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Het #iBelong-programma richt zich vooral 
op ondervertegenwoordigde studenten, zoals 
eerstegeneratiestudenten en studenten met 
een niet-westerse achtergrond. Onderzoek 
toont aan dat deze studentenpopulaties vaak 
achtergesteld zijn en minder een gevoel van 
belonging ervaren. #iBelong wil het gevoel van 
belonging en de resultaten van deze studenten 
verbeteren door meer inclusieve leeromgevin-
gen in het hoger onderwijs te creëren. Omdat 
het onderwijzend personeel een belangrijke 
impact heeft op de institutionele cultuur en 
praktijken (bv. in de klassendynamiek, de ler-
aar-student machtsrelatie) is het van cruciaal 
belang dat docenten, vooral docenten in jaar 1 
van een opleiding, zich bewust zijn van de di-
versiteit van studenten en effectief kunnen 
omgaan met studenten met diverse achter-
gronden om een inclusieve leeromgeving te 
creëren en vorm te geven. Voor dit doel is de 
Team Teacher Reflection (TTR) ontworpen als 
onderdeel van het #IBelong-programma.

TTR is een inspanning van het lerarenteam: 
deelnemers zijn actief in jaar 1 van dezelfde 
opleiding. Dit is belangrijk om te benadrukken, 
omdat de duurzaamheid van het gevoel van 
belonging afhangt van de actieve steun, be-
trokkenheid en samenwerking binnen een do-
cententeam (inclusief management en onder-
steunend personeel). Daarom raden wij aan de 
TTR uit te voeren met al het personeel van jaar 
1 of - indien niet mogelijk - met een minimum 
van 8 deelnemers. 

Bovendien is TTR het best ingebed in de andere 
activiteiten die ook door het #IBelong-project 
aangeboden worden: de Dialoogdagen en het 
Community Mentoring Program. Leerkrachten 
kunnen rechtstreeks betrokken worden bij de 
organisatie en facilitering van de Dialoogdagen 
en kunnen putten uit ervaringen in het Commu-
nity Mentoring Program.

TTR-doelstellingen

TTR is een reeks interactieve samenwerkings-
sessies ontworpen voor docententeams (do-
centen van hetzelfde opleidingsprogramma), 
met als doel het onderwijs inclusiever te mak-
en en te ondersteunen van/voor een diverse 
studentenpopulatie en het onderwijzend per-
soneel tools en ondersteuning te bieden die

Docententeams faciliteren in de 
ontwikkeling van hun capaciteiten en 
zelfvertrouwen om een diverse stu-
dentenpopulatie in staat te stellen 
zich te engageren, thuis te voelen en 
succesvol te leren.

Doelstelling op korte termijn: bewustwording 
van een diverse studentenpopulatie en een in-
clusieve leeromgeving.

Tussentijdse doelstelling: uitbreiden van onder-
wijsvaardigheden met betrekking tot diversiteit 
en inclusief onderwijs door na te denken over 
gevallen van uitsluiting in de opleiding.

Doelstelling op lange termijn: in een docen-
tenteam een mentaliteit en praktijk van ‘be-
longing’ tot stand brengen die een inclusieve 
leeromgeving bevordert.

TTR Ontwerp

TTR is zo ontworpen dat:

• activiteiten kunnen worden geïntegreerd in 
de reguliere personeelsvergaderingen om 
de sessies zo toegankelijk mogelijk te mak-
en voor het onderwijzend personeel van 
leerjaar 1.

• activiteiten worden over het jaar verspreid 
om de aandacht vast te houden geduren-
de het hele academische jaar op het thema 
belonging.

• het kan zowel offline als online worden uit-
gevoerd.

• het is contextonafhankelijk. Docententeams 
formuleren hun eigen Sense of Belong-
ing-prioriteiten en ondernemen actie op 
basis van hun specifieke institutionele con-
text en de ervaringen van studenten. 

