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Abstract 

 

De stem van leerkrachten in onderzoek naar inclusie klaspraktijken is nog te weinig gehoord. Dit 

onderzoek gaat op zoek naar de narratieven van leerkrachten die inclusief werken. Daarin wordt op 

zoek gegaan naar wat de poststructuralistische concepten van Deleuze en Guattari kunnen 

betekenen in het proces van becoming (inclusive) teacher. Er werd in dit onderzoek samengewerkt 

met vijf leerkrachten die ervaring hebben met inclusief werken.  

De literatuurstudie toont een aantal studies die op een lineaire manier op zoek gingen naar de 

attitude van leerkrachten ten op zichte van inclusief onderwijs met uiteenlopende resultaten. Verder 

toont onderzoek van De Schauwer en Van De Putte (2013) dat het proces van becoming inclusive 

teacher steeds in beweging is en wegen opent naar andere manieren van denken.  

Om de resultaten de analyseren werd gebruikt maakt van een rizomatische analyse en ‘plugging in’ 

vanuit Thinking with Theory. Deze methodologie liet toe op een niet-lineaire manier aan de slag te 

gaan met de narratieven van de leerkrachten en de verbinding te zoeken tussen de narratieven en de 

theorie van Deleuze en Guattari.  

In het onderzoek komt de betekenis van becoming, difference en differentiation, desire, smooth 

space en lines of fligt en encounter with the Other in het proces van becoming (inclusive) teacher 

naar boven. We zien in het proces van becoming (inclusive) teacher dat difference en twijfel een 

grote rol spelen in deze becoming, maar niet per sé gelinkt zijn aan kinderen met een beperking. 

Verder zien we ook dat leerkrachten in hun leerkracht worden continu lines of flight nemen. Door 

normen te doorbreken creëren zij ook steeds meer ruimte voor een inclusieve klaspraktijk. 
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Inleiding 
 

De narratieven van leerkrachten die inclusief werken zijn nog steeds weinig aanwezig in literatuur. 

Deze masterproef is een kwalitatief onderzoek naar het proces van leraren in een inclusieve 

klaspraktijk aan de hand van de poststructuralistische concepten van Deleuze en Guattari.  

Deze concepten van Deleuze en Guattari zijn in staat om vaststaande structuren uit te dagen en 

andere perspectieven dan de vanzelfsprekende binnen te brengen. Becoming, desire, difference, 

encounter, smooth space en lines of flight zijn de begrippen waarop in deze masterproef gefocust 

wordt omdat ze aansluiten bij de groei, intensiteit en beweging die inherent is aan een inclusieve 

klaspraktijk. 

Als methodiek werd voor dit onderzoek een rizomatische analyse gebruikt. Deze analyse-methode 

laat toe om de complexiteit van narratieven op een niet-lineaire manier te bekijken en verbinding te 

maken tussen de verschillende concepten. Daarbij werden de concepten van Deleuze en Guattari op 

de narratieven van de leerkrachten ‘ingeplugd’. Het inpluggen van theoretische concepten op data is 

een element dat in deze masterproef geleend werd uit ‘Thinking with Theory’, beschreven door 

Jackson en Mazzei (2012).  

Dit onderzoek heeft deels plaatsgevonden bij leerkrachten met wie een nauwe samenwerking was 

tijdens mijn inclusiestage en deels bij leerkrachten met wie een goed contact was vanuit mijn eigen 

schooltijd en kenniskring. Na gesprekken met hen over hun verhaal en beleving als leerkracht werden 

de concepten van Deleuze en Guattari op deze narratieven gelegd. De doelgroep leerkrachten die 

inclusief werken komt enerzijds voort uit de verbinding die Deleuze en Guattari in hun theorie maken 

met inclusie en anderzijds uit een inclusieve stage-samenwerking met deze leerkrachten..  

Door de concepten hier te beschrijven, wordt iets vastgezet en worden interpretaties van de 

concepten en narratieven gelimiteerd. Tegelijkertijd vinden tijdens dit schrijven steeds nieuwe 

gedachtestromen en denkprocessen plaats. Om het met de woorden van Colebrook (2011) te zeggen 

gaat het hier niet om tot wat een tekst wordt gereduceerd, maar tot wat een tekst mogelijk maakt. 

In deze masterproef wordt bewust de term ‘inclusief werken’ gehanteerd en niet de term ‘werken in 

inclusief onderwijs’ omdat de geïnterviewde leerkrachten niet allen betrokken waren in een officieel 

ION-project, maar wel op een inclusief-gerichte manier naar diversiteit kijken, alle leerlingen welkom 

heten en oplossingen zoeken voor extra ondersteuning in de klas waar nodig. De leerkrachten 



2 
 

hebben hier dus een actieve betrokkenheid en rol in het omgaan met diversiteit in de klas wat we 

met inclusief werken kunnen benoemen (Van De putte & De Schauwer, 2013). Er wordt ook 

gesproken over becoming (inclusive) teacher waarbij de haakjes hier dienen om aan te tonen dat het 

niet om aparte processen gaat. Becoming teacher en becoming inclusive teacher worden in dit 

onderzoek beschouwd als een proces is dat steeds terzelfdertijd plaatsvindt.  

In dit werk komen achtereenvolgens de probleemstelling en onderzoeksvragen, de methodologie, 

het theoretisch kader, de resultaten en de bespreking van de resultaten aan bod.  

Er komen in deze masterproef een aantal Engelse concepten aan bod. Het is een bewuste keuze om 

deze termen niet te vertalen naar het Nederlands, omdat dan een deel van hun kracht en betekenis 

zou verloren gaan.  
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Probleemstelling en onderzoeksvragen 

 

Probleemstelling 

 

Het landschap voor leerkrachten in het Vlaamse basisonderwijs is gebonden aan een strikte structuur 

van curricula, ontwikkelingsdoelen en uitgangspunten (Beleid Onderwijs en Vorming, n.d.). Voor deze 

masterproef werd op zoek gegaan naar concepten die aansloten bij de complexiteit van leerkrachten 

die inclusief werken. Ook leerkracht worden heeft een heel strikte betekenis in Vlaanderen. Van 

zodra de leerkrachtenopleiding is afgerond, ben je leerkracht. Leerkracht worden is op die manier 

een eindig proces. In het licht van meer inclusief te gaan werken en denken in de maatschappij is er 

echter een andere visie nodig op leerkracht worden.  

De concepten van Deleuze en Guattari kunnen een weg bieden om op een andere manier na te 

denken over leerkracht zijn als in een continue ‘wording’ waarin elke ‘teaching event’ een invloed 

heeft op de leerkracht en diens relaties (Marble, 2012). 

Becoming inclusive teacher 

 

De context voor de leerkracht is steeds veranderend. Hoewel een klas of een school altijd divers is 

geweest op verschillende manieren, krijgt diversiteit en difference steeds meer aandacht. Waar 

kinderen met een beperking vroeger als vanzelfsprekend naar Buitengewoon onderwijs gingen, 

krijgen zij nu de keuze om ‘gewoon onderwijs’ te volgen. Onderwijsvormen zoals GON (geïntegreerd 

onderwijs) en ION (inclusief onderwijs) zijn geen uitzonderingen meer. Op beleidsmatig vlak is sinds 

2008 een nieuw wettelijk kader ingevoerd, namelijk het decreet gelijke kansen en gelijke 

behandeling1, waarbij leerlingen met een beperking recht hebben op redelijke aanpassingen in het 

gewoon onderwijs. Daaropvolgend werd op 12 maart 2014 het M-decreet 2 gestemd om meer 

inclusie in het onderwijs aan te moedigen (Onderwijs Vlaanderen, n.d.). 

Verder focust het Vlaamse beleid omtrent onderwijs vooral op de organisatie en (bovenschoolse) 

structuren binnen het onderwijssysteem (Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2012-2013). 

Er is hierbij steeds een grotere neo-liberale invloed waardoor de focus meer komt te liggen op 

                                                             
1 Vlaams Parlement, 2008 
2
 M-decreet: In het Vlaams Parlement is op 12 maart 2014 een belangrijke stap gezet om het onderwijs meer 

inclusief te maken voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het parlement stemde het M-decreet. 
‘M’ staat voor maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (Onderwijs Vlaanderen, n.d.) 
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bruikbaarheid, efficiëntie en individuele capaciteiten (Verhoeven, J.C., 2006). Dit perspectief gaat 

grotendeels voorbij aan de kwalitatieve ervaringen en interacties van leerkrachten. Grenzen en 

structuren zijn nodig, maar mag er van worden uitgegaan dat leerkrachten deze structuren als 

vanzelfsprekend opnemen? In deze masterproef willen we onderzoeken hoe leerkrachten deze 

structurele grenzen invullen en daarmee omgaan in de praktijk door op zoek te gaan naar de 

bijzondere en bijgebleven momenten in de becoming van de leerkrachten. De concepten van 

Deleuze en Guattari bieden ook hier een weg om te kijken naar grenzen als noodzakelijk om de 

mogelijkheid te creëren voor het verstoren en uitdagen van deze grenzen. 

Deze evolutie heeft gevolgen voor leerkrachten. Het is dan ook nodig om te kijken over welke 

gevolgen het gaat en wat dit betekent voor de leerkracht. Ook de taak van het lesgeven zelf is aan 

deze veranderingen onderhevig; er is sprake van een verbreding van de verantwoordelijkheid van de 

leerkracht. Competentieontwikkeling voor leerkrachten die inclusief werken wordt opgenomen door 

onderzoekers, bijvoorbeeld Meggie Verstichele (Verstichele, 2014), en organisaties zoals de vzw 

SNPB.  

De focus in dit onderzoek ligt echter niet op competentieontwikkeling, maar op het proces en de 

betekenis van (inclusieve) leraar worden.  

Er werden reeds een aantal studies uitgevoerd naar het perspectief van leerkrachten binnen 

inclusieve settingen. In 2000 verscheen een onderzoek van Avramidis en Norwich naar de attitude 

van leerkrachten ten opzichte van inclusie. Uit dit onderzoek bleek een overwegend positieve 

attitude naar de inclusie van leerkrachten die hiermee ervaring hadden. Deze studie gaat echter niet 

op zoek naar de gelaagdheid en betekenissen van de attitude van leerkrachten en blijft dus hangen in 

het bekijken van een fenomeen als ‘positief OF negatief’. Hodkinson (2005) geeft een andere 

conclusie. Uit zijn onderzoek blijkt dat net afgestudeerde leerkrachten die een jaar ervaring hadden 

met inclusief onderwijs minder positief dachten over inclusie dan voor dit jaar ervaring. Dit 

onderzoek was deels kwalitatief, maar gaat ook niet dieper in op de betekenis van momenten en 

specifieke ervaringen in hun attitude. Over de oorzaak van de minder positieve kijk op inclusie 

kunnen dan volgens Hodkinson (2005) ook enkel assumpties worden gemaakt, zoals te weinig extra 

ondersteuning en middelen. De studie van Boyle, Topping en Jindal-snape (2013) concludeert 

hetzelfde bij leerkrachten in middelbaar onderwijs. Er wordt eerst een positieve attitude ten opzichte 

van inclusief onderwijs bevonden. Na een jaar effectieve ervaring in inclusief onderwijs is er een 

daling in positieve attitude aangetoond. Ook hier worden de assumpties gemaakt dat de daling kan 

liggen aan de discrepantie tussen beleid en praktijk omtrent inclusief onderwijs. 
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O’donoghue en Chalmers (2000) deden een kwalitatieve studie naar het dagelijks werk in de klas van 

leerkrachten in inclusief onderwijs. Het onderzoek vertrekt vanuit de ervaringen en zoekprocessen 

van leerkrachten, maar is meer gericht op het lesinhoudelijke en praktische ‘worden’. Als resultaat 

wordt een overzicht gegeven van mogelijke niveaus van adaptatie van het dagelijks werk in de klas 

en wat dit voor de leerkrachten betekent. 

Een onderzoek naar de verschillende rollen en identiteiten van leerkrachten in inclusief onderwijs 

gebeurde door Rouse (2008). De status van leerkrachten, de opleiding van leerkrachten en de 

ondersteuning nodig om inclusief les te geven worden hierin blootgelegd. Deze studie is gericht op 

het zoeken van mogelijkheden waarbij scholen en leerkrachten meer inclusief gemaakt kunnen 

worden en vertrekt daarvoor vanuit de verhalen van leerkrachten. De studie gaat echter niet dieper 

in op de betekenisverlening voor de leerkrachten. 

In de studie van Yan en Sin (2014) werd onderzocht in welke mate gedrag en intenties van 

leerkrachten in inclusief onderwijs kunnen voorspeld en verklaard worden. Dit gebeurde aan de hand 

van een kwantitatieve studie en de ‘theory of planned behaviour’. Uit het onderzoek blijkt dat de 

attitude tegenover inclusief onderwijs, de subjectieve norm (sociale druk) en de waargenomen 

gedragscontrole (vertrouwen op de professionele opleiding) een significante invloed hebben op het 

voorspellen van enerzijds de intentie van leerkrachten om inclusief onderwijs te implementeren en 

anderzijds de werkelijke inclusieve praktijk. 

Een kwalitatief onderzoek naar de kijk van kleuterleerkrachten op inclusief onderwijs gebeurde door 

Sukbunpan, Arthur-Kelly en Dempsey (2013). Uit de resultaten bleek dat deze leerkrachten zich te 

weinig ondersteund en gevormd voelden. Wel zagen de leerkrachten dat een goede communicatie 

en samenwerking met de directeur van de school, collega’s en ouders een positieve factor was. Er 

werd niet verder ingegaan op de persoonlijke betekenis voor de leerkrachten. 

Eén onderzoek, Van De Putte et al. (2013), ging reeds aan de slag met de verhalen van leerkrachten 

en het denkkader van Deleuze en Guattari. In dit onderzoek werd het kader ‘difference and 

differentiation’ gebruikt om te kijken naar de data. Er werden verschillende thema’s uit het verhaal 

van de leerkrachten gehaald: een keuze voor een kind maken, onzekerheden, het leerproces van het 

kind en de participatie, sociale relaties en teamwork en communicatie. Er wordt geconcludeerd dat 

de leerkracht een andere leerkracht wordt dan daarvoor door een continue ‘becoming’ in nieuwe 

manieren van denken en nieuwe manieren van zijn (Van De Putte & De Schauwer, 2013). Van De 

Putte en De Schauwer. (2013) geven ook aan dat er nog te weinig naar de stem en de ervaring van 

leerkrachten geluisterd wordt om inzichten te verwerven. Verder wordt in het doctoraatsonderzoek 

van De Schauwer (2011) kort ingegaan op de becoming van leerkrachten in inclusief onderwijs. Er 
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wordt gesteld dat je als leerkracht in wording steeds kritisch en reflectief naar je werk kijkt. Met een 

citaat van Dahlberg & Moss (2005, p. 138) duidt De Schauwer op het in vraag stellen en doorbreken 

van het vanzelfsprekende discours als onderdeel van het worden van een inclusieve leraar.  

Uit deze literatuur is te besluiten dat reeds een aantal factoren verbonden aan leerkrachten in 

inclusief onderwijs zijn bestudeerd. Het aantal kwalitatieve studies is echter beperkt. De 

betekenisverlening van leerkrachten zelf wordt verder slechts in één studie als hoofdfocus genomen, 

namelijk in de studie van Van De Putte en De Schauwer (2013). Er is dus nood aan kwalitatief 

onderzoek omtrent inclusief onderwijs en om verder in te gaan op wat inclusie betekent voor het zijn 

en worden van leerkrachten. Uit het onderzoek van Van De Putte en De Schauwer (2013) blijkt ook 

dat de concepten van Deleuze en Guattari zich goed lenen om de verhalen van leerkrachten te 

analyseren. Met dit onderzoek willen we aan deze nood tegemoet komen en het proces van 

becoming van leerkrachten onderzoeken aan de hand van de narratieven van leerkrachten die 

inclusief werken, met de concepten van Deleuze en Guattari als theoretisch kader. 

Onderzoeksvraag 

 

In dit onderzoek willen we kijken wat de concepten van Deleuze en Guattari kunnen doen met de 

narratieven van leerkrachten die inclusief werken en wat ze kunnen betekenen in het proces van 

inclusieve leraar worden. We komen dan ook tot de volgende onderzoeksvraag:  

Wat kunnen de poststructuralistische concepten van Deleuze en Guattari betekenen in het proces van 

leraren in een inclusieve klaspraktijk? 
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Methodologie 
 

(Post)kwalitatief onderzoek 

 

Vanuit mijn onderzoeksvragen gingen we op zoek naar de narratieven van leerkrachten. In de visie 

van de opleiding Orthopedagogiek aan UGent is het onmogelijk om betekenisverlening en beleving te 

onderzoeken zonder de stem van de doelgroep of participant zelf te horen. Betekenisverlening en 

reflectie zijn de hoofdfocus in mijn onderzoek. Vanuit deze visie sloten open interviews en kwalitatief 

onderzoek met post-kwalitatieve elementen het meest aan bij mijn onderzoeksvraag.  

Merriam (2009) beschrijft kwalitatief onderzoek als het op zoek gaan naar en het pogen te begrijpen 

van de betekenissen die mensen construeren en hoe mensen betekenis geven aan hun ervaringen. 

