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Positief inzetten op verschillen in de klas. 
Met focus op hoogbegaafdheid, gender en socio-economische status. 

 
 
 

‘Maatwerk: sleutel voor talentontwikkeling’ (3) 
 

 

 

 
 



 
 

 
Scholen krijgen de laatste jaren een steeds grotere diversiteit aan leerlingen met steeds grotere 
zorgbehoeften en nood aan ondersteuning.  
In de klas gaat de meeste aandacht naar de leerlingen met de grootste zorgbehoefte: jongeren met 
een leer- of ontwikkelingsstoornis, taalachterstand, persoonlijkheidsproblematiek e.a. 
Cognitief verstandige leerlingen redden het meestal wel op eigen kracht, zwakkeren vragen om steeds 
meer hulp. 
 
Het M-decreet heeft nogal wat scholen voor de uitdaging gesteld om in het kader van gelijke 
onderwijskansen indien niet alle, dan toch zoveel mogelijk basisschoolverlaters op te vangen. 
Het acute vluchtelingenprobleem doet heel wat scholen ter zake een versnelling hoger schakelen en 
zich nog meer te richten op die doelgroepleerlingen met een gediagnosticeerd probleem. 
 
Toch zetten wij nog te weinig in op leerlingen die nog te veel onder de radar blijven.  
Nochtans is hun problematiek en nood aan zorg niet te onderschatten en gelijkwaardig aan de 
anderen, en zouden zij onverminderd aandacht en steun moeten krijgen.  
 

 

Daarom richten ons in dit 32e congres op de volgende doelgroepleerlingen en focussen we op: 
 
GENDER 
Dat jongens wereldwijs minder goed presteren dan meisjes is geen nieuws meer. 
Maar wat doe je binnen eenzelfde klas anders om minder presterende en gemotiveerde leerlingen via 
uitdagingen identieke gelijke kansen te geven?  En zijn het alleen maar jongens aan wie we onze 
onderwijsstijlen moeten aanpassen in functie van een hoger leerrendement? 
Nieuwe wetenschappelijke inzichten klinken hoopgevend, maar hoe doorstaan ze de test in de 
praktijk? 
 
SOCIO-ECONOMISCHE STATUS 
Uit wetenschappelijke studies blijkt dat jongeren uit sociaal achtergestelde of gezinnen minder gelijke 
kansen krijgen.  
Hoe reageren wij hier als school op en hoe gaan we met dit gegeven om in de klas? Moeten wij onze 
doelen niet bijstellen in functie van de beperkte beginsituatie van een groeiend aantal SES-leerlingen? 
 
HOOGBEGAAFDHEID 
Heel wat scholen leveren de laatste jaren behoorlijk wat inspanningen om deze minderheidsgroep 
meer aandacht en dus meer gelijke kansen te geven. Maar slagen wij er ook in om het welbevinden 
van deze leerlingen in een heterogene setting op te krikken door ze ook voldoende effectief uit te 
dagen. 
 
 
 
 
 



 
Het thema van dit 32e congres sluit aan bij twee recente congressen rond  ‘Maatwerk: sleutel voor 
talentontwikkeling’:  
 
In 2013 (29e congres)  ‘Maatwerk: sleutel voor talentontwikkeling’ (1) 
               Intern differentiëren binnen een heterogene setting. Realiteit of utopie? 
 
In 2014 (30e congres)  ‘Maatwerk: sleutel voor talentontwikkeling’ (2) 
               Intern differentiëren en evalueren van verschillen 
 
 
St.A.M. heeft vanuit haar grond- en groeidoelen altijd geopteerd voor intern differentiëren binnen 
een heterogene klassetting. 
Zo sloten wij in 2007 al een 4-jarige congressencyclus af waarbij de grondthema’s ‘Positief omgaan 
met verschillen in de leeromgeving’ en ‘hoe dit alles evalueren’ waren.  
Deze krachtige en controversiële thema’s resulteerden in dynamische congressen en vonden finaal 
hun neerslag in de gelijknamige succesvolle publicatie van Johan Vanderhoeven ‘Positief omgaan met 
verschillen in de leeromgeving.’ (Garant). 
 
De meest recente ontwikkelingen en nieuwe wetenschappelijke inzichten binnen dit thema zetten 
ons ertoe aan om hierover met elkaar in overleg te blijven gaan en nieuwe expertise te delen. Meteen 
ook willen wij afpunten hoever wij intussen gevorderd waren na jaren getimmer aan de weg van 
binnenklasdifferentiatie. 
 
Net als de vorige congressen wordt dit 32e congres vooral een praktijkcongres van leraren voor 
leraren, met voorbeelden van goede praktijk én met opgaven om schooloverstijgend aan nieuwe 
uitdagingen te werken. 
Maar ook directie- en middenkaderleden zullen in deze werkgroepen in een wederzijdse 
kruisbestuiving uitgedaagd worden hoe ze in hun respectievelijke scholen binnenklasdifferentiatie 
mogelijk maken en implementeren. 
Tijdens dit congres zijn wij vooral op zoek gegaan hoe wij de opgedane en verworven expertise tussen 
middenscholen / eerstegraadscholen op een aangename, leerrijke en boeiende wijze kunnen 
uitwisselen. 
 