TTR bestaat uit 3 tot 4 sessies, afhankelijk van 
de plaatselijke omstandigheden:

• Inleidende sessie: Naar een referentiekader 
voor belonging (90-120 min).  

nodig zijn om constructief om te gaan met 
uitdagingen en vragen in een diverse klas. Het 
hoofddoel van TTR is:
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• De uitvoering van deze sessie is verplicht. 
Het doel is om a) het concept Sense of Be-
longing op een interactieve manier te intro-
duceren bij je docententeam en b) input te 
verzamelen voor een Referentiekader over 
Sense of Belonging (SB-Frame of Refer-
ence), met daarin een definitie van Sense 
of Belonging en 4 voorwaarden om Sense 
of Belonging te bevorderen, geformuleerd/
geschreven door leden van het docen-
tenteam (zogenaamde Team Leads). 

• 2 tot 3 follow-upvergaderingen: Reflectie 
op gevallen van Sense of Belonging (30-45 
minuten). Het doel van deze bijeenkomsten 
is om het repertoire van het personeel uit 
te breiden om het gevoel van belonging van 
een diverse groep studenten te versterken-
door te reflecteren op gevallen van belong-
ing

en constructieve strategieën voor de toekomst 
te bespreken. 

In deze casussen worden situaties beschreven 
waarin (eerstejaars) studenten een gebrek 
aan belonging voelden en/of waarin docenten 
werden geconfronteerd met uitdagingen of di-
lemma’s met betrekking tot belonging. De re-
flecties op de casuïstiek worden gedaan aan de 
hand van het Referentiekader Sense of Belong-
ing. De leden van het docententeam schrijven 
een kort verslag van elke follow-up bijeenkomst.

De exacte planning van TTR-sessies hangt af 
van het programma van de opleiding. We ra-
den echter sterk aan om de inleidende sessie 
zo snel mogelijk na de opening van het acade-
misch jaar te plannen om het meeste voordeel 
uit TTR te halen. Wij stellen de volgende plan-
ning voor:

Beheer/SB-leiderEerste twee weken van het 

academisch jaar

Bevordering en voorbereiding van de 

inleidende SB-bijeenkomst

Onderwijzend personeel/ 

Directie

Derde/vierde week van het aca-

demisch jaar

Inleidende SB-bijeenkomst*

SB-leidingBegin herfstFormuleren van het SB-referen-

tiekader van het lerarenteam

Mentoren/docentenTot anderhalve week voor 

Follow up sessie 1

Verzamelen van SB-gevallen 

onder eerstejaars studenten

SB-leidingAnderhalve week voor Follow up 

sessie 1

Voorbereiding Follow-up sessie 1

Onderwijzend personeel/ Direc-

tie/SB-leiding

Einde van de herfstVervolgsessie 1*

SB-leidingEinde van de herfstVerslag van de follow-up sessie 1

Mentoren/docentenTot anderhalve week voor Fol-

low-up sessie 2

Verzamelen van SB-gevallen 

onder eerstejaars studenten

SB-leidingAnderhalve week voor Follow-up 

sessie 2

Voorbereiding Follow-up sessie 

2

Activiteit Periode Betrokken
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Activiteit Periode Betrokken

Onderwijzend personeel/ Direc-

tie/SB-leiding

WinterVervolgsessie 2*

SB-leidingEinde van de winterVerslag van follow-up sessie 2

Mentoren/docentenTot anderhalve week voor Fol-

low-up sessie 2

Verzamelen van SB-gevallen 

onder eerstejaars studenten

SB-leidingAnderhalve week voor Follow-up 

sessie 2

Voorbereiding Follow-up sessie 

3

Onderwijzend personeel/ Direc-

tie/SB-leiding

LenteVervolgsessie 3*

SB-leidingEinde van de lenteJaarverslag (met inbegrip van 

het SB-referentiekader en de 

follow-up van de verslagen)

Het is belangrijk dat één of twee leden van het 
docententeam de leiding nemen tijdens dit 
traject, de zogenaamde Team Leads. De Team 
Lead(s) formuleren het SB-Frame of Reference 
op basis van de Introductiesessie, modereren 
de vervolgbijeenkomsten en maken de korte 
verslagen op basis van deze bijeenkomsten. 
Deze opzet zal het eigenaarschap van het do-
cententeam vergroten. Wanneer iemand van 
buiten het team deze taken uitvoert, zal TTR 
beschouwd worden als een extern initiatief 
en met als mogelijk gevolg dat dit proces niet 
als onderdeel van de eigen dagelijkse praktijk 
wordt ervaren.