Bij kwantitatief onderzoek gaat het meer over het bepalen van oorzaak en gevolg, voorspellen en 

veralgemenen naar een populatie. Merriam (2009) gebruikt de woorden van Patton (2002, p. 93) om 

te duiden dat kennis bij kwalitatief onderzoek relatief is en niet absoluut. Er zijn dus meerdere 

realiteiten of interpretaties mogelijk van eenzelfde gebeurtenis.  

Voor Denzin en Lincoln (2003) houdt kwalitatief onderzoek een focus in op processen en 

betekenissen die niet experimenteel onderzocht of gemeten zijn in termen van kwantiteit, 

hoeveelheid, intensiteit of frequentie. Zij duiden ook op het belang van de intieme relatie tussen de 

onderzoeker en het onderzochte. Verder wijzen zij ook op de situationele beperkingen die bij 

onderzoek horen. In het werk van Denzin en Lincoln (2003) wordt ook de kritiek op kwalitatief 

onderzoek aangehaald. Zo wordt kwalitatief onderzoek soms benoemd als onwetenschappelijk en 

subjectief. Het is echter zo dat men in kwalitatief niet op zoek gaat naar de absolute waarheid. De 

kritieken op kwalitatief onderzoek veronderstellen een stabiele, onveranderbare realiteit die 

bestudeerd kan worden met empirische methodes of objectieve sociale wetenschap (Huber, 1995 in 

Denzin en Lincoln 2003 ), maar kwalitatief onderzoek handelt in de wereld van de beleving en 

ervaring. 

In Van Hove en Claes (2011, p. 35) wordt het kwalitatief onderzoeksproces schematisch voorgesteld 

(figuur 1). Hierin is duidelijk te zien dat het niet gaat om een lineair proces, maar om een 

verbondenheid tussen alle elementen van het onderzoek. Opvallend is de verbinding tussen 

onderzoeksvragen, literatuuronderzoek en data-analyse. Deze drie factoren zijn steeds door elkaar 

beïnvloedbaar via selectie, dataverzameling en interpretaties, hypotheses en theorie. Dit houdt in 
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dat de data-analyse steeds tot nieuwe theorie en nieuwe onderzoeksvragen kan leiden. Nog 

opvallend is de duidelijke invloed van de kenmerken van de onderzoeker in het onderzoek. Dat de rol 

van de onderzoeker wordt meegenomen in het onderzoeksproces, karakteriseert kwalitatief 

onderzoek. 

Figuur 2: Van Hove et al., 2011, p. 35

 

In mijn onderzoek zitten ook post-kwalitatieve elementen. In post-kwalitatief onderzoek is 

ontmoeting, als concept van Deleuze en Guattari, een belangrijk component. Dit zoeken naar 

encounters sluit nauw aan bij het op zoek gaan naar ontmoeting dat onderdeel is van mijn 

onderzoeksvragen. Post-kwalitatief onderzoek erkent verder het gegeven dat ontmoeting onderhevig 

is aan de context, waartoe ook de onderzoeker behoort. Van de onderzoeker wordt een nieuwe 

vaardigheid vereist, namelijk het luisteren naar en het horen van de details, de meervoudigheid, de 

herhaling en het onverwachte in verhalen (Davies et al., 2013). Post-kwalitatief onderzoek wil met 

zijn focus op ontmoeting weg van het categoriseren en het zoeken naar oorzakelijke verbanden 

(Davies et al., 2013). In dit onderzoek staan beleving en betekenisgeving centraal en niet de oorzaak-

gevolg-relaties.  

 

 Vaardigheden en interesses van de 

onderzoeker 

 Subjectiviteit en theoretische context 

 Ethische overwegingen 

Onderzoeksvragen Literatuur en 

achtergrondinformatie 

Data-analyse Selectie (plaatsen, 

mensen, tijd,…) 

Dataverzameling (observatie van 

de participant, interviews, 

documenten verzameling,…) 

Interpretaties, 

hypotheses, 

Theorietheorie 

Nieuwe onderzoeksvragen, etc. Representatie 
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Retroductief onderzoek 

 

In dit onderzoek werd op zoek gegaan naar zowel een theoretische als een praktijkgerichte invulling 

van de concepten van Deleuze en Guattari. Literatuuronderzoek gaf een aanzet naar interviews en 

omgekeerd gaven de narratieven van de leerkrachten ook een aanzet naar verder 

literatuuronderzoek omdat in de interviews steeds ruimte was om weg te bewegen van de 

aangeboden thema’s. Deze twee processen waren dus niet van elkaar gescheiden. Deze manier van 

onderzoek wordt retroductie genoemd, waarbij er een afwisselend samengaan van deductie en 

inductie plaatsvindt.  

Retroductief onderzoek gaat dus over het cyclische aanpak van deductie en inductie waarbij:  

“Door deductie kan worden bepaald in hoeverre algemeen geldende regels ook van 

toepassing zijn in een specifiek onderzoeksgebied. De inductieve aanpak zorgt ervoor dat het 

leidt tot een nieuwe theorie met betrekking tot het onderzoeksonderwerp en de specifieke 

situatie.” – Van Timmeren (2006) 

De onderstaande figuur (figuur 2) van Van Timmeren (2006, p. 43) geeft enerzijds de cyclische opzet 

en de verbinding tussen alle delen van het onderzoek weer en laat anderzijds zien hoe retroductie tot 

stand komt. 

Figuur 2: Van Timmeren, 2006, p.43 
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Disability Studies en inclusie 

 

Bij dit onderzoek is er een bewustzijn dat je als onderzoeker niet neutraal bent. In de opleiding 

orthopedagogiek werden verschillende denkkaders meegegeven. Deze kaders kan je niet 

‘uitschakelen’. Als onderzoeker kies je vanuit deze kaders onder andere de context waarin je 

onderzoek wil doen en benader je ook op die manier de participanten. Je behandelt van daaruit 

thema’s en vragen waardoor veel gezegd wordt, maar ook veel ongezegd blijft omdat het niet aan 

bod kwam. Narratieven zijn in een onderzoek dus nooit compleet.  

“The researcher is no longer listening from a distance to the stories of the participant and 

subsequently presents these stories. She or he becomes a part of the rhizome” (Sermijn et al., 2008). 

Daarom worden zowel de belangrijkste denkkaders uit de opleiding als mijn persoonlijke becoming 

researcher hieronder geschetst. 

Disability Studies 

 

Deze masterproef kwam tot stand binnen het onderzoeksveld van de Disability Studies. Disability 

Studies is een interdisciplinair studieveld dat zaken gerelateerd aan de dynamische interactie tussen 

disability en culturele en maatschappelijke aspecten kritisch onderzoekt (Gabel & Peters, 2004). 

Disability Studies wil niet enkel een academisch paradigma zijn, maar ook een emancipatorisch 

paradigma met een focus op praxis, waarbij het emancipatorisch werk in de handen is van en in 

samenwerking gebeurt met mensen met een beperking (De Schauwer, 2011). 

In dit paradigma wordt ‘disability’ als een fundamenteel sociaal, cultureel, politiek, historisch en 

relationeel geconstrueerd fenomeen benoemd. Dit contrasteert met het klinische, medisch-

therapeutische perspectief op disability waarbij disability als een individuele eigenschap wordt 

gezien (De Schauwer, 2011). De visie waarin disability als een tekort wordt gezien, wordt door 

Disability Studies verworpen als de basis voor het begrijpen van de beleving en ervaring van mensen 

met een beperking omdat het verschil pathologiseert en wil behandelen of genezen (Gabel & Peters, 

2004). Binnen deze visie zijn hindernissen of barrières aanwezig omdat de maatschappij ze installeert 

(Cosier, Gomez, McKee, & Ruiz, 2014). Maar Disability Studies wil niet de nadruk leggen op die 

barrières, maar op de mogelijkheden omarmen (De Schauwer, 2011). 

De Disability Studies aan Universiteit Gent steunt op een aantal centrale elementen (Van Hove, 2009 

en De Schauwer, 2011). Participatie is een eerste essentieel aspect. Participatie wordt daarbij gezien 

als belonging en actieve betrokkenheid in alles dat gebeurt (Biklen, 1992 in De Schauwer, 2011). 
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Waar lang enkel werd gekeken naar waar mensen niet goed in zijn of wat niet kan, wil Disability 

Studies focussen op talenten, dromen en wensen van mensen met een label. Ouders en de dicht 

betrokken context moeten hierin betrokken en ondersteund worden. De nadruk wordt ook gelegd op 

de eigen stem en het eigen verhaal van mensen met een beperking. Die communicatie moet altijd op 

de eerste plaats komen. Een belangrijk kader voor Disability Studies is het mensenrechtendiscours 

waar inclusie en inclusief onderwijs een onderdeel van zijn. Disability Studies erkent ook de 

belangrijke rol van familie en natuurlijke netwerken, hun ervaring is een belangrijke expertise. 

Mensen met een professionele rol moeten hun eigen subjectiviteit erkennen en een plaats geven in 

relatie met anderen. Nog belangrijk voor mensen met een professionele rol in Disability Studies is de 

actiegerichtheid en het handelen als reflective practitioner waarbij diepgaand, constructief en 

kritisch wordt gewerkt naar een betere wereld voor iedereen. Disability Studies gaat verder geen 

contradicties uit de weg, maar erkent net dilemma’s omdat die inherent zijn aan de complexe sociale 

wereld. Als laatste centraal element binnen Disability Studies aan UGent is er de interesse in de 

historische ontwikkeling van het fenomeen ‘disability’ als bron om uit te leren in het heden. 

Inclusie 

 

Inclusie kan vanuit heel wat verschillende perspectieven bekeken worden. In De Schauwer (2011) 

worden een aantal belangrijke thema’s in inclusie aangeboden. Een eerste thema is het recht op 

belonging in de maatschappij. Lidmaatschap is de fundering voor verdere relaties en participatie. 

Lidmaatschap is ook belangrijk naar het bewust worden van barrières toe en hoe we barrières op een 

structurele en attitude-gerichte manier kunnen aanpakken. Een tweede thema is de focus op 

mogelijkheden. Denken in een kader van mogelijkheden en wat wél kan is de kern van inclusie. Een 

derde thema is het denken in gelijkheid en streven naar kwaliteit voor alle kinderen. Inclusie gaat 

over het waarderen en koesteren van diversiteit en is dus gericht op alle kinderen. Een vierde thema 

is het inzicht in exclusie en hoe normen werken. Normen zetten grenzen uit, bepalen wat ‘normaal’ 

is. Inclusie wil die normen en de bijhorende machtsbalans verstoren. Een laatste besproken thema is 

het streven naar sociale verandering zoals onder andere een attitudeverandering, verandering in 

middelenverdeling, verandering in de organisatie van scholen, het curriculum en het lesgeven zelf 

(De Schauwer, 2011). 

Voor deze masterproef wordt verder ingegaan op de verbinding tussen Deleuze en Guattari en 

inclusie. Voor Deleuze en Guattari gaat inclusie om een ‘filosofie van bevestiging’. Het is een sociale, 

ethische en politieke activiteit. Met deze filosofie willen ze wegen openen naar nieuwe 

mogelijkheden van inclusie in het onderwijs. Deze weg bestaat uit meerdere processen. Een van deze 

processen is het omverwerpen van de machtsbalans in scholen waarbij leerlingen vollediger en 
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effectiever kunnen participeren. Dit houdt in dat de rigide en hiërarchische relaties tussen 

leerkrachten en leerlingen verbroken en omgebogen worden naar meer ‘chaotische’ vormen van 

uitwisseling. Daarnaast houdt dit ook een proces van verandering in in het leren lesgeven. Inclusie 

gaat over het uitdagen van de beperkende barrières die mensen met een beperking tegenkomen en 

het vinden van nieuwe manieren van experimenteren met en ervaren van inclusie en participatie 

(Allan, 2012).  

Becoming researcher  

 

Mijn eigen becoming researcher begint bij de keuze om stage te doen binnen inclusief onderwijs. 

Deze keuze komt voort uit persoonlijke ervaringen en een morele overtuiging. Ik beschrijf hieronder 

twee betekenisvolle ervaringen in het proces van deze keuze. 

Als zus van een broer met een label heb ik dit proces van labeling van dichtbij meegemaakt. Mijn 

broer kreeg een label in zijn tienerjaren. Ik was twee jaar jonger dan hem en wist niet goed wat dit 

label zou moeten betekenen. Het leek alsof mijn broer door dit label iemand anders moest 

voorstellen. Maar voor mij was mijn broer niemand anders dan hij altijd al was. Ik vond nog steeds 

dezelfde dingen leuk en dezelfde dingen vervelend aan hem en we hadden nog steeds onze zelfde 

eigen manier van omgaan met elkaar. Met ouder worden kwam ook reflectie over het proces van 

labeling en de gevoelens die daar bij mij en mijn gezin kwamen bij kijken. Toen bleek dat ik niet de 

enige was met vragen bij dit proces, maar hier een heel studiegebied voor was, was ook de richting 

die ik uit wou in mijn studies snel gekend. 

Een ervaring die mij confronteerde met de onderwijsstructuren was binnen mijn eerste stage in de 

opleiding Pedagogische Wetenschappen in een revalidatiecentrum. Ik kreeg toen een 

observatieopdracht op een school voor buitengewoon onderwijs. De speelplaats van deze school 

grensde aan de speelplaats van een school voor gewoon onderwijs. De grens tussen deze 

speelplaatsen was aangeduid, maar niet afgesloten. Deze afgrenzing in werking zien, gaf mij een 

bevreemdend gevoel. Ik kon het hoe of het waarom van die afgrenzing niet goed begrijpen. Met die 

ervaring ben ik anders gaan kijken naar schoolstructuren en kreeg mijn interesse voor en drive naar 

inclusie vorm. Ik begreep meer en meer hoe het duale systeem met het buitengewoon onderwijs 

segregatie in de maatschappij versterkt en barrière vormt voor inclusie.  
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Met het boek ‘Pedagogical encounters’ van Davies (2009) kwam voor mij ook de interesse in de 

verbinding tussen de concepten van Deleuze en Guattari en de belevening van leerkrachten die 

inclusief werken. Deze twee desires werden dan ook samengebracht in een onderzoek waaruit deze 

masterproef is voortgekomen.  

Onderzoeksproces 

 

In dit onderdeel worden de stappen die in het onderzoeksproces ondernomen werden uiteengezet. 

Eerst komt de voorstelling van de participanten aan bod. Daarna worden de methode van 

dataverzameling en analysemethode besproken.  

Participanten 

 

In het kader van dit onderzoek en de bril van Disability Studies gingen we op zoek naar het verhaal 

van leerkrachten die inclusief werken. De term ‘inclusief werken’ werd hier bewust gekozen in plaats 

van ‘inclusief onderwijs’, omdat ‘werken’ een minder vaststaande term is dan ‘onderwijs’. Het 

inclusieve duidt op de diversiteit die in elke klas aanwezig is. 

Relatie onderzoeker en participant 

In mijn stage binnen inclusief onderwijs kreeg ik de kans om heel wat leerkrachten te ontmoeten die 

veel bezig zijn of waren met diversiteit en inclusief werken. Met deze leerkrachten bouwde ik tijdens 

mijn stage een goed contact en een vertrouwensband op. Daarom werd besloten met deze 

leerkrachten verder te werken voor dit onderzoek. Drie leerkrachten waren bereid om mee te 

werken: juf Kristien, juf Fien en juf Heleen. Nog twee leerkrachten uit mijn eigen lagere school die 

met diversiteit bezig zijn en met wie ik een goede band heb waren bereid mee te stappen in het 

onderzoek: meester Guillaume en meester Paul. Het materiaal dat in deze masterproef gebruikt is, is 

dus geen geïsoleerd materiaal, maar kreeg ook betekenis in de verschillende samenwerkingen in de 

praktijk. 

In de verwerking van de data wordt over de persoon in kwestie afwisselend met en zonder titel van 

juf of meester gesproken. Dit om de gelaagdheid in hun persoon en in hun becoming (inclusive) 

teacher te duiden.  

De participanten kozen er voor om hun voorstelling door mij te laten schrijven, met hun eigen 

goedkeuring en aanvulling. 
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Juf Kristien 

Kristien is aan de slag als kleuterjuf en zorgjuf voor de kleuters in een christelijke basisschool in het 

gebied rond Sint-Niklaas. Kristien volgde vanuit haar interesses een aantal extra opleidingen zoals 

gezinswetenschappen en zorg en remediëring. Kristien is sterk ruimdenkend op het gebied van zorg 

en inclusief onderwijs. Vanuit haar eigen ontmoeting met wat inclusie kan doen met haarzelf, 

kinderen, leerkrachten, klassen, scholen, ouders enzovoort is ze een echte voorvechter geworden 

voor een meer inclusief, participatief en contextgericht denken. Kristien was tevens mijn 

stagebegeleider tijdens mijn orthopedagogische stage binnen inclusief onderwijs. 

Juf Fien 

Fien is een juf met al heel wat ervaring. Ze staat al 32 jaar in het onderwijs. Dit was een gevarieerd 

parcours waarbij juf Fien op een aantal verschillende plaatsen lesgaf en een aantal verschillende 

posities bekleedde zoals zorgjuf en juf in het buitengewoon secundair onderwijs. Nu staat juf Fien al 

een aantal jaar in het vijfde leerjaar in een christelijke basisschool in een deelgemeente van Gent.  

