennen om de eigen les- en 

onderwijspraktijken te verrijken. Ten tweede zijn de thema’s rond de kern ook bedoeld voor een 

werk-, vak- of andere subgroep leerkrachten, die samen ideeën en ervaringen willen uitwisselen.  

VOLLEDIG MODEL  

De échte meerwaarde van deze InspiLeertool zal tot stand komen wanneer er een wisselwerking 

ontstaat tussen het thema in de kern en de thema’s rond de kern. Op die manier zal er zowel vanuit 

het beleidsniveau van de school, als vanuit het leerkrachtenteam, een dynamiek ontstaan die een 

krachtig instrument kan zijn om élke leerling (meer) te betrekken bij assessment.   

Soms wordt er onder het besluit een verwijzing naar een ander subthema vermeld. Dit is het geval 

wanneer het besluit van het betreffende subthema een duidelijke link vertoont met een ander 

subthema. Op die manier worden de inhoudelijke verbanden tussen de verschillende onderdelen van 

de InspiLeertool bloot gelegd en wordt u geprikkeld om een ander onderdeel van de InspiLeertool te 

raadplegen.  

De InspiLeertool kan gebruikt worden binnen één school of over verschillende scholen heen. 

Wanneer over verschillende scholen heen gewerkt wordt, krijgen de verschillende werkcontexten 

van de gebruikers mogelijks een bijkomende inspirerende waarde.  

GEBRUIK 

Om vlot te kunnen werken met de InspiLeertool, heeft elk thema een bepaalde kleur. Op die manier 

kan u snel onderscheiden tot welk thema een bepaalde inspiratie behoort. Het thema 

‘schoolontwikkeling’ heeft het kleur blauw, ‘doelen’ lichtgroen,  ‘differentiërende werk- en 

organisatievormen’ donkergroen, ‘evalueren’ oranje en ‘rapporteren’ rood.  

Daarnaast wordt per subthema binnen een thema een verschillende paginaomranding gebruikt 

(doorlopende lijnen, stippellijnen, streepjeslijnen…). Zo kan u de verschillende subthema’s van één 

bepaald thema vlot uit elkaar houden. 



DANKWOORD 

Graag wensen we de scholen die meewerkten aan dit PWO-project te bedanken voor hun openheid 

en bereidheid om hun ervaringen, praktijken en documenten te delen. We bedanken graag volgende 

personen:  

 Autonome middenschool in Bredene: Kristof Vanloock, Sanne Overstraete, Liesbeth Sys en 

Erika Kempf 

 De Kiem in Ruddervoorde: Nicole Marcus, Esmeralda van den Bussche, Geert Denoo, Karl 

Debaene en Rita Vandenbroucke 

 De Studio in Oostende: Lodewijck Jonckheere, Mireille Defreyne en Kristof Brodeoux  

 Freinetschool de Speelplaneet in Gijzegem: Trui Dierick, Marcia Uyttersprot en Nele 

Deleenheer 

 Leiepoort Campus Sint-Vincentius in Deinze: Katia Monteyne, Katrien Kerckhove, Jolien 

Dewaegeneere en Virginie Van Houtte 

 Wijnbergschool in Wevelgem: Hans Van de Moortel, Dorine Esprit en Kim Vansteenkiste   

TOT SLOT 

Vanuit de Arteveldehogeschool, Bachelors in het onderwijs: lager en secundair onderwijs, worden 

vormingen en workshops gegeven over de thema’s van de InspiLeertool. Op de website 

www.arteveldehogeschool.be/partnersinleren vindt u een overzicht. Heeft u een specifieke vraag 

over de InspiLeertool, kan u contact opnemen met lien.bolle@arteveldehogeschool (secundair 

onderwijs) en lien.desmet@arteveldehs.be (lager onderwijs).  
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