Een voorbereidende activiteit: 

TTR in kaart brengen via een Teacher Team Scan
Wij raden aan om een Teacher Team Scan uit 
te voeren voor aanvang van de Introductie-
sessie. De Teacher Team Scan geeft informatie 
over zowel de inhoud, het niveau van kennis en 
vaardigheden over diversiteit, inclusie/inclusief 
onderwijs en enthousiasme binnen het docen-
tenteam om deel te nemen aan de TTR. Deze 
informatie dient als input voor het kader van de 
TTR. Als de scan bijvoorbeeld laat zien dat een 
docententeam een hoog niveau van expertise 
heeft op het gebied van diversiteit en inclusie, 
dan kan de TTR gepositioneerd worden als een 
unieke kans voor leraren om hun expertise te 

delen en gezamenlijk het gevoel van belonging 
van leerlingen te vergroten.  

Als de scan een laag niveau van enthousiasme 
laat zien, dan kan de TTR worden geposition-
eerd als een kans om professionele onderwi-
jsvaardigheden te ontwikkelen om het onder-
wijs meer inclusief te maken. 

De scan kan op verschillende manieren worden 
uitgevoerd. Als voorbeeld stellen wij de volgen-
de elementen voor:
• een webanalyse van het personeel, waarbij 

informatie wordt verzameld over deskun-
digheidsgebieden, onderzoeksprojecten, 
publicaties en gegeven cursussen.

• een voorbereidende vergadering met per-
soneelsleden op sleutelposities om na te 
gaan hoe betrokken het personeel is bij di-
versiteit, inclusief onderwijs en het gevoel 
erbij te horen.

In aanvulling: hoewel het hoofddoel van de 
TTR-instelling contextonafhankelijk is, hangt de 
specifieke toepassing van dit doel wel af van 
deze institutionele context. Zo kan in de ene 
opleiding de nadruk van de activiteiten liggen 
op het gevoel van belonging van eerstegener-
atiestudenten, terwijl in een andere opleiding 
de activiteiten gendergericht kunnen zijn of 
gericht op studenten met een niet-westerse 
achtergrond.
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TTR Sessies

Inleidende sessie: Naar een referentiekader 
over belonging (90-120 min)

De doelstellingen van deze inleidende 
sessie zijn:

1. Het ervaren van in- en uitsluiting door het 
uitvoeren van de Power Walk-oefening. 
Deze oefening kan leiden tot een (verdere) 
bewustwording van kwesties gerelateerd 
aan diversiteit en inclusie.

2. Formulering van een referentiekader over 
het gevoel van belonging door het docen-
tenteam, dat als leidraad zal dienen voor 
verdere acties op het gebied van het gevoel 
van belonging tijdens de rest van het aca-
demisch jaar.

Deel 1: De Power Walk oefening¹ 

In de Power Walk oefening worden deelnemers 
uitgenodigd om in de schoenen van iemand 
anders te stappen (een student persona). Ze 
worden uitgedaagd om ervaringen te verkennen 
die ze niet kennen uit hun eigen dagelijkse re-
aliteit en om na te denken over wat dit betekent 
voor het bewegen in een omgeving zoals die van 
het hoger onderwijs. De oefening benadrukt het 
feit dat het gevoel van belonging vaak te mak-
en heeft met systemische kwesties en gevormd 
wordt door institutionele structuren binnen een 
instelling. Bovendien kunnen deelnemers, door 
in de schoenen van iemand anders te stappen, 
reflecteren op hun eigen beelden, stereotypen 
en vooroordelen over anderen².

De Power Walk oefening bestaat uit de volgen-
de stappen:

1. De deelnemers stellen zich een student voor 
met - op sommige vlakken - een andere 
achtergrond dan hun eigen (zie voorbereid-
ingsinstructie in Bijlage A).