Juf Fien voelt zich heel erg thuis in Gent en haar school, die toch een eind verwijderd zijn van waar ze 

afkomstig is, Limburg. Op haar twee dochters is juf Fien erg fier, ze leeft heel erg mee met hen in de 

keuzes die ze maken in het leven. Juf Fien kan heel erg genieten van kleine momentjes en kleine 

gebaren.  

Binnen de klas is het belangrijk voor juf Fien om iedereen op de kar te krijgen. Er is dan ook steeds 

(extra) inzet om dit te verwezenlijken. Daarnaast wil ze ook steeds tijd kunnen maken voor grote of 

kleine zaken waar haar leerlingen mee bezig zijn. Ze heeft een groot inzicht op de invloed van 

persoonlijke situaties en relaties in de klas. Die invloed ziet ze zowel bij de kinderen als bij zichzelf. 

Ook in het lesgeven vindt juf Fien het belangrijk om een zekere eigenheid te behouden. 

Ik werkte met juf Fien samen in mijn inclusie-stage waarin ik ondersteuning bood aan een jongen 

met ondersteuningsnoden op vlak van aandacht en motoriek en relationeel en emotioneel vlak. Juf 

Fien had twee jaar geleden ook al een ervaring met inclusief onderwijs. 

Meester Paul 

Meester Paul staat reeds 32 jaar in het onderwijs. Daarin heeft hij ook ervaring opgedaan als 

zorgcoördinator en directie. Het liefst van al staat hij toch gewoon in de klas, die nu al een aantal jaar 

het vijfde leerjaar is. Zijn functie voerde hij steeds uit in dezelfde school in een middelgrote 

gemeente.  
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Een voorname factor in het onderwijs is voor Paul humor. Daar kan je volgens hem veel mee 

bereiken in de omgang met kinderen. Meester Paul vindt ook rechtvaardigheid in zijn leerkracht-zijn 

een belangrijke eigenschap.  

Meester Paul benoemt zijn periode als zorgcoördinator als de periode waarin hij inzicht begon te 

krijgen in de achtergronden van kinderen en hun gezin. Hoewel begrip van gedrag en het contextuele 

denken altijd een invloed hadden op hem, heeft een verdieping daarin voor hem veel betekend. 

Hij kreeg in zijn klas al heel wat kinderen met verschillende ondersteuningsnoden en heeft op die 

manier ook ervaring met verschillende ondersteuningsvormen zoals bijvoorbeeld GON-begeleiding in 

en uit de klas en een vorm van spraaktechnologie. 

Meester Guillaume 

Guillaume geeft al 32 jaar les op een christelijke basisschool in een gemeente. Na één jaar in het 

vierde leerjaar en zijn legerdienst, is hij blijven lesgeven in het derde leerjaar. Guillaume beschrijft 

zijn loopbaan echter niet als ‘vlak’. Hij begint elk jaar met een nieuwe klasgroep, en op die manier 

een nieuwe uitdaging. Ook hij heeft al veel ervaring met diversiteit doorheen de klasgroepen waarbij 

hij steeds inclusief probeerde te werken.  

Voor Guillaume is het belangrijk te werken aan een positieve en vertrouwelijke band met kinderen. 

Hij wil dat de kinderen zich goed voelen, maar ook dat hij zichzelf goed voelt. Hij streeft er naar 

kinderen telkens opnieuw kansen te geven. Guillaume kijkt ‘openminded’ naar maatschappelijke en 

onderwijskundige vernieuwingen, maar neemt ook een kritische houding ten opzichte van zorg en 

veranderingen aan. 

Juf Heleen 

Heleen is al tien jaar kleuterjuf. Ze heeft twee dochters en werkt in een deelgemeente van een grote 

stad. De school waarin ze werkt is een Dalton-school waarin verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en 

samenwerking heel belangrijk zijn. Heleen heeft veel ervaring met diversiteit in de klas en was dit 

jaar ook betrokken in inclusief onderwijs. Tijdens mijn stage werkte ik dan ook met haar samen. 

Heleen hecht veel belang aan emotionele betrokkenheid. Daarin wil ze veiligheid bieden, maar toch 

steeds stimuleren en uitdagen. Enerzijds is Heleen een afwachtend en reflecterend iemand, maar 

anderzijds is ze ook nieuwsgierig en experimenteel ingesteld en gaat ze uitdagingen aan. Heleen 

geniet verder ook sterk van kleine gebaren van ‘haar kleutertjes’. In haar werken vindt Heleen het 

belangrijk om steeds feedback en ondersteuning te krijgen.  
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Dataverzameling: diepte-interview 

 

Een eerste onderdeel in de dataverzameling bestond uit het zelfstandig noteren van bijzondere 

‘moments of becoming’3 voor de leerkrachten. Op die manier konden de leerkrachten al een eerste 

keer nadenken over momenten die bleven plakken of momenten die hen kippenvel bezorgden in hun 

proces van ‘becoming’ leraar.  

Een tweede onderdeel bestond uit interviews om meer data te verzamelen. De genoteerde 

momenten werden hierin meegenomen. Om aan te sluiten bij de complexe onderzoeksvragen en de 

(post)kwalitatieve onderzoeksmethode, werd gekozen voor een kwalitatieve interviewmethode, 

waarbij de structuur van het interview niet volledig vast lag. Bij ongestructureerde interviews heeft 

de onderzoeker thema’s in gedachten, maar ontwikkelen de specifieke vragen zich tijdens het 

interview (Rubin & Rubin, 2012). Omdat het voor mijn onderzoek van belang was om een 

gedetailleerde beschrijving te krijgen van de momenten van de geïnterviewden, kozen we voor 

diepte-interviews. In-depth interviews helpen lopende sociale processen te portretteren. Ze laten de 

onderzoeker toe complexe en contradictorische inhouden te exploreren. Om persoonlijke en 

sensitieve zaken te onderzoeken zijn in-depth interviews dan ook het best geschikt (Rubin et al., 

2012). 

Bij een diepte-interview wordt veel verwacht van zowel de onderzoeker als de geïnterviewde. Er 

komen thema’s en momenten aan bod die in een gewoon gesprek niet aan bod komen en dus 

emotioneel diepgaand kunnen zijn. De interviewer moet hier op inspelen door zowel gepast te 

reageren als door te kunnen vragen. Kwalitatieve interviews worden dan ook voor een groot deel 

gestuurd door de antwoorden van de geïnterviewde (Van Hove et al., 2011). Volgens Van Hove et al. 

(2011) moet de interviewer een actieve luisteraar zijn die zich bewust is van elk detail.  

Burns, Bush en Smeets (2006) stellen dat je met diepte-interviews de verschillende dimensies en 

achterliggende meningen in het verhaal van participanten kan bekomen. Ook het belang van het 

gebruik van open vragen om de eigen woorden van de participant aan te moedigen wordt door Burns 

et al. (2006) erkend.  

De interviews duurden gemiddeld een en half uur en werden opgenomen met de toestemming van 

de participanten. Daarna werden de interviews uitgetypt ter verwerking. De uitgetypte interviews 

voor dit onderzoek worden beschouwd als eigendom van de participanten zelf. De participanten 

kunnen dan ook gecontacteerd worden om de interviews in te kijken. Na de interviews werd nog 

                                                             
3 Bogue, 2008, p. 29 
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contact opgenomen met de participanten ter verduidelijking en verdieping van een aantal zaken in 

de interviews. 

Voor de interviews werd een element uit ‘Portraiture’ geleend, beschreven door Sarah Lawrence-

Lightfoot. Er werd vertrokken vanuit een motivatie van Goodness voor de interviews. Dit houdt in dat 

de interviews om het perspectief van de participanten gaat en empowered wordt omgegaan met de 

participanten. Verder betekent dit ook dat wordt op zoek gegaan naar de gelaagdheid en 

meervoudigheid in de context (Lawrence-Lightfoot, 2011).  

Thema’s van de interviews 

 

Eerste interview 

- de geschiedenis en de passie in het ‘leerkracht worden’  

- uitdagingen die ze ervaren in het onderwijs 

- hoogtepunten, laagtepunten, bijzondere momenten 

- leerlingen die bijblijven 

- momenten van onzekerheid 

- twijfels en keuzes in de klas 

- structuren in het onderwijs 

Tweede interview 

- betekenis inclusie 

- betekenis ‘verschil’ 

- verband ‘verschil’ en ‘beperking’ 

- meerwaarde van verschil 

- betekenis van verschil en/of beperking in de klas 

- ‘Becoming teacher’ 

- ‘Becoming inclusive teacher’ 

 

In de gesprekken en de samenwerking met de leerkrachten kwamen soms de concepten van Deleuze 

en Guattari binnen waardoor deze ook deels aanwezig zijn in de interviews. 
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Rizomatische analyse 

 

Als analyse-methode werd de ‘rizomatische analyse’ gebruikt. Deze methodologie gebruikt het 

concept van de ‘rizoom’ van Deleuze en Guattari om data te verwerken en te introduceren. De 

‘rizoom’ staat voor de gelaagdheid in data. Het biedt de mogelijkheid om vluchtlijnen en multiple 

connecties te volgen (Honan & Sellers, 2007). Vluchtlijnen volgen wordt hier geïnterpreteerd zoals 

wordt beschreven in Honan et al. (2007): connecties maken tussen verschillende gedachten, ideeën, 

stukken data en discursieve momenten. 

Een rizomatische analyse houdt ook een experiment in. Het wordt niet gezien als een gesloten 

methodologische/theoretische visie, maar als een denkproces, een denkexperiment (Sermijn et al., 

2008): “Thinking is experimenting!” (Deleuze en Guattari (1976) geciteerd in Sermijn et al., 2008). Er 

zijn wel een aantal kenmerken te benoemen. Hieronder staan de kenmerken beschreven die maken 

dat deze data-analyse aansluit bij de data die ik verzameld heb. 

Geen lineair verhaal 

In de traditionele dominante Westerse interpretatie van een verhaal wordt een verhaal weergegeven 

met een begin, een midden en een einde (Sermijn et al., 2008).  

Zo begonnen de interviews voor dit onderzoek met de vraag naar het begin van leerkracht worden. 

De leerkrachten vertelden dan ook hoe dit voor hen begon, vanwaar hun passie kwam. Elke 

leerkracht zag dit ‘beginpunt’ op een ander moment in diens leven, niet per se aan het begin van hun 

leerkrachtenopleiding, maar een begin was er zeker. Aan het vertellen van hun verhaal over dit 

begin, werden steeds andere momenten gekoppeld. Herinneringen, gedachten, gevoelens, kortom, 

de momenten waaraan de leerkrachten op dat moment dachten. In het vertellen van ‘wat in hen 

opkwam’ zat geen lijn meer, het waren losse delen. 

De leerkrachten vertelden niet hun verhaal van ‘begin tot einde’, maar vertelden steeds over 

momenten waar ze bijna ‘per toeval’ aan dachten op dat moment. Tijdens deze interviews werden 

deze ‘vluchtlijnen’ toegelaten. Dit was immers fascinerend. Het was dus noodzakelijk een methode te 

zoeken die deze niet-lineariteit in verhalen toelaat. Een methode die de vluchtlijnen niet afblokt, 

maar apprecieert. Dit was te vinden in de postmoderne rizomatische analysemethode.  

Een belangrijk kenmerk van deze methode is het uitganspunt dat een verhaal niet volledig coherent 

en lineair gestructureerd wordt verteld (Sermijn et al., 2008 en Honan et al., 2007). Ook alles wat niet 

per se in een ‘gestroomlijnd’ verhaal past, wordt in de rizoom aanvaard en het is niet noodzakelijk en 
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zelfs niet de bedoeling om op zoek te gaan naar oorzaak-gevolg-verbanden. Het rizomatisch denken 

sluit aan bij het hoofdconcept in dit onderzoek, becoming, omdat men het zelf ziet als niet stabiel en 

multiple (Sermijn et al., 2008) en dus steeds in beweging en in ‘wording’ is. 

Sermijn et al. (2008) schrijven dat een verhaal nooit volledig is. Wat mensen vertellen over zichzelf is 

steeds in proces, steeds in co-(re)-constructie. Zij beschrijven dit als een “ ‘map of narrations’: always 

open and always changing” (Sermijn al., p.13). 

Multiplicity en multiple entryways 

In het rizomatisch denken wordt eenheid en vastheid gezien als een illusie. Iets dat wordt verteld 

staat nooit vast, het is steeds tijdelijk en afhankelijk van de context (Sermijn et al, 2008). Het ‘rizoom’ 

staat ook voor multiple ingangen waarbij elke ingang gelijkwaardig en even belangrijk is. Rizomatisch 

denken wordt door Sermijn et al. (2008) ook vergeleken met ‘mapping’: het is open en receptief voor 

continue verandering.  

De vragen en thema’s die werden aangehaald bij de leerkrachten werden door elke individu anders 

geïnterpreteerd, ze kregen telkens een andere invulling, een andere ‘ingang’. Sermijn et al. (2008, p. 

11) beschrijft dit als volgend: “each entry of the rhizomatic story leads to other, sometimes 

contradictory, story fragments”. Dit bracht ons telkens op een ander pad, waarbij elk pad 

gelijkwaardig en even goed was. Welke ingang gekozen werd, was afhankelijk van verschillende 

factoren: de onderzoeker, de context, de vragen, de positie van de participant ten opzichte van de 

onderzoeker enz. (Sermijn et al., 2008). We zijn dus als onderzoeker geen ‘objective observers’, maar 

wel een deel van het rizoom, een deel van een dynamisch constructie-proces (Sermijn et al., 2008).  

We willen dus in dit onderzoek momenten, gevoelens, gedachten en belevenissen naar de 

oppervlakte brengen. Niet met de bedoeling om deze ‘te beoordelen’ maar om op zoek te gaan naar 

wat zij betekenen voor de leerkrachten in verbondenheid met de concepten van Deleuze en Guattari. 

Presentatie van de analyse 

In de presentatie van de resultaten is het ook belangrijk recht te doen aan de gelaagdheid in de 

verhalen en in het weergeven van de multiple entryways, de verschillende openingen om naar de 

narratieven te kijken. We zijn als mens echter steeds op zoek naar eenheid, continuïteit en structuur 

in verhalen (Sermijn et al., 2008). Er is dus steeds een valkuil aanwezig om te vervallen in het 

traditionele schrijven van narratieven. Sermijn et al. (2008) beschrijft dat van zodra iets wordt 

geschreven, het wordt vastgezet en op die manier ingaat tegen het principe van ‘multiple entryways’. 

De openheid en mobiliteit worden beperkt.  
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Hoewel het neerschrijven meteen ook een blokkering inhoudt, is het moeilijk om dit te vermijden. 

Het komt er dus op aan om binnen het schrijven lines of flight en multiple entryways toe te laten. In 

Honan et al. (2007) worden een aantal mogelijkheden gegeven om een tekst te schrijven binnen het 

rizomatisch denken. Belangrijk is om het binaire te overstijgen en in plaats daarvan te werken met 

intersectiepunten, overlappingen, samenvloeiingen en verwevingen. Ook het niet fixeren van een 

moment, maar wel het volgen van de ‘lines of flight’ in dit moment geeft mogelijkheden tot 

rizomatisch schrijven.  

Niet alleen in het schrijven van een tekst, maar ook in het lezen van de tekst komt de rizoom tot 

uiting. Honan (2004) zegt hierover dat er geen juist pad is om door een rizoom te gaan, en dat er 

geen ‘enige juiste manier’ is om een rizomatische tekst te lezen. Ook hier is de multiplicity, de 

veelheid aan mogelijkheden van belang. 

Thinking with Theory 

 

Binnen de rizomatische analyse werden een aantal elementen uit de methodologie ‘Thinking with 

Theory’, beschreven door Mazzei en Jackson (2012) gebruikt. Deze methodologie ondersteunt het 

denken van theoretische concepten met data en sluit aan bij het poststructuralistisch paradigma 

(Jackson & Mazzei, 2012). Het element uit deze theorie dat in deze masterproef werd toegepast, is 

‘plugging in’.  

Met plugging in wordt ‘reading-the-data-while-thinking-the-theory’ bedoeld (Jackson & Mazzei, 

2012, p. 4). De theoretische concepten worden dus verbonden met de data. Met het ‘doing’ en 

‘using’ van concepten proberen we iets nieuws, nieuwe kennis en nieuwe vragen te creëren (Jackson 

& Mazzei, 2012). 

In deze masterproef worden de concepten van Deleuze en Guattari ingeplugd op de narratieven van 

de leerkrachten. Er werden steeds verschillende concepten ingeplugd op de gebruikte citaten, dit om 

de verschillende lagen betekenis van de data en de buigzaamheid van de concepten aan te tonen 

(Jackson & Mazzei, 2012). Het artikel ‘Deleuze and the girl’ (Jackson, 2010) werd gebruikt als 

voorbeeld om de theoretische concepten in te pluggen in de data. Om de leesbaarheid van het 

geheel te bewaren, worden referenties in voetnoten gebruikt. 
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Doorbreking en gelaagdheid 

 

Vanuit het postmoderne kader willen we niet steunen op het idee van authenticiteit (Jackson & 

Mazzei, 2008). We steunen wel op het bewustzijn dat dit werk een representatie is van de stem van 

de participanten die in een zekere machtsrelatie van onderzoeker ten opzichte van participant tot 

stand kwam. Om deze machtsbalans te verkleinen werd tijdens de samenwerking met de 

participanten een dichte relatie opgebouwd en gebeurde onderzoek in wederzijds vertrouwen 

(Spyrou, 2011). 