Daarom zal dit 32e congres in grote lijnen dezelfde structuur en organisatie hebben als de vorige 
congressen rond maatwerk. 
 
Wij zijn ervan overtuigd dat het alweer een uitdagend en zoekend congres wordt, maar hebben er het 
volste vertrouwen in dat ook dit middenschoolcongres succesvol zal zijn en danken u nu reeds vooraf 
voor uw interesse en deelname. 
 

Ludo de Caluwé, voorzitter 

namens de Raad van Bestuur 

 

 



 

Programma 
 

DINSDAG 3 MEI 
 

 

09.00 – 10.00u.   Onthaal  
10.00 – 10.15u.  Opening congres - Verwelkoming en toelichting thema 
10.15 – 11.00u.  Inleidend referaat  (prof. Ides Nicaise) 
    

   ‘De rijkdom van verschillen rond socio-economische status, gender en 
                                         hoogbegaafdheid in eenzelfde leeromgeving’. 
 
   Pleidooi voor een comprehensieve aanpak gebaseerd op een maatschappelijk   
   gevoelige en gefundeerde visie rond gelijke onderwijskansen en onderbouwd 
    met nieuwe wetenschappelijke  inzichten. 

         
Ides Nicaise is doctor in de Economische Wetenschappen (titel proefschrift ‘Poverty and human capital’),  
K.U.Leuven. Hij is projectleider Onderwijs en arbeidsmarkt bij het Hoger Instituut voor de Arbeid 
(K.U.Leuven). Zijn voornaamste onderzoeksdomeinen: onderwijseconomie, arbeidsmarktbeleid, armoede. 
Docent K.U.Leuven (Dept Pedag. Wet. / Fac. Rechten) en Univ. Antwerpen (UA Management School).  
Voorzitter van het Steunpunt Armoede bij het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding. 

 
11.00 – 11.15u.  Drankpauze 
11.15 – 12.30u.  Werksessie 1 - Reflectie op het inleidend referaat 
12.30 – 14.00u.  Lunch 
 
14.00 – 15.30u.  Getuigenissen, inzichten en voorbeelden van goede praktijk (carrouselprincipe 3x20’) 

  
   Cluster 1 – SOCIO-ECONOMISCHE STATUS 

Erik Haven, coordinator ‘t Scharnier – studieondersteuning aan huis 
Focus op het ondersteunen van maatschappelijk kwetsbare gezinnen
     

   Cluster 2 – GENDER 
Sofie Lietaert, pedagoge en leraar lager onderwijs.  
Focus op de zogenaamde lagere betrokkenheid van jongens en hoe je als 
leraar hun betrokkenheid én die van meisjes verhoogt. 

 
   Cluster 3 – HOOGBEGAAFDHEID 

Bram Janssens en Tristan Lijnen Middenschool Kindsheid Jesu, Hasselt 
Focus op leerlingen die leerruimte hebben en hoe je als school of als leraar 
kan inspelen op hun specifieke leerbehoefte waardoor hun school- 
en  leermotivatie hoog blijft.        

     
15.30 – 16.00u.  Drankpauze 
16.00 – 17.30u.  Werksessie 2 (vaste werkgroepen) – Reflectie op de clustermomenten (1) 
 
17.30 – 18.00u.  Aperitief 
18.00 – 20.30u.  Avondlunch 



Programma 
 

WOENSDAG 4 MEI 
 

 
09.00 – 09.30u.   Plenaire voorstelling 
   Voorstelling van de nieuwe visie op de St.A.M.-werking  
                                       
09.30  – 10.30u.  Werksessie 3 – Reflectie op clustermomenten (2) 
 
10.30 – 11.00u.  Drankpauze 
 
11.00 – 12.00u.  Werksessie 4  - Reflectie per school. 
   Contactmoment werkgroepbegeleiders 
  
12.00 – 12.15u.  Afronding congres 
   Slotwoord 
 
12.15 – 14.00u.  Lunch 

 
 
 

 

 
Nog dit 
 
Doelgroep 
Alle middenscholen, eerstegraadsscholen,  zijn uitgenodigd om liefst met een team naar dit congres 
te komen.  
Bij deze zijn alle leraren, directieleden, leden van het middenkader of coördinatieteam van harte 
welkom. 
 

Samenstelling werkgroepen 
Alle werkgroepen zijn heterogeen samengesteld en blijven in hun vaste opstelling de 3 werksessies 
volgen.  
Alle congresdeelnemers blijven dus geclusterd aan hun vaste werkgroep. 
In die vaste werkgroepen zal met verschillende gedifferentieerde werkvormen ingespeeld worden op 
de diverse sessies. M.a.w. binnengroepdifferentiatie als organische beleving! 
 

 

 
INSCHRIJVEN doe je HIER 

 
Mocht je nog vragen hebben bij deze uitnodiging, aarzel niet om ze te mailen:     

info@stam-vlaanderen.be 

http://goo.gl/forms/C351iXjPtW
mailto:info@stam-vlaanderen.be