2. Wanneer de inleidende sessie offline is, 
wordt de deelnemers gevraagd in de rij te 
gaan staan.

3. De gespreksleider presenteert een tiental 
uitspraken met betrekking tot inclusie/ex-
clusie, bijvoorbeeld: “Ik herken mezelf in het 
onderwijzend personeel. (zie bijlage B voor 
meer voorbeelden van uitspraken).

4. Deelnemers doen een stap naar voren 
als ze denken dat een uitspraak van 
toepassing is op hun student perso-
na, anders blijven ze op hun plaats staan. 
 
Wanneer de introductiesessie online wordt 
uitgevoerd, geven de deelnemers zichzelf 10 
punten als de stelling van toepassing is op 
hun student persona, 5 punten als ze twi-
jfelen of het er gedeeltelijk mee eens zijn of 
0 punten als dat niet het geval is. Aan het 
eind worden de deelnemers gevraagd hun 
totaalscore te berekenen en deze score te 
delen in de chat van het online platform.  
Een overzicht van alle scores kan worden 
gevisualiseerd in een Excel-grafiek en ge-
presenteerd in de modus ‘share screen’. 
 
Na het antwoord op de laatste stelling wordt 
duidelijk dat sommige deelnemers meer 
stappen hebben gezet (in de offline versie) 
of meer punten hebben behaald (in de on-
line versie) dan andere deelnemers.

5. Deelnemers onthullen hun student persona 
en reflecteren op het resultaat van de Pow-
er Walk. Suggesties voor vragen om te be-
spreken zijn:

• Kan je in één woord vertellen wat je op dit 
moment voelt (deelnemers die niet willen 
antwoorden, mogen ‘pas’ zeggen)?

• In welke mate vond je het gemakkelijk of 
moeilijk om de stelling van je student per-
sona te beantwoorden?

• Hoe ben je te werk gegaan om het perspec-
tief van jouw personage aan te nemen? Had 
je iemand in je persoonlijke kringen als ref-
erentiepunt of was het gebaseerd op aan-
names?

• Zijn er blinde vlekken die je bij deze oefening 
hebt ontdekt? Zo ja, welke blinde vlekken?

¹This exercise is designed by ECHO, Expert Center Diversity Policy, in collabora-
tion with Risbo/EUR. The exercise is based on the Privilege Walk exercise per-
formed by Lake Land College (https://slidelegend.com/the-privilege-walk-exer-
cise-lake-land-college_59d6e71a1723ddb0c7a0df01.html) and the Power Walk 
developed by the British Council (active_citizens_global_toolkit_2017-18.pdf 
(britishcouncil.org)

²Alternatively, participants can be asked to take part in the exercise as themselves. 
However, we recommend doing this only in case of a high level of trust and safety 
for participants. The Power Walk is a ‘high risk’ activity and to expose oneself means 
that one exposes her/his own (under)privileged position. This may lead to challenging 
situations that may obstruct further sharing and openness.
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• Hoe voelt het om één van de studenten 
achteraan in de groep te zijn?

• Hoe voelt het om één van de studenten 
vooraan in de groep te zijn?

• Hoe voelt het om één van de studenten in 
het midden van de groep te zijn?

• Heb je bepaalde uitspraken als meer im-
pactvol ervaren dan andere? Welke? En 
waarom?

• Welke invloed heeft het volgens jou voor 
studenten die zich achteraan of vooraan 
in de groep voelen in termen van a) de 
machtsverhouding tussen docent en stu-
dent b) inclusie in de opleiding en c) stud-
ieresultaten/succes? 

• Wat zeggen uw antwoorden op deze 
stellingen ons over de norm in uw instelling?

• Welke invloed heeft dit volgens jou op het 
gevoel van belonging voor leerlingen die af-
wijken van de norm?

• Wat zijn acties of interventies die in je op-
komen als je wilt bijdragen aan het thuis 
gevoel?

 
De bevindingen van de Power Walk-oefening 
kunnen worden gebruikt als input voor het for-
muleren van het referentiekader voor het thuis 
gevoel.