Deze relatie is dan ook een belangrijk element dat meespeelt in de toegang tot en het betekenis 

geven aan de complexe gelaagdheid in narratieven (Spyrou, 2011). Die gelaagdheid haalt ons uit 

hetgeen we als vanzelfsprekend zien, denken en horen en biedt openingen naar nieuwe manieren 

van denken en nieuwe manieren van betekenis geven en het stellen van nieuwe vragen (Jackson & 

Mazzei, 2012). Dat zoeken naar nieuwe manieren van denken en betekenis geven is dan ook wat we 

met deze masterproef in het postmoderne kader beogen. 

In dit onderzoek is het verder niet de bedoeling om via grote sample-sizes generalisaties naar de 

grote populatie te maken. Het universele vinden we net in het diepgaande en het specifieke: “A 

persistent irony recognized and celebrated by novelists, poets, and playwrights is that as one moves 

closer to the unique characteristics of a person or a place, one discovers the universal” (Lawrence-

Lightfoot, 2005,p. 12).  

Het diepgaande in dit onderzoek is te vinden in een aantal elementen zoals de dichte relatie en 

samenwerking met de participanten, de interviews die dicht bij de participanten lagen en toespitsten 

op beleving, en het dicht blijven bij de narratieven van de participanten. 

In dit onderzoek werd ook een informed consent (zie bijlage 2) opgesteld en getekend door de 

participanten.  

Om de anonimiteit van de participanten te garanderen werden hun echte namen vervangen. De 

naam in deze masterproef werd door vier van de vijf leerkrachten zelf gekozen op basis van een 

persoon die veel betekende in hun leven. Voor juf Heleen werd de naam door de onderzoeker 

gekozen. Verder werden ook de namen in de citaten onherkenbaar gemaakt.  
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Deleuze en Guattari 
 

Het werk van Deleuze en Guattari wordt door Allan (2008) omschreven als niet-lineai. Zij beschrijft 

Deleuze zelf als ‘stutterer, thinker of the outside’ (Allan, 2008, p. 58) omdat Deleuze en Guattari het 

denken buiten het vanzelfsprekende of dominante willen verkennen en grenzen willen doorbreken. 

De literatuurstudie die werd uitgevoerd in de theorie en filosofie van Deleuze en Guattari illustreert 

waarrond het concept ‘becoming’ draait. Het werd een zoektocht naar de betekenis van de 

verschillende concepten. Daarbij kwamen ook voortdurend vraagtekens en onzekerheden boven. Het 

ene moment was het mogelijk te begrijpen wat becoming was, het volgende moment was er een van 

verwarring. Deze metamorfose of transformatie is dan ook waar becoming over gaat: alles is continu 

in wording, in beweging en krijgt betekenis in relatie. “Becoming refers to a ‘literal process of 

metamorphosis’. […] It is a change of intensity in one’s body. The art of becoming liberates one from 

his/her identity, opens him/her up to all virtual possibilities, and embraces what his/her body can do 

instead of what his/her body is” (Hwang, 2006, p.30). 

De betekenissen die het concept in mijn ogen construeren, kunnen ook anders zijn dan hoe andere 

mensen dit zien. De verschillende concepten die hier worden aangehaald, zijn steeds onderling in 

verbinding, hoewel ze hier een stuk opgesplitst worden beschreven om de leesbaarheid te bewaren. 

Becoming 
 

Allan (2008) omschrijft becoming met een citaat van Patton (2000) namelijk als actie waarbij iets of 

iemand voortdurend iets anders wordt. Daarbij hoort volgens Allan (2008) ook een openheid naar 

iedereen toe. Ook voor De Schauwer (2011) betekent becoming een continue beweging en continue 

wording van onze identiteit. Deze wording is een reis die geen eindbestemming heeft omdat we 

altijd in relatie en in verbinding zijn (De Schauwer, 2011). “From a rhizomatic perspective, our 

identity is never fully developed or completely fixed. It is constantly developing because 

expectations, experiences, values, beliefs, opportunities and desires change over time and in 

interaction with the environment” (De Schauwer, 2011, p. 230). 

Dit ‘anders worden’, ofwel becoming, bestaat voor Roffe (2007) uit twee onderdelen, het eerste 

onderdeel is een stap van de-individualisatie : “an escape to some degree from the limits of the 

individual” (p. 43). Het tweede onderdeel betreft het constitueren van “new ways of being in the 

world, new ways of thinking and feeling, new ways of being a subject” (p. 43).  
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Voor Deleuze en Guattari (1987) zijn enkel minderheidsgroepen in staat tot becoming , maar Patton 

geeft aan dat we allemaal in staat zijn tot becoming, omdat we allemaal tot een minderheid kunnen 

behoren door af te wijken van de norm (Allan, 2008). 

Avalos en Winslade (2010) benoemen dit ‘worden’ een proces van subjectivering. Daarmee wordt 

het proces bedoeld van materiaal uit de wereld rondom ons omvouwen in onszelf. Zij spreken over 

een persoonlijk ontwikkelingsproces waarbij de invloeden van buiten onszelf inwerken op ons 

innerlijke. 

In ontmoeting met ‘de ander’ nemen we verschillende identiteiten aan (De Schauwer, 2011). We 

kunnen een mens dus niet ‘vastpinnen’ als zijnde dit of dat. Deze multiplicity brengt ons ook naar de 

theorie van de meervoudige identiteit. Maly, Nedut, Clycq,, Lleshi onderstrepen dat identiteiten 

meervoudig, hybride, veranderlijk en sociaal geconstrueerd zijn (Maly et al., 2010). Deze dynamiek 

vinden we ook terug in de ‘Becoming’ van Deleuze en Guattari.  

Deleuze en Guattari (1987, p. 292) schrijven : “Every becoming is a block of coexistence.” Becoming is 

dus een ‘samen-zijn’ van verschillende elementen. Iets of iemand heeft slechts betekenis als het in 

relatie is tot iets of iemand anders. Deze situatie verandert continu, waardoor ook ons ‘zijn’ en onze 

identiteit steeds in wording zijn. Dit concept wordt door hen ook geïllustreerd aan de hand van ‘de 

wesp en de orchidee’. Wanneer deze twee elkaar ontmoeten wordt de wesp een onderdeel van het 

reproductiesysteem van de orchidee en wordt de orchidee het voorwerp van een climax bij de wesp. 

De becoming hier is de relatie, is het andere, het nieuwe dat werd gecreëerd (Coleman & Ringrose, 

2013). Dit samen-zijn brengt hen in een gedeelde dichtheid door een ‘lijn’ die doorheen hen loopt, 

waarbij de tastbaarheid van punten van de lijn verdwijnt. De ‘lijn’ die hier wordt beschreven wordt 

door Deleuze en Guattari benoemd als ‘rhizome’: “Becoming is the movement by which the line fees 

itself from the point, and renders points indiscernible: the rhizome, the opposite of arborescence; 

breaks away from arborescence” (Deleuze and Guattari, 1987, p. 324). 

Volgens Coleman en Ringrose (2013) mag becoming niet worden gezien als lineair proces tussen 

twee punten en als ‘anders-van-hetzelfde’, want dan gaat men uit van identiteit als iets stabiel. Voor 

hen is het de beweging tussen hetzelfde en anders die iets uniek creëert. Er is geen oorsprong, geen 

bestemming, geen eindpunt en geen doel. Though becoming can be described as an escape […] 

Coleman & Ringrose, 2013). 

De Schauwer (2011) beschrijft dat denken in termen van beweging mogelijkheden creëert tot het 

uitdagen van categorisatie. Door Foucault wordt een gelijkaardig concept beschreven dat als 
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’transgressie’ wordt benoemd. Via transgressie kunnen grenzen worden verlegd. Transgressie 

herdefinieert en geeft nieuwe betekenissen aan identiteiten en sociale gewoontes (Foust, 2010).  

 “Transgression deconstructs the natural and normal, at the same time it enacts alternatives 

 to a social order: it does so by (more or less) immediately undermining (versus representing) 

 the common sense which helps build social order (or a related, but different common sense 

 which might replace it).” (Foust, 2010, p. 5) 

Het gaat dus om het doorbreken van sociale orde. De Schauwer (2011) volgt hierin Sotorin (2005, 

p.99): Becoming duidt ook het exploreren van wat we kunnen zijn voorbij de categorieën in de 

sociale orde die ons lijken te beperken. 

Zo opent becoming een weg naar experimenteren: “Through becoming a vast space of 

experimentation and creativity is opened up” (Deleuze, 1994 in De Schauwer, 2011). Het gaat hier 

over experimenteren met het ongekende en niet een experiment met ‘gecontroleerde parameters’. 

Er valt niet te voorspellen wat de uitkomst zal zijn. “A becoming can function as a source of creativity, 

a possibility of new beginning” (Nashef, 2010, p. 30 in De Schauwer, 2011). 

Door Benett (2002) wordt het concept becoming als complexe herdefiniëring of deconstructie van 

het traditionele denken in dichotomie beschouwd. (Benett,, 2002) Het gaat niet over dit of dat zijn, 

maar over dit en dat zijn (De Schauwer, 2011). Benett zegt nog dat de mens meer wordt dan zichzelf 

door ‘becoming-hybrid’ of zich te ‘mengen’ met wat hij niet is (Colebrook, 2001 in Benett, 2002). Ook 

Davies (2009) benadrukt het belang dat Deleuze hecht aan het zijn van dit EN dat waarbij we steeds 

iets meer en iets anders worden. 

 

Difference en differentiation 

 

Voor Deleuze is difference nauw verbonden met becoming, omdat het, net zoals becoming, een 

proces van continu ‘anders worden’ inhoudt en het voorbijgaat aan verdelende structuren. Dit wordt 

dan benoemd als ‘differenciation’ (Davies & Gannon., 2009).  

Deleuze spreekt niet over ‘difference’ als iets negatiefs of een teken van gebrek. Hij bekijkt verschil 

vanuit het positieve, als iets dat ook een waarde heeft (May, 1997). Verschil drukt de gelaagdheid, 

evolutie en intensiteit uit (Massey, 2005 in Davies & Gannon, 2009) en zit in elke diversiteit of 

verandering. Met andere woorden, alles in de wereld is op die manier te correleren met difference 

(Ansell-Pearson, 2002).  
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Het is niet de bedoeling van Deleuze om vast te leggen wat ‘difference’ is, of om te claimen dat 

difference iets positief is. Wel wil hij de mogelijkheid tot het nemen van andere perspectieven 

aanwijzen om naar fenomenen en begrippen te kijken. Zo kunnen we dus ook op een andere manier 

naar verschil kijken dan de structurerende en normatieve manier (May, 1997). 

In Davies (Davies, De Schauwer, Claes, De Munck, Van De Putte& Verstichele 2013) worden de 

interpretaties van Deleuze en Barad van het concept ‘difference’ naast elkaar gelegd. Zowel Deleuze 

als Barad willen een ander begrip van difference, weg van de focus op het dominante als bepalend 

voor wie we zijn. Deleuze spreekt over differentiation, zoals hierboven beschreven, het continue en 

evoluerende verschil. Barad spreekt over ‘intra-action’ waarin difference zich steeds voordoet 

(Davies et al., 2013). Intra-action is een neologisme uit de ‘agential realism’-theorie van Karen Barad. 

De term houdt het wederzijdse tussen subject en object in waarbij deze niet als aparte individuele 

elementen bestaan (Hammarström, 2010). 

 

Desire 

 

Desire wordt door Deleuze en Guattari gezien als een belangrijk element van becoming, de kracht 

achter het proces van becoming. (Allan, 2008). Deleuze en Guattari beschrijven desire als 

onafhankelijk , open, ‘vrij-vloeiend’ en productief (Parr, 2008).  

Allan (2008) gebruikt Patton (2000) om Desire uit te leggen: desire wordt niet gezien als een 

reactieve respons op onvervulde behoeften, maar als de kracht of positieve energie tot steeds 

veranderen (Mercieca, 2012). Deze kracht is verbonden met energie om relaties te produceren. Het 

gaat er dus om wat desire mogelijk maakt. 

 

 “For Deleuze and Guattari, desire is not something that can be owned by a subject, nor is it 

 negatively tied to lack. Rather, desire is an impersonal ‘life-force’ or flow. Positive and 

 productive, desire is that which generates life; enabling bodily connections and social 

 relations.“ (Hickey-Moody & Malins, 2008, p. 14) 

 

Desire mag niet worden verward met “need, want and interest” (Goodchild, 1996, p. 5) omdat die 

laatste iets vaststaand uitdrukken, waarbij de illusie wordt gecreëerd dat desire het willen van iets 

buiten zichzelf uitdrukt. Voor Goodchild (1996) gaat desire over het sociaal onbewuste, dat zelf ook 

wordt gevormd door sociale relaties en betekenissen in de maatschappij. Dat sociale komt ook terug 

in Hickey-Moody en Malins (2007) geciteerd in Davies (2009) waar desire net gezien wordt als 
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hetgene dat leven vervaardigt en (sociale) connecties mogelijk maakt. In Allan (2008) zien we de 

betekenis die Deleuze en Guattari zelf geven aan de verbinding tussen desire en het sociale: “There is 

only desire and the social and nothing else” (Deleuze en Guattari, 1977, p. 29 geciteerd in Allan, 

2008, p. 67). 

Parr (2008) haalt de vergelijking aan tussen desire en de liberale theorie. De liberale theorie gaat uit 

van de vrijheid van het individu dat keuzes maakt op basis van het uitoefenen van de eigen vrije wil. 

Desire gaat meer uit van openheid en connectie met de wereld.  

Volgens De Schauwer (2011) drijft desire ons naar “nieuwe en positieve horizonten” (p. 243) waarbij 

we ons openstellen voor verschillende perspectieven en nadenken in mogelijkheden. De Schauwer 

(2011, p. 243) gebruikt het volgende citaat van Olsson (2009, p. 185) om desire te beschrijven: 

“Desire is an unconscious process of production: it concerns a kind of learning that is not 

possible to tame, predict, supervise, control and evaluate according to already existing 

standards” (Olsson, 2009, p. 185 geciteerd in De Schauwer, 2011, p. 243) 

Door desire wordt becoming geproduceerd waardoor dingen of individuen in staat worden gesteld 

om iets anders te ‘worden’ (Allan, 2008). Mercieca (2012) voegt hier nog aan toe dat desire de 

drijvende kracht is om ook op zoek te gaan naar en om te gaan met steeds nieuwe situaties.  

 

Smooth space & Lines of flight 

 

In het bekijken van onderwijs was het concept van striated en smooth spaces belangrijk voor Deleuze 

en Guattari. Deleuze en Guattari spreken over scholen als striated spaces. Dit houdt in dat ze scholen 

zien als sterk gestructureerd, rigide en gereguleerd door de gebouwen, het curriculum, de leerkracht-

leerling-relatie en andere volwassenen en studenten (Allan, 2008). Binnen deze striated spaces is 

slechts gelimiteerde beweging mogelijk (Hickey-Moody & Malins, 2007). Smooth spaces staan voor 

het creëren van momenten van deterritorialisatie. Met deterritorialisatie wordt een vlucht bedoeld, 

een nieuwe intensiteit om het gestructureerde en rigide aan te vallen en ‘chaosmos’4 te creëren 

(Allan, 2008) waar beweging minder gereguleerd is en bodies5 kunnen interageren (Hickey-Moody & 

                                                             
4 “A composed chaos, neither foreseen nor preconceived.” (Deleuze & Guattari, 1994, p. 204) en 

“percipitating new ways of thinking and acting” (Allan, 2008, p. 63) 

5 ‘Body’ for Deleuze is defined as any whole composed of parts, where these parts stand in some 

definite relation to one another, and has a capacity for being affected by other bodies. The human 

body is just one example of such a body; the animal body is another, but a body can also be a body of 
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Malins, 2007). Smooth spaces laten dus vluchtlijnen toe, lines of flight. Voor Deleuze en Guattari zijn 

drie soorten lijnen mogelijk. ‘Molar lines’ zijn strakke grenzen die hiërarchie en binaire opposities 

creëren. ‘Molecular lines’ zijn op een meer flexibele wijze georganiseerd en bestaan uit een niet-

hiërarchische doorgeweven manier. De ‘lines of flight’ zijn de lijnen die verandering en metamorfose 

mogelijk maken. Ze organiseren niet, maar zorgen voor beweging (Hickey-Moody & Malins, 2008). 

 

Lines of flight produceren nieuwe manieren van denken, om anders te denken dan wat als 

vanzelfsprekend wordt geacht (Parr, 2008). Voor Parr (2008) stimuleren lines of flight ons om anders 

te denken én te handelen, om ons bloot te stellen aan nieuwe invloeden op een onvoorspelbare 

manier. Lines of flight helpen ons om los te komen van de sociale regels en orde (Parr,2008). Parr 

schrijft verder dat lines of flight een pad bieden om connecties tussen ‘bodies’ (die voorheen enkel 

impliciet waren) te actualiseren en nieuwe kracht te geven om te handelen en te reageren. Avalos & 

Winslade (2010) halen aan dat een line of flight niet tot een einde of een bestemming komt, maar 

steeds verdere connecties blijft leggen. Wel kunnen lines of flight geblokkeerd worden door grenzen 

die zowel door zichzelf als door de ander worden opgesteld (Davies, 2009). 

Waar scholen volgens Deleuze en Guattari hevig gestratificeerd zijn door dominante regels en 

structuren, proberen leerkrachten in hun interactie met leerlingen om wegen tot creatieve afleiding 

te vinden (Allan, 2008). Sotirin beschrijft dit als deterritorialisatie van het dominante (Sotirin, 2005 

geciteerd in Redner, 2011). 

Avalos en Winslade (2010) vertrokken in hun onderzoek vanuit de theorie van Deleuze (1995) over 

lines of flight: Lines of flight zijn meer dan lijnen van macht of kracht en ook meer dan lijnen van 

weerstand. Het zijn lijnen die te midden van een strijd, geproduceerd door macht, leiden tot een 

‘andere plaats’. Als we ze volgen, creëren ze de mogelijkheid om eindelijk anders te denken (Avalos 

& Winslade, 2010). Ze geven dan aan dit concept een invulling in de praktijk door het toe te passen 

op een familieverhaal. Binnen deze familie werden een aantal traditionele denkpatronen 

doorbroken. Zij interpreteren lines of flight dan ook als een ‘rebelse daad’, maar dit kan volgens hen 

ook breder geïnterpreteerd worden. “We might variously call these moments unique outcomes, or 

exceptions, or sparkling moments” (Avalos & Winslade, 2010, p.72). 

                                                                                                                                                                                              
work, a social body or collectivity, a linguistic corpus, a political party, or even an idea […]It is defined 

by the relations of its parts (relations of relative motion and rest, speed and slowness), and by its 

actions and reactions with respect both to its environment or milieu and to its internal milieu (Parr, 

2005, p. 35) 
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Volgens Redner (2011) wil Deleuze via lines of flight het binaire niveau dat ons denken domineert, 

doorbreken.  

Deze ‘vluchtlijnen’ zijn enkel mogelijk door het bestaan van sociale ideeën en structuren 

(stratificatie). Deze ‘grenzen’ kunnen enkel doorbroken worden net omdat ze bestaan. 

 “These are the lines that lead out of the midst of the struggle produced by a power relation 

 to some other place; to some other territory (Deleuze deliberately trades in geographical 

 metaphors). […] Following them enables us to be able to finally think otherwise (p. 119), or to 

 enter into ‘a relation to oneself which resists codes and powers’ (p.103).” (Redner, 2011) 

De Schauwer geeft aan dat deze momenten niet gemakkelijk te beschrijven zijn. Hun effect is echter 

wel te voelen: het zijn de momenten die ons kippenvel bezorgen (De Schauwer, 2011). Deleuze en 

Guattari omschrijven dit ook als ‘affect’, als een voelbare verandering wanneer ‘bodies’ ontmoeten 

(Parr, 2005). 

Er werd reeds nagedacht over lines of flight en de verbondenheid met het onderwijs door Pratt 

(Davies, 2009). In deze verbinding wordt aangegeven dat lines of flight cruciale engagementen 

mogelijk maken in het proces van differentiation. Met deze lines of flight worden de geplande en 

geordende gestandaardiseerde en kwantitatieve metingen van leeruitkomsten doorbroken. Dit is een 

onderdeel van het proces van ‘iets of iemand anders worden dan het reeds gekende, het gevestigde’. 

In tijden van verhoogde gestandaardiseerde curricula en kwantitatieve meetbare (leer)uitkomsten, is 

er een spanning tussen bijzondere momenten van differentiation en lines of flight en de geplande en 

geordende productie van (leer)uitkomsten. Voor studenten en leerkrachten maken lines of flight 

cruciale engagementen mogelijk in het proces van differentiation, van iets anders worden dan het 

reeds gekende, het gevestigde.  

Uit deze theoretische toepassing van het denken met lines of flight op het onderwijs blijkt dat lines of 

flight mogelijkheden in het onderwijs creëren om iets nieuws te doen, om iets anders te doen, om 

nieuwe manieren van denken te ontdekken.  
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Encounter with the Other 

 

Elke interactie is een ontmoeting. Bogue (2008) schrijft over encounter dat het een verstoring is van 

de dagelijkse gewoontes en noties. Dennis (2006) interpreteert encounter aan de hand van O-

Sullivan:  

“O-Sullivan defines the encounter as ‘something in the world [that] forces us to think’. As an 

alternative to representation, which reinforces comfortable habits of thought and confirms 

our existing belief systems, the encounter, by means of its affective force and not without 

certain violence, stimulates in us the need to comprehend the confusion that follows its 

disruption of habit. As a break or rupture, an encounter forces us to reconfigure our way of 

interacting with the world.” (Dennis, 2006, p. 168).  

Marquis gebruikt de woorden van Deleuze om te duiden dat ‘the Other’ in ontmoeting een mogelijke 

wereld uitdrukt. De ander drukt dezelfde relaties uit, maar ze drukken sommige ‘multiplicities’ 

duidelijker uit en andere minder duidelijk. Zo representeren ontmoetingen mogelijkheden die we ons 

anders niet kunnen voorstellen of beseffen. Dus een ‘encounter with the Other’ en de mogelijkheden 

die hier uit voortvloeien zorgen voor een ‘schok’ in ons denken die noodzakelijk is om te leren. Leren 

wordt hier niet gezien als het bewust imiteren van de acties van de ander, maar als de invloed van de 

wereld die door de ander wordt uitgedrukt (Marquis).  

Volgens Marble (2012) leer je lesgeven in ontmoeting met ‘the Other’. Men moet voorbij herkenning 

van hetzelfde gaan om deel te nemen in het leven zelf en al zijn verschillen: “teaching involves 

encountering problems and exploring new solutions that act to change both teachers and learners” 

(Marble, 2012, p. 28).  

Davies (2009) deed reeds onderzoek naar de ontmoeting tussen leerkrachten en leerlingen en kon 

hieruit afleiden dat de leerkrachten en leerlingen meervoudig worden in de ontmoeting met elkaar. 

Ze beschrijft dit als artistiek worden, zichzelf transformeren in relatie tot de ander en tot de spaces6 

die worden gecreëerd. Voor Davies (2009) gaat het bij ontmoeting over het zich kunnen openstellen 

voor verschil, zowel in onszelf als in de ander. ‘The Other’, de ander, kan daarbij niet alleen gaan om 

mensen, maar ook om objecten, landschappen en andere materialen en intensiteiten die ons 

bestaan bevestigen.  

 

                                                             
6
 Er wordt hier over space in plaats van place, omdat space staat voor een vorm van ontmoeting, uitwisseling, 

empathie en wederkerigheid en mogelijkheden voor alle relationele mogelijkheden ( Davies, 2009, p. 139) 
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Becoming-teacher 

 

Zoals in de probleemstelling geduid, zijn er verschillende manieren om naar ‘becoming teacher’ te 

kijken. In dit deel willen we kijken naar hoe in de literatuur naar becoming (inclusive) teacher wordt 

gekeken. 

Marble (2012) kijkt naast de opleiding tot leerkracht ook naar het continue blijven worden van 

leerkracht. De continue becoming door verandering, beïnvloeding door interactie en ontmoeting. Het 

concept ‘becoming’ van Deleuze en Guattari opent volgens Marble een nieuw perspectief om te 

kijken naar ‘leerkracht worden’, waarbij leren lesgeven draait om ontmoeting met telkens nieuwe 

situaties en relaties. Het gaat ook over het verstoren van gewoontes en gedachten in ontmoeting 

met de ander. Elke klasmoment is nieuw, het is nooit een herhaling van een vorig klasmoment, maar 

een nieuwe combinatie van leerkracht(en), leerlingen en ideeën. 

 “When seen through a Deleuzean lens, becoming-teacher no longer describes the acquisition 

 of identities or replication of accepted sets of behaviours, but rather involves the creative 

 responding to always-new situations and relationships that classrooms and schools make 

 possible?” (Marble, 2012, p.22) 

Verder verbindt Marble (2012) becoming teacher met gedachten die verstoord worden en 

ontmoetingen mogelijk maken 

Ook Walkington (2005) spreekt over twee dimensies in becoming teacher. Enerzijds is er het 

functionele deel van lesgeven, de expertise over lesgeven en anderzijds is er de identiteit die steeds 

in wording is door waarden die continu gevormd en hervormd worden door ervaring. Deze twee 

aspecten zijn onderling verweven, maar het is de identiteit die elke klas en leerkracht uniek maakt. 

“Such a view promotes the teacher as a flexible, lifelong learner, able to participate in ongoing 

change – confident in him/herself (Walkington, 2005, p. 52).” Verder schrijft Walkington dat reflectie 

een belangrijke taak is voor leerkrachten, die komt de kwaliteit van lesgeven op lange termijn ten 

goede. Reflectie wordt ook door De Schauwer (2011) gezien als een basisaspect voor leerkrachten: 

“Becoming teacher or becoming-support worker involves a constant critical and reflexive attitude 

towards our work” (De schauwer, 2011, p. 241). 

Het gaat volgens De Schauwer (2011) niet enkel over het technische van lesgeven, de didactiek 

kennen en het controleren van een groep, maar ook over het kritisch nadenken over wat je als 

leerkracht vraagt van je leerlingen. Lesgeven wordt als eindeloze zoektocht omschreven waarin 

‘leren’ continu herdacht wordt en waarin creatieve uitdagingen worden aangegaan. "Teachers want 
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to teach and at the same time they need to loosen up and be flexible (De Schauwer, 2011, p. 237).” 

Wanneer leerkrachten zich openstellen om een verbintenis aan te gaan met leerlingen, dan zijn zij in 

een proces van becoming (Mercieca, 2012). Mercieca (2012) zegt verder dat dit proces van becoming 

inhoudt dat men weg beweegt van het ‘organised body’ dat leven en groei versmoort. Voor Mercieca 

(2012) zijn studenten een hoofdfactor in het beïnvloeden van leerkrachten, dat aldus het proces van 

continue becoming in stand houdt. De relatie tussen leerlingen en leerkracht kan men zien in termen 

van ‘flows of intensities’ waarbij niets statisch of vaststaand is.  

In Mercieca (2012) wordt het concept becoming toegepast op het boek ‘Matilda’ van Roald Dahl. 

Hier wordt een mooi voorbeeld gegeven, weliswaar fictief, van een moment van becoming van de 

leerkracht. De leerkracht gaat een ontmoeting aan met Matilda als een soort experiment waarbij een 

‘alternative space’ wordt gecreëerd naast het regerende discours (Mercieca, 2012).  

In De Schauwer (2011) wordt gekeken naar de becoming van teachers in inclusieve settings. 

Becoming teacher wordt hierin beschreven als een continue en eindeloze zoektocht. Leerkrachten 

nemen dan ook continu nieuwe uitdagingen aan en zoeken steeds naar mogelijkheden en 

ontmoetingen (De Schauwer, 2011). In dit onderzoek willen we op dit proces nog dieper ingaan en 

hierover in gesprek gaan met de leerkrachten.  
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Thinking with Deleuze en Guattari 
 

In dit onderdeel wordt aan de slag gegaan met de narratieven van de leerkrachten in dit onderzoek 

en de concepten van Deleuze en Guattari. Al de elementen en verhalen die aan bod komen zijn op 

een rizomatische manier verbonden met zowel becoming, difference, desire, smooth space, lines of 

flight en encounters. Elk fragment heeft een eigen titel. Dit niet om elk fragment af te scheiden, maar 

om de verbondenheid in concepten tussen de verschillende fragmenten weer te geven. Elk stuk 

begint met een citaat uit de gesprekken met leerkrachten waarop vervolgens de theorie van Deleuze 

en Guattari wordt ingeplugd. De citaten worden niet ingeleid omdat een contextbeschrijving de 

sterkte van het citaat zou kunnen verminderen. De citaten volgen elkaar steeds op per leerkracht. 

Het is daarmee niet de bedoeling om verschillende casussen te creëren, maar wel om de diepgang in 

de beleving van de leerkrachten te vinden. Op die manier De verbinding tussen theorie en narratief is 

steeds geschreven in de tegenwoordige tijd om als lezer zo dicht mogelijk bij da narratieven van de 

leerkrachten te staan.  

Intensiteit EN onzekerheid EN desire EN… 

“In de voormiddag hadden we in de kleinere groep [en in de namiddag een grote], al een 

probleem. P. wou bijvoorbeeld totaal niet neerzitten, stoorde door geluiden te maken, door 

gedrag, gewoon zich te laten vallen, kinderen duwen. Ja, niet tolereerbaar gedrag noem ik 

dat, want kinderen pijn doen, roepen, tieren , ja dat zijn gewoon gedragingen die je niet kunt 

tolereren. En om daar dan op een gepaste manier mee om te gaan, dat is een zoeken. […] Dat 

was zo extreem, dat had ik nog nooit meegemaakt. En het zijn die zaken als extreem gedrag , 

die je overvallen. Je kan er nog op voorbereid zijn , maar wat extreem is, is moeilijk, want 

onverwacht, In de zin dat als je er nog nooit mee te maken hebt gehad, je niet kan putten uit 

je eigen ervaring om ermee om te gaan... Nu als ik terug zo een kind met zware 

gedragsproblematiek zou binnenkrijgen in mijn klas, heb ik de ervaring opgedaan, weet ik 

hoe ik daar in geleerd heb dat jaar en voel je je daarom zekerder. Niet ieder kind is hetzelfde, 

maar de ervaring met de weg die je gegaan bent om daar mee te leren mee omgaan zorgt 

voor meer geloof in jezelf. […] Ja zeker [verwijzend naar onzekerheid], want je probeert alles, 

alle bagage die je hebt probeer je boven te halen. En als niets werkt, ge moet blijven 

proberen hé. Maar ik heb nooit dat kind opgegeven. Ze kwam ook altijd zelf naar mij terug, 

ondanks het feit dat er soms zwaar werd gesanctioneerd om het doorbreken van de 

negatieve gedragingen. ik probeerde haar altijd een nieuwe kans [te geven]. […] De STOP-
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projecten7, hebben bij mij mijn ogen zo doen opengaan. Hun manier van werken daar ben ik 

naar gaan kijken, dat heeft me zo veel bijgebracht. Hoe zij werken met die kinderen met hun 

problematiek, is een openbaring voor mij geweest. Indertijd was er een kleuter bij mij hier in 

de klas dat het STOP-project volgde. Zo had ik gevraagd om eens te komen kijken in het klasje 

waar de kleuter samen met de andere kinderen in het project twee dagen per week klas 

volgde. Heel het concept van samenwerking met ouders, kind en leerkracht zorgt voor 

“samen aanpakken van de problematiek” en gaat diep. Het is daarom ook dat ik zeg: soms is 

het niet genoeg van te putten uit de bagage die je hebt. Je kan altijd leren en altijd vanuit 

andere hoeken leren. Door het feit dat ik dat STOP-project gevolgd heb, jaren geleden, heb ik 

dat kind waar ik het daarnet over had, toch kunnen, hoe moet ik het zeggen, ik heb dat 

kunnen dragen. Ook al was het zo moeilijk, want het was alle dagen botsing, constant, en dan 

met een zware grote klas in de namiddag. Had ik dat niet gehad… Ja, je hebt ondersteuning 

nodig voor bepaalde kinderen, je kunt het niet alleen.” - Kristien 

De intensiteit en evolutie in difference 8 komt tot uiting in de beleving van Kristien. Dit moment 

brengt voor Kristien intense gevoelens van onzekerheid en desire9 als drijvende kracht naar (het 

worden van) iets nieuws. Kristien ziet deze difference niet als molar line10, ze gaat met de difference 

aan de slag en creëert op die manier evolutie en beweging. Kristien beschrijft de beweging die ze in 

differentiation11 maakt als sterk verrijkend. 

Encounter EN reflectie EN creativiteit EN… 

“Ik heb zeer veel geleerd van mijn collega’s die nu al op pensioen zijn, dat waren zeer 

vooruitstrevende leerkrachten die vooruitstrevende ideeën hadden. […] dat waren mensen 

die altijd gemotiveerd gebleven zijn voor vernieuwing. Zij hebben eigenlijk een stuk 

voorbeeldfunctie gehad voor mij ook, tijdens mijn beginjaren. Zij hadden ook altijd al heel 

veel aandacht om gewoon kinderen te observeren. Dat was eigenlijk als je dat nu bekijkt heel 

vooruitstrevend, maar nu wordt dat meer naar voor geschoven. Dat was er destijds al, maar 

we zijn daar ook samen in geëvolueerd. Op die manier waren we eigenlijk altijd al heel erg 

geïnteresseerd in zorg. […] Met mijn ene collega heb ik veel kunnen reflecteren, dus dat was 

een heel belangrijke persoon voor mij om de dingen onder woorden te brengen. Je kan 

stellen dat mijn collega’s in het algemeen een grote invloed hebben gehad in mijn eigen 

                                                             
7 Steunpunt en Trainingscentrum Opvoeding 
8 Massey, 2005 
9
 Allan, 2008 

10
 Hickey-Moody & Malins, 2008 

11 Davies et al., 2013 
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groei. Heel belangrijk is spontaan reflecteren en spontaan over kinderen praten en vragen 

naar mekaar durven stellen in alle openheid.” – Kristien 

Oud-collega’s zijn een deel van de becoming teacher van Kristien. Deze encounters12 betekenen voor 

Kristien een verandering in haar denken, door stimulatie in reflectie en creatief omgaan met zorg en 

verschillende ondersteuningsnoden.  