Voorbereiding “Power Walk” voor deelnemers

Een week voor de inleidende sessie wordt 
de deelnemers gevraagd vier identiteiten-
saspecten (bv. gender, etniciteit, seksualite-
it, academische achtergrond) te selecteren - 
waarvan er minstens twee aspecten afwijken 
van hun eigen identiteit - van waaruit ze zullen 
deelnemen. Deze vier identiteitsaspecten vor-
men samen de ‘student persona’ (of Power Walk 
identiteit) van de deelnemer. In Bijlage B vindt 
u het voorbereidende instructiedocument voor 
de Power Walk.

Deel 2: Het formuleren van een referentiekad-
er inzake het thuis gevoel

Een voorbeeld van een referentiekader, gefor-
muleerd door de IBelong-partner Osnabrück 
Universiteit, vindt u in bijlage C.

Dit deel van de inleidende sessie heeft drie el-
ementen (De deelnemers wordt gevraagd zich 
voor te bereiden op dit deel van de sessie. Zie 
instructie hieronder):

1. Vaststelling van sleutelbe-
grippen voor het thuis gevoel 
 
Nodig de deelnemers uit om hun interpre-
tatie van het gevoel van belonging in hun 
professionele context te delen en om die 
interpretatie uit te werken. Een vraag die 
je kunt stellen om hen op weg te helpen is 
 
- Verwijzend naar de voorbereidende 
opdracht: wat is jouw definitie/statement/
sleutelbegrip van Sense of Belonging van 
de student? Voor deelnemers die zich niet 
hadden voorbereid: Als je nadenkt over 
Sense of Belonging van de student, wel-
ke sleutelconcepten komen dan in je op? 
 
Samenvatte: De teamleiders noteren de 
belangrijkste concepten die zijn genoemd 
en vatten de uitkomsten samen. Bespreek, 
indien mogelijk, de overeenkomsten en ver-
schillen tussen de interpretaties. Benad-
ruk het belang van het formuleren van een 
eigen definitie of verklaring van het gevoel 
van belonging als docententeam, want het 
team zal de eigenaar zijn van deze definitie 
of verklaring.

2. Formuleren van 4 voorwaarden 
om studenten het gevoel van be-
longing te geven in de opleiding 
 
Na een samenvatting van de defini-
tie/verklaringen/sleutelbegrippen voor 
het gevoel van belonging , is de volgen-
de stap te bespreken hoe de deelnemers 
deze elementen die zij zelf hebben bes-
chreven, kunnen waarborgen en koesteren. 
 
- Nodig de deelnemers uit om hierover na 
te denken door 4 voorwaarden te delen die 
zij belangrijk vinden om een gevoel van ver-
bondenheid voor hun leerlingen te creëren 
en te bevorderen (voorbereide docenten 
hebben al 4 voorwaarden geformuleerd). 
 
- Leg uit dat de reflecties zullen worden 
gedaan in 2 rondes: Individuele reflectie & 
Reflectie in kleine groep

Individuele reflectie:
Geef de deelnemers 3-4 minuten om indiv-
idueel na te denken over de genoemde kern-
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begrippen door ze te relateren aan de 4 voor-
waarden die ze al geformuleerd hadden voor 
de voorbereidende opdracht. Mogelijk willen ze 
deze 4 voorwaarden herformuleren naar aan-
leiding van hun ervaringen met de Power Walk 
oefening. (Deelnemers die de voorbereidende 
opdracht niet hebben gedaan, kunnen de 3-4 
minuten gebruiken om de 4 voorwaarden op te 
schrijven die zij belangrijk vinden om het gevoel 
van belonging te waarborgen en te voeden op 
basis van de vermelde sleutelconcepten).

Reflectie in kleine groep:
Verdeel de groep in kleine groepjes (2-4 deel-
nemers) en vraag hen om samen opnieuw 4 
voorwaarden op te stellen, gebaseerd op hun 
individuele reflecties. Als ze op één lijn zitten in 
hun opvattingen, kan het gemakkelijk zijn om de 
overeenkomsten te identificeren en met voor-
waarden te komen waar ze het allemaal mee 
eens zijn. Als ze verschillende ideeën hebben 
over de voorwaarden, is het de uitdaging om tot 
een formulering van voorwaarden te komen die 
al hun perspectieven weerspiegelt.
 