Desire EN vrijheid EN eigenheid EN… 

“Da’s eigenlijk die vrijheid van de kinderen gewoon te begeleiden in wat ze op dat moment 

aankunnen, dat spreekt mij daarin aan. Het kunnen loslaten ook dan van ‘dat moet en dat 

moet en dat moet’ en met kleine doelen werken. De kinderen ook de ruimte geven, dat ze 

niet het gevoel hebben dat ze verdrinken in al wat er gebeurt en ook om de leuke momenten 

zodat ze er mee van kunnen genieten […] Je niet teveel fixeren op wat er moet. Dat moet en 

dat moet… Een kind, als dat er niet aan toe is, als dat echt niet wilt op dat moment, da’s 

zeker bij kleuters zo […], als een kind niet geïnteresseerd is, dan leert het toch niet hé.” – 

Kristien 

Desire13 zit in het begeleiden van het spontane leren bij kinderen voor Kristien. Desire maakt hier 

mogelijk om vrijheid en ruimte te nemen en de molar lines14 van wat ‘moet’ in de kleuterklas, de 

voorgeschreven ontwikkelingsdoelen, te doorbreken. In haar desire zit dan ook de durf en eigenheid 

tot deze doorbreking en tot deze becoming teacher15. 

Ontmoeting EN lines of flight EN becoming EN… 

“Het is door die kinderen met die beperkingen dan, dat je eigenlijk leert dat kinderen wel 

evolueren hé. Je moet hen alleen maar tijd geven. […] Bepaalde zaken die ik al meegemaakt 

heb in de omkadering, in het grotere plaatje zal ik zeggen, hoe ze [verwijzend naar externe 

school-instanties] soms met kinderen omgaan, daar heb ik het soms moeilijk mee. Daar komt 

soms mijn haar van recht , dat kan ik niet hebben.[…] Dan denk ik soms : ‘welk recht heb jij 

om zo dingen te zeggen over dat kind, je kent dat kind niet echt […] Ja ‘een etiket’, zelfs al 

heeft een kind ‘iets’, wat dan nog, je moet er mee om, hé. Ja wij gaven er niet om dat een 

kind zo’n etiketje had. Wij hebben over twintig jaar nog kinderen met een rolstoel in de klas 

                                                             
12 Marquis 
13

 Mercieca, 2012 en Patton (2000) in Allan (2008) 
14

 Hickey-Moody & Malins (2008) 
15 Walkington, 2005, 
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gehad. Dat was niet extreem, dat was inclusie op dat moment, maar ik heb mij daar geen 

vragen over gesteld…” – Kristien 

Kristien neemt lines of flight16 uit het medische deficit-denken dat naar haar aanvoelen nog steeds 

als dominant denken in de schoolstructuren voorop staat. Ze doet dit door de molar lines17 die labels 

creëren te doorbreken. De interactie met leerlingen met verschillende ondersteuningsnoden zijn 

voor haar een weg van afleiding18 uit het gestratificeerde omdat ze niet in hokjes wil denken, maar 

denkt vanuit geloof in veranderbaarheid19 en de vraag: ‘hoe ga ik met dit kind om’.  

Keuzes EN lines of flight EN… 

“Er zullen toch altijd kinderen zijn die een andere weg inslaan en wie ben ik om te zeggen 

‘mijn weg moet dat zijn’ […] Dan denk ik, daar kan je van leren, dat hebben wij ook moeten 

doen, leren van de stappen die je zet. Maar ik vind het wel belangrijk dat ze vrijheid krijgen 

en zoals jij zegt: af en toe botsen. […] Maar ook dat ze soms eens zeggen: ‘Potverdorie, hier 

heb ik nog niet aan gedacht, zo kan het natuurlijk ook.’ Dat het voor mij zelfs leerrijk kan zijn. 

[…] In het begin van, op weg gaan met W., had ik zo, ik wist dat hij zijn eigen traject had, ik 

wist ook op een bepaald moment op een schooldag zit dat potje vol, dat zijn allemaal dingen 

die je weet, maar tussen weten en ermee geconfronteerd worden zit er nog een 

hemelsbreed verschil, en dat was ook op een gewone lesdag, en dat was al het tweede uur 

van de  voormiddag dat hij , het was voor hem klaar, want je voelde, ik geraakte niet meer 

binnen bij W. Ik dacht ‘Hé ventje, wij moeten wel nog een hele dag op pad!’ Dus ik liet hem 

niet los. En dan is een van de kinderen, die zei : ‘Juf, gewoon laten zitten, gewoon loslaten en 

wij doorgaan.’ En toen die dat zei, toen was dat voor mij zo… en ik blijf dat ook als voorbeeld 

altijd houden, en voor W. was het in orde, voor de klasgroep was het in orde, en hij kwam tot 

rust. En ik dacht: ‘kijk daar hebben de kinderen mij opnieuw…’ Dat was voor mij een 

ongelooflijk voorbeeld van ja, dat is hun ervaring, want zij zijn al op pad met hem vanaf het 

kleuterklasje he.” - Fien 

Differentiation20 gaat voor juf Fien samen met smooth space21 in het pad dat elke leerling individueel 

kiest, waarin zij ruimte wil laten voor lines of flight22. Ze volgt en ondersteunt de kinderen die een 

ander pad kiezen of een ander pad nodig hebben en daarmee het gestructureerde doorbreken. Ze 

                                                             
16 Redner, 2011 
17 Hickey-Moody & Malins, 2008 
18 Allan, 2008 
19 Feuerstein & Rand, 2005 
20

 Davies et al., 2013 
21

 Hickey-Moody & Malins, 2008 
22 Hickey-Moody & Malins, 2008 
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wil ‘een ander pad’ niet afblokken voor haar leerlingen, maar net zien als een verrijking omdat het 

ook haar zelf aan het denken zet over keuzes en hoe het ook anders kan. Intra-action23 duidt deze 

relationele wederzijdsheid en wederzijdse becoming.  

Encounter EN anders leren kijken EN… 

 “Dus iedereen ervaart wat een meerwaarde dat dat kan zijn, wat ze voor mekaar… Dan noem 

 je dat geen beperking, maar dan, ze kunnen heel veel van elkaar leren […] We [vijfdeklassers] 

 lezen nu met de tweedeklassers, dan gaat het over niveau he. Dat vind ik prachtig, op welke 

 manier dat ze laten zien dat ze geduldig zijn, want die hebben hier soms geen geduld, dat 

 moet allemaal vooruit en ja, bijvoorbeeld die woorden duiden [aan de tweedeklassers]. We 

 hebben gewerkt met kleuters, ze hebben geknutseld, ik zie hier dingen die je anders nooit 

 zou zien.” - Fien 

Voor Fien komt difference samen met encounter24 en smooth space25. Wanneer ze ruimte neemt om 

met haar klas de molar lines26 van de gegradeerde schoolstructuur buiten te treden, leert ze op een 

heel andere manier kijken naar de verschillende persoonlijkheden van haar leerlingen. Ze ziet hen in 

encounter27 gaan met andere leerjaren en op die manier een nieuwe wereld binnentreden.  

Encounter EN confrontatie EN desire EN… 

“Ik ga nu eens een niet mooi moment noemen. Op een bepaald moment, dat was iemand, 

een leeftijdsgenootje van onze oudste dochter, van M., die zat bij mij in de klas, en dat was 

een heel explosief iemand. En op een bepaald moment doet zich een situatie voor, een ruzie 

op de speelplaats, en hij kon dat geen plaats geven. Die zat op dat moment bij mij in de klas, 

en die kwam naar mij toe en die was razend. Woest. Ik wilde daar mee communiceren en die 

duwde mij zo vol macht, als vijfdeklasserke aan de kant, dat ik achterover vloog en op de 

grond viel. En daar wist ik op dat moment niet hoe of wat... Ik dacht nu kan ik twee dingen 

doen: ofwel ga ik er over heen, maar dan gaat dat hier escaleren, ofwel ga ik gewoon 

achteruit, en laat hem gewoon even, ja, zijn tijd. Maar het had mij zo diep geraakt, ook wat 

die toen gezegd heeft, ik kan het niet meer verwoorden precies, maar dat ging zo diep en ik 

vond dat zo onrechtvaardig, want ik wilde alleen maar luisteren en kijken van ‘hoe kan ik jou 

helpen’, dat ik achteraf ook thuis geweest ben. Maar daar zijn een aantal dagen overheen 

                                                             
23 Hammarstörm, 2010 
24 Davies, 2009 
25

 Hickey-Moody & malins, 2008 
26

 Hickey-Moody & Malins, 2008 
27 Marquis 
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gegaan, en dat had mij emotioneel zo gepakt. Ik herinner mij toen, ik belde daar aan, en ja, 

even schrikken hé, als de juf aan de voordeur staat. En de mama deed de deur open en vroeg 

waarvoor het was, en ik ben beginnen wenen. Dat had mij zo diep geraakt. En dan hebben 

we dat uitgeklaard. Ik heb mijn verhaal kunnen doen, hij was toen rustig, hij heeft toen wel 

een stap naar mij gezet. Ik heb dat niet gevraagd, maar dat heeft wel enorm goed gedaan, 

dat hij ook, van zijn kant heeft laten zien van kijk, hier zat ik echt fout. Dat hij inzag dat ik 

hem wilde helpen, maar dat hij mij de kans niet gegeven had. Want hij snapte ook niet dat 

dat mij zo diep geraakt had, dat had hij niet eens in de gaten, hij was zo woest dat hij geen 

idee had wat een impact dat had. Ik heb dat dan kunnen uitklaren, maar dat is wel iets van, 

die verjaardag van hem, die staat bij ons op de kalender, omdat dat een leeftijdsgenootje van 

M. is, en das lang iemand geweest waar M. mee opgetrokken heeft. En als ik nu, in november 

is hij jarig, als ik die naam zie, dan is dat nog altijd iets waaraan ik denk […] Zo van met u rug 

tegen de muur staan en dan niet weten: wat moet ik nu. Ik heb dan daarna, bij die jongen 

waarover ik vertelde, ik had zoiets van ik laat dat bezinken, kijken van, heel even afwachten 

en dan zeggen: ik wil dit… ik kon dat niet loslaten. Er was iets gebeurd, zeker ook je krijgt elke 

dag opnieuw dat kind weer te zien hé, dus dat moest uitgeklaard worden. […] Ja die deed 

gewoon de dag zoals vele andere dagen, maar ik op dat moment kon dat niet. Ik heb me daar 

even overheen moeten zetten. Dan zeggen van, ik doe nu alsof het mij niet raakt, ik heb 

gewoon even moeten wachten. En dan heb ik de stap gezet naar hem thuis, ik had het geluk 

dat het in het begin van de werkweek was geweest dat ik dan op vrijdagavond, we hadden 

dan even een afspraak gemaakt en dan ja, die had daar geen idee van. Wat ik dan ook wel 

belangrijk vond: dat [ik mijn] verhaal kwijt ben, dat hij ook geleerd heeft van dit kan niet, 

maar nu moet ik ook een stap terug zetten” - Fien 

Dit moment betekent voor juf Fien een overschrijding van de grenzen van haar fysieke integriteit. De 

onzekerheid en twijfel in dit moment brengen haar in relatie met deze leerling in een striated 

space28: dit kan niet in de leerling-leerkracht-relatie. Toch heeft Fien het gevoel dat de striated space 

haar teveel limiteert en heeft Fien de desire29 om lines of flight30 uit deze striated space te nemen. Ze 

gaat op zoek naar andere manieren om in de relatie met deze leerling verder te gaan, om opnieuw 

een stap terug naar hem te zetten.  
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 Allan, 2008 
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 Hickey-Moody & Malins, 2008, p. 14 
30 Redner, 2011 
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Verleden EN encounter EN heden EN… 

“Als kinderen ruzie maken he, dan hoor je ook hoe die tegenover mekaar staan. En dan zeg ik 

ook eens: ga eens heel even aan de andere kant staan en wat zou je dan? Ja het is eigenlijk 

een stukje ervaring, misschien heeft dat ook een beetje te maken met mijn thuissituatie als 

kind, ik ben de jongste van de twee altijd geweest, ik heb daar hoe moet ik dat zeggen, daar 

is altijd een beetje strijd geweest. Misschien ook daarvan, van als ik verwijten kreeg, dat ik 

dacht, moesten we de rollen eens omkeren. Maar dat is bij gedachten gebleven, ik had de 

kracht niet om er tegenin te gaan , maar ik denk dat dat ook een stukje van daar komt.” - Fien 

De positie die Fien in haar jeugd ervaart betekent een striated space31. Vanuit deze striated space 

neemt Fien vluchtlijnen32. Ze wil een bewustzijn creëren bij leerlingen dat er steeds meerdere 

standpunten zijn in een ruzie. Fien wil geen herhaling van het verleden, maar becoming33.  

Encounter EN becoming EN… 

“Ik heb van M.M. [mama van leerling met individueel traject] ongelooflijk veel geleerd. Van 

als er een beperking is, wat kan je daarmee doen. Als die mama van W. aangeeft van kijk, 

met deze problematiek, dat kan. Als ik K. [zorgcoördinator] binnenhaal, of als ik E. [zorgjuf] 

vraag van ‘hier zit ik mee vast’, dat je van die mensen die daar echt elke keer mee bezig zijn. 

Dus ja, blijvend… dat maakt het ook boeiend hé. Als ik nu al kan zeggen wat ik binnen drie 

jaar, qua aanpak, nog ga doen, neen. Je krijgt ook elke keer andere kinderen binnen, en ja, ik 

heb zoiets, mensen van de logo die komen ook vragen ‘op welke manier doe jij dat’, of 

‘zouden we…’ Daar kan ik alleen maar van leren. Het is aan mij om daar voor open te staan. 

[…] Vandaar dat ik ook zeg, als er mensen van buiten uit komen, laat ze maar komen en laat 

ons maar praten over hoe we het kunnen doen.” - Fien 

Fien gaat encounters34 aan die haar helpen en stimuleren om alternatieve manieren van denken op 

te nemen. Dit drukt ook de meervoudigheid uit die in becoming35 zit, juf Fien is op hetzelfde moment 

leerkracht en iemand die continu leert. 
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Difference EN relatie EN… 

“Als de kinderen in de klas binnenkomen, sta ik aan de deuropening. En voor ze 

binnenkomen, wil ik dat iedereen in mijn ogen kijkt. Ik doe dat voor alle kinderen, maar bij 

dat kind was dat voor haar eigenlijk een grote stap in haar, hoe moet ik dat zeggen, in haar 

emotionele ontwikkeling van ‘ik word hier als persoon bekeken gelijk al de andere’ […] Dan 

zie je dat ze sterker wordt, minder wenen, haar plaats bij kinderen veranderde, ze werd ook 

anders gezien door de andere kinderen en eigenlijk zodanig dat zij ja, momenten gehad heeft 

dat ze de klas ook geleid heeft. […] Dus eigenlijk, een ongelooflijke voldoening om een kind 

op die manier te zien groeien. […] Waar ik nu ook aan denk, dat is anderstalige kinderen, er 

zijn bij ons nog geen afspraken rond het toelaten van Turks spreken op de speelplaats. De 

meeste leerkrachten zeggen, ze mogen geen Turks spreken. Maar wat merk ik dan 

bijvoorbeeld als ik in de klas zit en ik leg iets uit aan een kind, dat ik dat kind niet kan 

bereiken omdat die onvoldoende woordenschat kent. En dan laat ik dat soms toe, dat een 

ander kind dat vertaalt. Maar de kinderen zijn  dat niet gewoon, en dan vinden ze dat zo 

absurd, een absurd moment. Maar eens als ze daar over zijn, allemaal de kinderen, voorbij 

die absurditeit en dat ze merken van ‘ah nu verstaat die dat wel’, want die kon dat daarnet 

niet, en nu legt iemand dat uit in het Turks, en nu kan die dat wel. Dan heb ik zo een goed 

gevoel daarbij. Maar langs de andere kant ook  een gewrongen gevoel, omdat ik dingen doe 

waar mijn andere collega’s niet mee akkoord zijn. En op de speelplaats is dat hetzelfde, ik 

reageer niet als kinderen onderling Turks aan het spreken zijn.[…]. Maar ik vind dat zo, niet 

echt realistisch dat kinderen onderling hun eigen taal niet mogen spreken. […] Het is vooral 

relationeel dat je voelt dat kinderen zich dan minder afstandelijk gedragen van u. Met D. heb 

ik dat ook verschillende keren gehad. D. was vooral schuchter en bedeesd. Maar die is 

dankzij, ik denk dat dat vooral daarin ligt, van haar een stuk te bevrijden van ‘ik weet het, ik 

ken het antwoord, maar ik kan het niet uitleggen in het Nederlands.’ Dat ze dan geholpen 

werd door een vriendin. […]. En dan is D. eigenlijk, vooral in de lessen muzo36 veel opener 

geworden. Ze durfde iets voordoen in bewegingsexpressie, tot zover dat ze eigenlijk zelf 

gevraagd heeft om op het schoolfeest Pharell Williams te zijn, en dat is toch voor een groot 

publiek.” - Paul 
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De gelaagdheid in difference37 vinden we terug bij meester Paul. Verschil is voor hem aanwezig, hij 

benoemt verschil en maakt onderscheid. In zijn omgaan met kinderen krijgt difference een heel 

andere betekenis. Difference gaat dan niet meer om het verdelende, maar om wat hij zelf kan 

betekenen in relatie tot kinderen en om het waardevolle dat verschil doet met hem. 

Differentiation38, of hoe verschil steeds anders wordt, draagt voor meester Paul sterk bij in zijn 

becoming (inclusive) teacher.  

Encounter EN transformatie EN… 

 “Bijvoorbeeld ik zeg maar weg, iemand  die een bril draagt, die krijgt meer vooraan een 

 plaatsje. En dat is direct een geruststelling voor dat kind. Ja, dat is al een andere omgang met 

 dat kind eigenlijk. Ook relationeel, bijvoorbeeld met spraaktechnologie, dat is een individuele 

 band dat je krijgt. […] Een band door heel persoonlijke omgang en gesprekken die ook ver 

 buiten het schoolse gaan. Dat gaf mij als meester ook een bijzonder gevoel van zoveel te 

 kunnen leren van dat kind. Ook van dat kind zo te zien evolueren dankzij alle energie die we 

 in die spraaktechnologie en die relatie stopten. […] Maar de andere kinderen leren daar ook 

 van, want die willen dat ook kunnen en weten en die leren zo ook met iemand met een 

 beperking omgaan, dus dat heeft veel, veel positieve kanten in feite.” - Paul 

Voor meester Paul betekenen encounters39 met kinderen met verschillende ondersteuningsnoden 

een transformatie en desire40 als drijvende kracht om op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden. 

Nieuwe mogelijkheden in relatie, in interactie en in leren. Dit onvoorspelbare leren betekent voor 

hem iets speciaals, iets dat leven, connecties en sociale relaties mogelijk maakt41. 

Intensiteit EN striated space EN lines of flight EN… 

“De kinderen zijn aan het spelen op de speelplaats, er is geen aanleiding en iemand uit de 

klas, een heel moeilijke jongen, een echt moeilijk, een kind met een heel moeilijk gedrag. 

Moeilijk in de zin van karakter, van gedrag. En die liep naar de venster van de gymzaal en die 

doet daar een kopstoot tegen dat glas. Allez, dan verschiet ge eigenlijk, ik was daar bij, ge zijt 

onder de indruk, allez, dat is hier echt niet normaal, dat is buiten het gewone. Terwijl dat 

verstandelijk een begaafde jongen was. En dan zeg je: ‘Ja wat moet ik nu doen’, dus eerste 

zorg is eigenlijk wat is er met dat kind. Maar even goed direct verval je in de zoveelste kring 
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van boosheid, want het was het zoveelste voorval, al jarenlang, maar ook al maanden in de 

klas. Dus dan zeg je: ik weet niet wat ik hiermee moet doen, ik weet het niet.” – Paul 

In dit stuk komt de flow of intensities42 die Paul hier in relatie met een leerling beleeft boven. Het Is 

een moeilijk moment voor meester Paul waarin verschillende intense gevoelens samenkomen. Het is 

een moment waarin Paul in een striated space43 terecht komt, hij weet niet wat te doen binnen de 

grenzen van het mogelijke. De lesdag en de verbintenis met deze leerling stoppen op dat moment 

niet. Hij moet hier verder en dit kan enkel door uit die striated space te komen en naar andere 

manieren te zoeken dan herhaling van het vroegere. Dat proces van zoeken naar lines of flight44 is 

voor meester Paul nog steeds bezig. Het blijft een zoektocht voor hem om met deze situatie, deze 

verbintenis en deze gevoelens verder te gaan. 

Grenzen EN striated space EN smooth spaces EN… 

“Ik kom uit een periode dat elke leerkracht lesgaf met de deur dicht, dertig jaar geleden, 

maar de deuren zijn nu gelukkig open gegaan. […] Dus eigenlijk als er nu met heel duidelijke 

afspraken en concrete zaken, als er concrete zaken worden afgesproken, dan  zie ik dat [de 

deuren die zijn opengegaan ] niet anders dan als winst.” –Paul 

In het les geven en alles wat daarbij komt kijken, zijn voor meester Paul afspraken heel belangrijk. 

Afspraken en regels stratificeren het handelen en vormen dus een striated space45. Anderzijds 

creëren duidelijke afspraken voor Paul ook de ruimte tot het doorbreken van de striated space, tot 

mogelijkheden naast ‘wat gewoonlijks de afspraak is’, naar smooth space46. Communicatie krijgt hier 

voor hem een belangrijke rol in. Op die manier wordt de striated ruimte een stuk gebruikt om een 

smooth ruimte te krijgen. Encounters47 met ondersteuners zijn ook een deel in deze becoming en 

smooth space. Zij komen in de klas en brengen voor meester Paul nieuwe ideeën en nieuwe 

openingen mee. Die brengen hen dan samen tot een zoektocht in nieuwe en creatieve manieren van 

werken en lesgeven. 

 

 

                                                             
42 Mercieca, 2012 
43 Hickey-Moody & Malins, 2008 
44 Hickey-Moody & Malins, 2008 
45

 Hickey-Moody & Malins, 2008 
46

 Hickey-Moody & Malins, 2008 
47 Marquis 



42 
 

Onzekerheid EN vertrouwen EN… 

 “Vooral rust, rust in mijn persoon als leerkracht. Vroeger was ik meer ongerust en 

 zenuwachtig omdat een kind bepaalde dingen niet onder de knie kreeg. Maar nu, met veel 

 achtergronden te hebben, veel gelezen te hebben, ervaring met die kinderen, is dat eigenlijk 

 iets dat ik, dat mij gerust stelt. […] Ik ken nu ook mijn beperking als leerkracht, om te werken 

 met kinderen met een beperking of met kinderen in het algemeen.” - Paul  

Becoming teacher48 als proces van blijvend participeren in voortgaande verandering houdt voor 

meester Paul ook een proces van (zelf)reflectie in. In die reflectie komt veel twijfel en onzekerheid 

boven in interactie met leerlingen, maar ook vertrouwen om met verandering om te gaan49.  

Difference EN vertrouwen EN… 

 “Vroeger was dat bij mij nog strak, meer zwart-wit. Nu is het bij mij meer grijs. Ja, alhoewel 

 veel mensen grijs niet mooi vinden. Er wordt gezegd van grijs, dat je dan niet duidelijk bent, 

 het moet zwart of wit zijn, ik zeg, in mijn ogen… pas op, afspraken maken is zwart wit, en 

 dat moet je volgen, maar voor de rest moet toch wel… het is een samenleven, je moet  toch 

 wat kunnen… grijs… niet iedereen is gelijk. Eigenlijk is het geen grijs in mijn ogen, 

 eigenlijk is dat een regenboog, allemaal de kleurtjes, allemaal de verschillen. […] Vorig jaar si, 

 M., die had dat ook. Als hij begon rood… ‘meester mag ik eens’. We hadden afgesproken dat 

 hij moest vragen om naar toilet te gaan. Want hij wou dat niet vertellen aan de kinderen, dan 

 doe ik dat niet. ‘Meester…’, ‘ja, ga maar’. En die ging weg, die kwam terug, en die deed voort. 

 Maar moest die dat niet [kunnen doen], die blokkeerde, die zou beginnen schudden en doen, 

 dat heb ik wel geleerd, dat moet je kunnen aanvaarden. Dat heb ik geleerd, dat dat een kind 

 kan helpen. Omdat ik dat probeer te begrijpen… Dat is zoals met een bril, pak mij mijnen bril 

 af en ik heb gedaan he” - Guillaume 

In deze indruk van meester Guillaume komt de waarde die difference50 heeft naar boven. Hij geeft 

aan dat je op verschillende manieren naar difference kan kijken. Dit is voor Guillaume ook verbonden 

met zijn becoming51 omdat difference een evolutie naar vertrouwen in en begrip voor difference 

heeft gecreëerd. Dit zou een striated space52 kunnen betekenen waarin difference iets vastaand 
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wordt, iets dat te begrijpen valt. Maar voor Guillaume betekent dit net een smooth space53. 

Vertrouwen stelt hem in staat stelt om op andere manieren naar situaties te kijken. Vertrouwen 

enerzijds in de leerlingen, omdat de leerlingen steeds een weg zoeken om met difference om te 

gaan, en vertrouwen in zichzelf omdat hij weet dat als hij tijd neemt om verschil te begrijpen, dat er 

ook voor hem, zowel inhoudelijk als emotioneel steeds een weg is om er mee aan de slag te gaan, 

ook al is die weg nog onbekend. 

Encounter EN lines of flight EN… 

“Ik had een jongen in mijn klas, ‘ne groten, sterken beer’. En de kinderen waren er allemaal 

bang van. En ja, ik moest uitkijken als ik er naast stond. En we hadden zo een raam met een 

klik, dat je zo moest openklikken. En ik zei tegen die jongen: ‘Wil je dat raam eens open 

zetten’. En hij kreeg dat niet open. En ik kom aan dat raam en zo kom ik: ‘klik, open’. En 

iedereen ‘waw’, en hij ‘waw’. En sindsdien kon ik met die jongen om men kan niet meer. En 

dat was een fijne samenwerking. En dat had ik ook nooit verwacht dat die samenwerking er 

ging geweest zijn. Want die kwam naar mijn klas in het derde, [er werd gezegd] ‘maar dat is 

een moeilijk manneke’. En gewoon doordat ik dat geluk had. […] Ik had het geluk dat dat 

raam openging, respect tot en met van al die gasten. En een samenwerking ah zo [duim 

omhoog]! En dat had ik ook nooit niet verwacht.” – Guillaume 

Meester Guillaume herinnert zich een moment waarin hij in zijn relatie met een leerling onverwacht 

een line of flight54 neemt. De relatie met deze leerling is eerder striated55 in de gedachten van 

meester Guillaume, er is weinig ruimte tot beweging. Maar in een toevallige gebeurtenis laat 

Guillaume toe in deze relatie een line of flight56 te nemen. Zo gaat hij naar een andere manier van in 

relatie gaan en van connecties57 leggen. Het relationele in becoming teacher58 komt hier sterk naar 

boven. Hiermee verbonden is ook intra-action59, de wederzijdsheid van hoe elke betrokkene hier 

geraakt wordt en een anders worden aanvoelt. De becoming60 ligt hier voor meester Guillaume in het 

openstaan en aangaan van verbintenissen. 
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Grenzen EN smooth space EN… 

“Als je teveel naar de punten kijkt of naar de norm die moet gehaald worden, misschien 

moet die eens herbekeken worden, met de mensen die we hebben, met de kinderen. Wat 

moet, en wat kan. […] Als een kind getrokken wordt langs alle kanten, en die mag dan over, 

en die moet dan in het vierde ook getrokken worden langs alle kanten. Om te duur begin je 

te denken, is dat nog goed voor dat kind. Die moet dat toch ook wel voelen dat het altijd 

moet getrokken worden, dan heb je er die de moed opgeven, kinderen die beginnen wenen. 

Die voelen dat, dat het niet meer lukt. Ik vind dat een groot probleem. […] Wat naast de 

opgestelde normen belangrijk is, is kijken naar ‘Waar willen we naartoe?’, hé. En hoe willen 

we evalueren, hoe gaan we rapporteren? En hoe gaan we de kinderen bespreken? Met welke 

visie?” –Guillaume 

Meester Guillaume ziet de opgestelde normen in de schoolstructuur als een striated space61 die 

steeds aanwezig is. In zijn eigen omgaan met kinderen en evalueren probeert hij een smooth space62 

te creëren door de norm niet als algemene standaard te gebruiken, maar door elk kind en zijn of haar 

mogelijkheden te bekijken en de context in rekening gebracht.  

Verleden EN lines of flight EN… 

 “Ik heb daar altijd met rondgelopen met dat gedacht van ik wil met die kinderen bezig zijn. 

 En dat gaat dan ook over mijn ervaringen met meesters. Verschillende meesters, de meester 

 van het tweede, ik zal dat nooit nooit vergeten. We moesten een tekstje lezen thuis en dat 

 was, zo gewoon een blad, en ik had dat niet gedaan. En , dat was bij meester B., en ik moest 

 dat dan komen voorlezen bij hem. En hij voelde dat ik dat niet kon. En die heeft mij daar 

 eigenlijk staan vernederen, en dat is altijd bijgebleven van wat is die aan het doen, wat is die 

 aan het zeggen tegen mij, waar iedereen bij was. En ik werd uitgelachen. Dat is mij 

 bijgebleven. […] Ik was direct klein, en ik trek mij dan terug, mij hoorde dan niet meer. […] 

 Dan op een bepaald moment, een andere meester van het derde, ik had graag bij meester B. 

 gezeten, maar ik zat bij meester R., heb ik ervaren dat, je moet dat leren aanvaarden dat je 

 bij een andere meester zit. En dat jaar was eigenlijk goed gelukt. Ik heb heel graag gezeten bij 

 de meester van het vijfde, dat was, meester V. Die nodigde elk kind woensdagnamiddag uit 

 om bij hem eens iets te komen eten, eens een gesprekje, die gaf een veilig gevoel. Die sprak 

 met kinderen, ‘hoe voelde u’, en ‘wat vind je daarvan’, dat was de eerste die zo openstond 

 voor kinderen. En dat is me allemaal bijgebleven, dat afwegen van, zoals die meester, ik ga 
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 dat beter doen, ik wil dat anders doen, en zoals die, ik wil dat ook doen. En dat is nu nog 

 altijd dat ik iets zie of doe, dan denk ik terug aan die, ‘ah nee, ik wil het anders doen’. Ik wil 

 dat die kinderen zich niet voelen zoals ik mij gevoeld heb bij die meester van het tweede 

 leerjaar, ik wil dat ze zich veilig voelen.” - Guillaume 

In zijn becoming teacher neemt meester Guillaume een line of flight63 uit zijn eigen ervaringen in de 

lagere school. Deze encounter64 met een leerkracht wil hij niet als striated65 blijven ervaren, maar 

gebruiken om zelf een vlucht te nemen naar een andere manier van lesgeven en in relatie gaan met 

leerlingen.  

Difference EN barrières EN smooth spaces EN… 

 “H. is ook een dat ik nooit ga vergeten hé. Een slechtziend kind in uw klas dat is niet 

iets wat je elke dag meemaakt. […] Daarmee wil ik  zeggen dat het evidente dat je soms 

van de kinderen hebt bij haar niet zo evident is. Zoals de zelfstandigheid hebben om naar het 

toilet te gaan. Eenmaal zindelijk en ze weten waar het toilet is, ga ik niet meer mee. H. kwam 

zindelijk binnen, ik ging in het begin mee maar vergat soms dat ik, zeker toen ze nog een 

peuter was, eigenlijk best altijd met haar mee moest gaan, je weet maar nooit! Uiteindelijk 

heb ik dat beseft na enige ‘ongelukjes’ op het toilet. Maar ik moest in mijn klas overal briefjes 

hangen waarop stond ‘H. WC’. Want toen zij binnenkwam in de peuterklas was zij het laatste 

instapkindje in een klas van 26 kinderen. Dus simpel was dit allemaal niet en hulp was er toen 

ook nog niet. En zo hingen er nog wel briefjes. Zoals aan mijn deurraam hing er ‘H. hand’, dat 

ik of iemand haar een hand moest geven bij het naar buiten stappen zodat ze niet uit de deur 

viel, want het was best een venijnig overstapje. H. ga ik effectief nooit vergeten omdat zij 

toch wel iemand speciaal was in de klas. Ze was anders dan de andere kinderen omwille van 

haar beperking en ook omwille van het feit dat haar eerste maanden school zo heftig waren 

voor haar, maar ook voor mij. Een volle peuter- en kleuterklas, plots een kindje met een 

beperking erbij die heel veel hulp en ondersteuning nodig had. Nog nooit heb ik zo een zware 

tijd beleefd als toen, die drie maanden. En ik stond er helemaal alleen voor. H. was toen ook 

niet het enige kind in de klas die extra hulp en ondersteuning nodig had. […] Ik begon weer te 

twijfelen aan mijn eigen. Ik zeg allez, ik heb ze nu constant bij mij en het is niet goed. Maar 

dan zeiden de anderen ook van ja maar, dat is omdat ze niet goed ziet. En dan F., die nog een 

trapje hoger weende, en ik wist ergens, die twee vooral, H. en F., ze kunnen er niet aan doen, 
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maar toch dat… ik heb daar wakker van gelegen. Ik heb even op een punt gestaan van te 

stoppen. […] Ik weet dat ik haar nooit ga vergeten omdat ik veel momenten nog heel helder 

voor de geest kan halen. Zoals haar onophoudelijk gehuil van de eerste vier weken. Daarna 

haar onophoudelijk gehuil enkel als ik even verder dan één meter van haar weg stond. Het 

was geen evidentie om snel even naar het toilet te rennen omdat een kind mij nodig had. Ik 

hoorde van ver dat H. hysterisch zat te huilen. Maar wat moest ik doen. Vele keren heb ik 

haar dan ook meegenomen naar zo een plaatsen. Zelfs als ik maar simpelweg iets moest 

halen uit de berging, het dagverblijf,... nam ik haar mee. Ook daarvoor hingen er briefjes, 

hoewel ik door het gehuil het wel zou geleerd hebben. Het jaar nadien was er wel veel 

ondersteuning, toen ik weer zo iets deed, zonder uitvergroten, dan kon dit omdat R. 

[ondersteuning] of M. [ondersteuning] of V. [ondersteuning] dan wel achteraf die prent nog 

eens van dichtbij doornamen. Ik ben dan ook een enorme pleiter om kinderen met een 

beperking inclusief onmiddellijk bij de start van hun schoolloopbaan ondersteuning te geven. 