3. Afronding van 4 voorwaarden voor het thuis 
gevoel: plenaire reflectie

Breng de groep terug en nodig hen uit om ple-
nair hun 4 voorwaarden te delen. Kijk of je op 
basis van de input van de deelnemers een 
rode draad kunt vinden in hun input die je kunt 
samenvatten in 4 voorwaarden. Schrijf dit op 
en vraag de deelnemers of ze het eens zijn met 
deze laatste 4 voorwaarden.

Voorbereiding “Formuleren van een referen-
tiekader over het thuis gevoel” voor de deelne-
mers
Een week voor de inleidende sessie wordt de 
deelnemers gevraagd zich op dit deel van de 
sessie voor te bereiden door over de volgende 
vragen na te denken:

- Hoe zou je Sense of Belonging omschrijven? 
Wat zijn voor jou de sleutelbegrippen, denkend 
aan Sense of Belonging?

- Wat zijn volgens jou vier voorwaarden om stu-
denten aan jouw faculteit/opleiding een gevoel 
van verbondenheid te geven?

(Voor moderator/facilitator: omdat we denken 
dat het voor deelnemers niet al te moeilijk is 
om twee of drie voorwaarden te bedenken, vra-
gen we om vier voorwaarden om hun creatieve 
denkvermogen te stimuleren).
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Inleidende sessie: programma en tijdschema

Tijdschema 10 notulen: Inleiding

35 minuten: Power Walk

10 minuten: Pauze

10 minuten: Het gevoel van belonging definiëren

30 minuten: Het formuleren van 4 voorwaarden voor het thuis gevoel

10 minuten: Afronding van 4 voorwaarden voor het thuis gevoel

5 minuten: Wrap-up

Programmaoverzicht

Inleiding   10min De noodzaak van de Team Teacher Reflection in de opleiding.

De initiatiefnemers van de Team Teacher Reflection zullen het 

belang van het TTR-initiatief voor de opleiding toelichten en 

de nadruk leggen op de teaminspanning die TTR vereist.

Om TTR in een bredere context te plaatsen, kunnen de ini-

tiatiefnemers dieper ingaan op de oorsprong van de Team 

Teacher Reflection (meer informatie op de IBelong-website: 

ibelong.eu). 

• #Ibelong wil de ervaringen en resultaten van studenten 

met diverse achtergronden verbeteren door een meer 

inclusieve leeromgeving in het hoger onderwijs te creëren.

• Drie pijlers van interventies voor een thuisgevoel op het 

niveau van de opleidingsprogramma’s:

 Dialoogdagen

 Team Teacher Reflection

 Student Community Mentoring

Ga verder met het uitleggen van de doelen van deze sessie:

1. Power Walk oefening: ervaren van inclusie en exclusie. 

Deze oefening kan leiden tot een (verdere) bewustwording 

van kwesties met betrekking tot diversiteit en inclusie

2. Het formuleren van een Referentiekader over Sense of 

Belonging voor het docententeam. Het SB-referentiekad-

er zal dienen als richtlijn voor toekomstige acties van het 

docententeam.

Power Walk oefening  35min Zie instructie hierboven

Pauze   10min
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Inleidende sessie: programma en tijdschema

Het gevoel erbij te   10min 
horen definiëren

Zie instructie hierboven 

Formulering van 4 voorwaarden  30min 
voor het gevoel erbij te horen  

Zie instructie hierboven 

Afronding van 4 voorwaarden 10min 
voor het gevoel erbij te horen  

Zie instructie hierboven 

Wrap-up   5min 
 

De moderator zal de vervolgstappen van TTR aankondigen:

• De teamleiders stellen een kort referentiekaderdocument 

op (een halve of één pagina) met a) de definitie van het 

team van het gevoel van belonging en b) 4 voorwaarden 

om het gevoel van belonging te creëren en te bevorderen 

voor hun leerlingen. Dit document is gebaseerd op de 

input van de inleidende sessie en zal gedeeld worden met 

de leden van het docententeam.

• De teamleiders organiseren 2-3 follow-up bijeenkomsten 

(30-45 minuten) waarin deelnemers reflecteren op Sense 

of Belonging-cases tijdens de opleiding. De bijeenkom-

sten worden gepland tijdens reguliere bijeenkomsten en 

een lid van het docententeam is moderator. 

2 tot 3 follow-up bijeenkomsten: Reflecties 
over Sense of Belonging Cases bij de opleid-
ing (30-45 minuten)

In de follow-up bijeenkomsten reflecteert het 
docententeam op casussen (situaties) waarin 
eerstejaars studenten van hun opleiding een 
gebrek aan verbinding voelden en/of waarin do-
centen werden geconfronteerd met uitdagin-
gen of dilemma’s met betrekking tot het thuis 
gevoel. Het doel van de bijeenkomsten is het 
repertoire van het personeel uit te breiden om 
het gevoel van belonging van een diverse groep 
studenten te versterken door te reflecteren op 
casussen gerelateerd aan belonging en door 
constructieve strategieën voor de toekomst te 
bespreken. De follow-up bijeenkomsten worden 
georganiseerd door de Team Leads, gepland ti-
jdens de reguliere bijeenkomsten en gemoder-
eerd door een teamlid.

De casussen worden verzameld en beschreven 
door de Community Mentors, maar ook do-
centen van het docententeam kunnen casus-
sen inbrengen. Om een duidelijk beeld te geven, 
raden we aan de casussen te beschrijven

volgens de volgende vraagstelling: 
• Wat was het probleem in deze casus?
• Wie waren er bij de casus betrokken?
• Hoe gedroeg de docent zich en hoe 

reageerde die op de kwestie?
• Hoe gedroeg de leerling zich en hoe 

reageerde die op de kwestie?
• Hoe hebben anderen (medeleerlingen, an-

der onderwijzend personeel) zich gedragen 
en gereageerd op de kwestie?

• Wat betekende de kwestie voor het gevoel 
van belonging van de student?

Vergeet niet om de gevallen zo anoniem mo-
gelijk te maken vanwege de gevoelige infor-
matie die ze kunnen bevatten. De follow-up 
sessies zijn bedoeld om als team constructief 
over de casussen na te denken, zonder indiv-
iduele collega’s in een ongemakkelijke situatie 
te brengen.  Een alternatief is om fictieve situ-
aties te bespreken. Reflecteren op casussen uit 
de eigen leeromgeving/opleiding wordt echter 
sterk aanbevolen, omdat dit de casussen zijn 
waarmee docenten in hun dagelijkse praktijk te 
maken hebben.
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In elke bijeenkomst zal één casus worden be-
sproken. Het docententeam kan beslissen 
of een casus vóór de bijeenkomst wordt uit-
gedeeld als voorbereidende lectuur, of dat de 
casus tijdens de bijeenkomst wordt uitgedeeld. 

Wij raden aan de casus als voorbereidende stof 
uit te delen om de reflectietijd tijdens de bi-
jeenkomst te maximaliseren.  Het programma, 
het tijdschema en de instructies voor de ver-
volgbijeenkomsten zijn als volgt:

Follow-up vergaderingen: Reflecties over de casussen van het thuis gevoel

Tijdschema   10 minuten: Inventarisatie

20 notulen: Reflectie

10 notulen: Formulering van actiepunten

Programmaoverzicht

Inventaris Wat hebben de leden van het docententeam gedaan om het gevoel 

van belonging te verbeteren sinds de laatste vergadering, gebaseerd 

op a) het referentiekader van het gevoel van belonging en/of b) de 

casus die tijdens de laatste vergadering werd besproken?

Reflectie Introduceer de casus en reflecteer op de casus door de volgende 

vraag te beantwoorden: hoe kunnen we met deze casus omgaan door 

gebruik te maken van het Referentiekader van Sense of Belonging, 

zoals besproken in de inleidende TTR-sessie?

Actiepunten Formuleer actiepunten door antwoord te geven op de volgende vraag: 

welke concrete vervolgstappen gaan we zetten om deze casus op te 

lossen en het gevoel van belonging van de leerlingen te verbeteren? 

Formuleer actiepunten door antwoord te geven op de volgende vraag: 

Concrete output Na elke follow-up-vergadering schrijven de teamleiders een 

kort verslag van de vergadering om het met de leden van het 

docententeam te delen.
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TTR opbrengsten

De TTR opbrengsten worden op verschillende 
tijdstippen in de loop van het jaar geleverd.

Inleidende Sessie Opbrengst
Een referentiekaderdocument over het gevoel 
van belonging (een halve of één pagina) met 
a) de definitie van het team van het gevoel van 
belonging en b) 4 voorwaarden om het gevoel 
van belonging te creëren en te bevorderen voor 
hun leerlingen.

Follow-up Sessie Opbrengst
Een kort verslag met a) de beschrijving van de 
casus en b) actiepunten die zijn geformuleerd 
om deze casus op te lossen en het gevoel van 
belonging van de leerlingen te verbeteren.

Jaarlijks TTR-verslag
Dit verslag bevat a) het Sense of Belonging Ref-
erentiekader, b) de verslagen van de Follow-up 
sessies en c) een ‘lessons learns’ gedeelte. Het 
TTR-jaarverslag kan dienen als uitgangspunt 
voor TTR-activiteiten in het komende acade-
miejaar. 

TTR na het eerste jaar van uitvoering

TTR is bedoeld voor onderwijzend personeel in 
leerjaar 1. Het is mogelijk dat de samenstelling 
van het onderwijzend personeel van leerjaar 1 in 
de loop der jaren grotendeels dezelfde blijft. In 
dat geval is het misschien niet nodig om de in-
leidende sessie elk jaar te herhalen. De vervolg-
sessies moeten echter wel worden voortgezet 
als onderdeel van het voortdurende proces van 
het creëren van een inclusieve leeromgeving in 
de opleiding. De uitdagingen in verband met 
het gevoel van belonging kunnen immers van 
jaar tot jaar veranderen, zoals de pandemie in 
Coronatijd duidelijk heeft aangetoond. Boven-
dien kan het docententeam na het eerste jaar 
van implementatie regelmatig nagaan of het 
referentiekader over het gevoel van belonging 
moet worden bijgewerkt.   
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TEAM TEACHER
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REFLECTION

Aanhangsel
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Aanhangsel A: Pe voorbereidende instructie power walk voor deelnemers
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Bijlage B: EVoorbeelden Power Walk 
Verklaringen
 
Hieronder vindt u enkele voorbeelden van 
uitspraken die u kunt gebruiken voor de Power 
Walk. Natuurlijk kunt u uw eigen uitspraken for-
muleren die meer geschikt zijn voor uw speci-
fieke context:

• Ik kan mijn ouders om hulp vragen bij het 
navigeren op de universiteit.

• In mijn vooropleiding (lager onderwijs, mid-
delbaar onderwijs) bestudeerde ik de ges-
chiedenis van mijn voorouders.

• Mijn stem en ervaringen zijn vertegenwoor-
digd in de studentenorganen van de univer-
siteit. 

• Ik herken mezelf in het onderwijzend per-
soneel.

• Ik kan zonder problemen aan mijn lessen 
deelnemen.

• Ik zie mezelf weerspiegeld in door de uni-
versiteit gepubliceerd communicatiemate-
riaal.

• In het algemeen word ik zelden geconfron-
teerd met stereotypen over mijn gemeen-
schap.

• Als ik iets aankaart wat ik ongepast vind, 
ben ik niet bang dat mensen denken dat ik 
overgevoelig ben.

• Ik ben opgegroeid in een huis met meer dan 
50 boeken.

• Ik heb nooit leningen genomen voor mijn 
opleiding.
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Aanhangsel C: E Voorbeeld van referentiekader 
inzake het gevoel erbij te horen
(bron: Universiteit Osnabrück, Vakgroep Onderzoek Beroep-

sonderwijs en -opleiding)
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