Ook al is dat na de kerstvakantie, paasvakantie,... Want het was met een bang hartje dat ik 

mijn schooljaar in september hervatte, omdat ik wist dat H. er ging bijzijn. Maar het moet 

gezegd worden, met al die ondersteuning en de reuzensprongen die H. gemaakt heeft in het 

schooljaar viel het allemaal reuze mee. […] Nu heb ik weer, een koffertje bij, bagage, iets dat 

ik weet, als ik ooit in de toekomst weer zo een kindje ga hebben weet ik al van, ça va, het 

komt goed. Ook al is het in het begin heel zwaar, het gaat goed komen.” - Heleen 

Difference66 is voor juf Heleen verbonden met becoming67, als een bron naar nieuwe manieren van 

zijn en denken. Wanneer verschil bovenkomt, probeert ze dit niet als barrière te zien. Verschil zorgt 

ervoor dat ze telkens voor zichzelf manieren zoekt, zoals briefjes ophangen als herinnering, om 

barrières te doorbreken. De twijfel en onzekerheid die een encounter68 met zich kan meebrengen 

komt hier ook naar boven. Deze periode was voor Heleen heel zwaar, maar Heleen bleef de 

ontmoeting aangaan waardoor ze op zoek ging naar andere manieren van omgaan met deze 

leerling(en) en op die manier bewoog naar een smooth space69. Deze nieuwe wereld, deze ‘koffer’ 

ervaart ze dan ook als een verrijking. 
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Labeling EN striated En smooth spaces EN… 

 “Ik wil zeggen, zo een jonge kinderen zien dat nog niet dat iemand anders is in de klas, zeker 

 niet een visuele beperking. Wel kon ik af en toe zeggen 'pas op van H. zij ziet dat niet zo 

 goed, haar oogjes zijn een beetje stuk', klinkt cru, maar dit is kindertaal, duidelijke taal voor 

 hen. En H. had daar ook geen moeite mee. Ik zei dit ook wanneer ze recht stond in de kring 

 om iets goed te bekijken, de klas aanvaardde dat dan. Wat je dan wel gebeurt, is dat 

 kinderen wanneer iets ‘stuk’ is bij hen, ze dat ook zo gaan uiten en ze willen dat je daar dan 

 ook zo mee omgaat. Zo was O. zijn voet eens 'stuk' en hij wou dat ik hem hierbij hielp door 

 hem naar de verschillende hoeken te dragen. Wat ik dan ook deed.” - Heleen  

Wanneer Heleen naar een verwoording zoekt voor verschil, komt ze uit bij iets grijpbaar en 

begrijpelijk voor haar leerlingen. Voor haar slaat ‘stuk’ op dat moment enkel op het label van visuele 

beperking van H. en is dus een striated70 interpretatie. In interactie met haar leerlingen neemt de 

betekenis van ‘stuk’ een line of flight71 door er meerdere betekenissen aan te geven. Zowel de 

leerlingen als juf Heleen volgen die line of flight. 

Intensiteit EN intra-action EN becoming EN… 

“Soms brengen ze zo ’s ochtends een tekening mee of eender wat. En nu had ik er eentje zo, 

een vogel gemaakt, heel wijs, ik denk dat het nog aan mijn kast hangt. En ze gaf dat aan mij, 

‘oh dank u zo mooi’, en ze trekt aan mij ‘ ’t is wel omdat ik u graag zie hé’. Ja, dat raakt mij 

wel. Of zo, ouders die zeggen van ‘ge zijt hun god’, zoals de mama van M. zei in het begin van 

het jaar tegen mij ‘je hebt het weeral gedaan hé, L. [broer van M.] heeft een jaar niet 

gezwegen over u en M. is nu ook niet anders dan over u bezig’. Dat vind ik ook zo van, ik laat 

blijkbaar wel iets na bij die gasten. Ze denken thuis ook nog aan mij.” - Heleen 

In dit moment van intra-action72 zit veel waarde voor juf Heleen. Voor Heleen is dit gevoel van iets te 

kunnen betekenen in haar omgang met leerlingen belangrijk en haalt kracht uit deze momenten. 

Zowel Heleen als haar leerlingen voelen hier in ontmoeting73 een intensiteit binnenkomen waarvoor 

ze zich openstellen tot de ander.  
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Grenzen EN smooth spaces EN… 

“Ik zie mij niet dat strak, dat afgebakend lijntje volgen. […] Ik kleur nu eenmaal graag buiten 

de lijntjes en ga graag op het randje staan.[…] Moest ik voorzien hebben om te zwemmen in 

de zwembadjes buiten en het regent, dan staat het zwembad binnen. Hetzelfde met H., ik 

weet niet of dat altijd nodig is om op voorhand haar pad gestrekt te leggen, misschien kan ze 

dat zelf wel ontdekken. […] Er zijn mij wel duizend dingen verteld over hoe ik moet omgaan 

met haar, wat ik moet veranderen in de klas, in mijn manier van lesgeven,... maar 

uiteindelijk, met die tips in mijn achterhoofd, heb ik toch mijn ding gedaan en sommige 

dingen anders dan mij werd verteld of gezegd. Hetzelfde met onze leerplannen, 

ontwikkelingsdoelen,... Ik zal ze wel bereiken, op mijn manier. Niet zoals het omschreven 

staat. Ik ben geen machine, ik wil alles wat ik doe met gevoel doen, dingen doen waar ik mij 

goed bij voel. Dat straal ik dan ook over naar de kinderen. Mijn omgang met H. kwam ook 

vanuit mijn hart, vanuit mijn gevoel en niet omdat het mij verteld werd hoe ik het moest 

doen, hoe ermee om te gaan. Met H. heb ik hetzelfde gedaan als met al mijn kinderen die ik 

al ooit bij mij in de klas gehad heb. Ik heb hen proberen aan te voelen, proberen kennen om 

zo te kunnen inschatten wat ik van hem mag of kan verwachten, wat ze graag doen, leuk 

vinden, moeilijk vinden, niet graag doen,... met H. was dat niet anders, het was moeilijker, 

maar niet anders. […] Ik probeer haar mee te nemen, maar als ik merk dat ze dan, allez, ik ga 

ook niet forceren, als het dan toch niet lukt. Zo bijvoorbeeld dat vanonder hangen 

[verwijzend naar zeewier kleven in een knutselwerk van een vis], ik ga niet zeggen: ‘nee ‘t 

moet vanonder hangen’ , ik ga haar dan gewoon laten doen, als ze maar met die materie 

bezig is. […] Dan weet ik dat ze nog puur aan het experimenteren is en plaatsbepaling doet er 

dan nog niet toe.” – Heleen  

Heleen is zich bewust van de striated74 grenzen die de schoolstructuur op verschillende vlakken 

biedt. Toch zoekt ze zelf steeds manieren om chaosmos75 te creëren. Heleen doorbreekt de striated 

space door af en toe met haar klas iets te doen dat niet als vanzelfsprekend is op een school. Heleen 

wordt ook geconfronteerd met de eigen grenzen die ze stelt in ontmoeting met een kleuter die een 

andere ondersteuningsnood heeft. Haar eigen grenzen zijn dan de vooropgestelde doelen bij een 

lesactiviteit. Heleen kiest er op dat moment niet voor om terug te vallen in de striated space, maar 

laat de kleuter een vlucht76 nemen uit het vooropgestelde. 

                                                             
74

 Allan, 2008 
75

 Allan, 2008 
76 Parr, 2008 



49 
 

Ontmoeting EN smooth spaces EN… 

“Ik heb dinsdag MDO gesprekken gehad over alle kinderen in de klas en het viel me op dat 

 ik meer dan ooit, want ik heb dat eigenlijk zelden al gedaan, zei bij bepaalde namen, ‘die is 

 goed, die zit in ontwikkeling’. En anders zou ik gezegd hebben ‘dat kleurtje kent die nog niet, 

 dat misschien wel, maar dan knippen, af en toe moet ik toch nog zijn hand goed zetten’, nu 

 zeg ik gewoon van ‘die zit in ontwikkeling’” - Heleen  

In het proces van becoming inclusive teacher77 heeft Heleen op een andere manier leren kijken78 

naar kinderen. Ze heeft het vaste en voorspelbare kunnen loslaten en kijkt naar kinderen vanuit 

evolutie en beweging79. 
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Writing 
 

In dit onderdeel willen we kijken naar de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek om een 

antwoord te bieden op de onderzoeksvraag en dus het waarom van dit schrijven. Dit onderdeel is 

bewust niet ‘conclusie’ genoemd omdat dit onderzoek geen einde wil zijn, maar een opening naar 

nieuwe manieren van denken en nieuwe vragen (Jackson & Mazzei, 2012). Daarbij wordt ook 

bekeken in welke mate bestaande literatuur kan bijdragen tot het beantwoorden van de 

onderzoeksvraag. Verder worden nog reflecties bij dit onderzoek aangehaald en openingen naar 

verder onderzoek voorgesteld. 

Writing as becoming 

 

In dit onderzoek wordt op zoek gegaan naar wat de poststructuralistische concepten van Deleuze en 

Guattari kunnen betekenen in het proces van leerkracht worden bij leerkrachten in een inclusieve 

klaspraktijk en wat we uit deze narratieven kunnen meenemen. De titel van dit onderdeel ‘writing as 

becoming’ (Wyatt, Gale, Ganon & Davies, 2010, p. 740) slaat dan ook op het proces dat dit onderzoek 

met zich meebrengt. Het wil niets afsluiten, maar net verder doen nadenken. 

Uit de rizomatische analyse kan men afleiden dat een aantal aspecten heel belangrijk zijn voor de 

becoming van leerkrachten. Deze worden besproken aan de hand van de concepten van Deleuze en 

Guattari. Aan bod komen de begrippen encounter, difference, smooth space en desire.  

Becoming 

 

In Danforth (2014) wordt besproken hoe twijfel een deel is van het proces van of de transformatie 

naar inclusieve leraar worden. Dit komt ook naar voor uit het onderzoek van Van De Putte en De 

Schauwer (2013). Deze onzekerheid en twijfel wordt door de leerkrachten in hun hele carrière 

benoemd. Zoeken en ‘niet-weten’ is voor hen verbonden met difference in alle mogelijke 

betekenissen. Dit is onlosmakelijk verbonden bij het proces van hele leerkracht worden. Enerzijds 

brengt dit proces ook een stuk verlies aan vertrouwen in zichzelf waarmee ze niet meteen ergens 

terecht konden. Anderzijds is er een groter vertrouwen in zichzelf in ontmoeting met difference. 

Vertrouwen in zichzelf betekent hier dan niet alles in de hand hebben, maar vertrouwen dat er altijd 

wegen, lines of flight zijn naar nieuwe mogelijkheden. Daarom is het belangrijk dat dit continue 
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proces van twijfel niet als af te stoppen wordt gezien, maar iets is dat ruimte krijgt in het proces van 

(inclusieve) leraar worden. 

Een laatste becoming die difference met zich mee brengt voor leerkrachten is zichzelf beter leren 

kennen. In ontmoeting met difference komen de leerkrachten hun eigen grenzen tegen en worden ze 

zich bewust van deze grenzen. Ze zoeken voortdurend hoe ze aan die grenzen kunnen voorbijgaan. 

Zo kan een emotionele grens worden bereikt, maar door het reflecteren over waarvoor ze als mens 

staan, is er weer mogelijkheid om die grens te doorbreken. Ook normen en waarden kunnen op die 

manier een grens vormen en opnieuw doorbroken worden door eigen ethische reflectie.  

Difference en differentiation 

 

Difference kreeg voor de leerkrachten in dit onderzoek vooral betekenis als differentiation. Alle 

leerkrachten in dit onderzoek bewegen steeds op een continuüm van difference als iets vaststaand 

en difference als steeds in wording. Zo geven leerkrachten in gesprek een zekere vastheid aan over 

verschil waarbij verschil bijvoorbeeld in relatie, karakter of ideeën zit. In het benoemen blijft het 

verdelende bewust of onbewust steeds aanwezig. Vooral wanneer het gaat over difference of 

disability in het algemeen, komen vragen boven bij leerkrachten en wordt dit door de leerkrachten 

een stuk als veraf of beangstigend gezien. In hun handelen en ervaringen die ze hebben met 

difference of disability blijkt categorisatie veel minder aanwezig te zijn. De leerkrachten gaan met alle 

leerlingen om zoals zij aanvoelen dat het goed is. De bevinding dat het categoriale denken opnieuw 

bovenkomt bij leerkrachten bij onzekerheid of wanneer het gaat over andere kinderen met een 

beperking waarmee ze geen ervaring hebben, zien we ook in het onderzoek van Van De Putte en De 

Schauwer (2013). Hier zien de leerkrachten difference als iets dat hen aanzet om een zoektocht aan 

te gaan naar zichzelf en naar manieren om situaties, confrontaties en interacties aan te gaan. 

Difference betekent dus een stimulatie in het continue proces van becoming (inclusieve) leraar.  

Difference wordt door deze leerkrachten ook gezien als boeiend. Dit komt bij de leerkrachten wel op 

verschillende manieren tot uiting, zoals bijvoorbeeld verschillende talenten of steeds verschillende 

uitdagingen. Wanneer leerkrachten zich bewust worden van hun bewegende visie op difference, 

biedt dit mogelijkheden om difference niet (meer) aan te voelen als iets dat ver van zich staat of iets 

dat een zekere angst opwekt. In Danforth (2014) wordt gesproken over difference als een invloed 

voor leerkrachten in het aangaan van relaties. Difference niet (meer) zien als een barrière in 

interactie, communicatie en relatie is een belangrijk proces naar inclusief werken toe. Naar de 

inclusieve praktijk toe is dit toelaten, aangaan en waarderen van difference dus een 

noodzakelijkheid. 
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Desire 

 

In de desire van leerkrachten in dit onderzoek zijn een aantal gemeenschappelijke zaken te vinden. 

De gebaren van appreciatie waren voor alle leerkrachten van groot belang. Het gaat dan over kleine 

dingen zoals een lach, een dankjewel, een briefje of gewoon een blik. Dit raakt de leerkrachten sterk 

en geeft hen ook steeds kracht om verder op weg te gaan met leerlingen. De leerkrachten geven aan 

dat deze kleine dingen een grote invloed hebben op hun relatie en interactie met leerlingen. 

Voor alle leerkrachten was ‘iets willen betekenen voor leerlingen’ een grote drijfkracht in hun denken 

en handelen. Leerkrachten gaan steeds op zoek om dit met elke leerling te proberen bereiken. Dit is 

een deel van becoming (inclusive) teacher, omdat ze op die manier steeds ‘onbekend terrein’ 

ontdekken of herontdekken. Deze twee elementen van desire brengen de leerkracht heel dichtbij, 

omdat ze voor de leerkrachten persoonlijk diepgaand zijn. Dit emotioneel diepgaande wordt niet 

altijd geassocieerd met het gestratificeerde onderwijs. Het bewustzijn hierover is dan ook des te 

belangrijker naar het begrijpen van het proces van becoming teacher toe. 

Desire is verder verbonden met difference en ontmoeting met difference. Ontmoeting met 

difference biedt een uitdaging aan de leerkrachten die ze met desire willen aangaan. Er is steeds een 

stukje schrik om iets nieuws aan te gaan en anderzijds is er kracht om te groeien in het nieuwe. Op 

die manier is er ook een verbinding tussen desire en smooth space. Het doorbreken van het 

‘gekende’ is een noodzakelijk deel in de groei van leerkrachten in de ontmoeting met difference. Het 

bewustzijn van deze beweging is ook hier een waardevolle (h)erkenning voor leerkrachten die in hun 

proces van wording hiermee steeds te maken krijgen.  

Verrassend in al deze elementen is dat de reflecties over inclusief werken in de interviews vaak 

worden aangevuld met vele andere momenten en vluchtlijnen die heel bijzonder bleken waardoor 

het inclusiegerichte een stuk vervaagde. Enerzijds zouden we kunnen opmaken dat de categorisatie 

‘inclusief werken’ die onbedoeld in dit onderzoek werd opgesteld, in de narratieven van de 

leerkrachten wordt doorbroken. Met andere woorden kunnen we hieruit concluderen dat nadenken 

over becoming en inclusie ook een weg of een vluchtlijn bieden naar algemene reflectie.  

Een belangrijke uitkomst van dit onderzoek is dus ook de stimulans tot reflectie. De aangekaarte 

onderwerpen in de interviews brengen voor de leerkrachten stof tot nadenken in hun hele leerkracht 

zijn en worden. In Mercieca (2012) wordt het belang aangegeven van reflectie in verband met 

bijzondere momenten van becoming naar, zoals eerder vermeld, verdiepende verbintenissen toe. 
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In de narratieven van de leerkrachten wordt nog een becoming duidelijk. Leerkrachten beschrijven 

het lesgeven zelf als de kerntaak, maar de momenten die de leerkrachten bijblijven en waarover ze 

vertellen in dit onderzoek in verband met hun leerkracht worden gaan hoofdzakelijk over momenten 

die buiten ‘het strikte lesgeven’ liggen. Desire zit dus sterk in de beleving van ontmoeting en 

verrassing. Momenten die buiten het leerinhoudelijke vallen, komen hier naar boven. 

Het gaat dan over momenten van interactie waarbij de leerkrachten relationeel en emotioneel 

geraakt, verrast en geconfronteerd werden. het relationele en emotionele aspect bekrachtigt dus het 

proces van becoming inclusive teacher. Dit aspect in becoming inclusive teacher wordt ook 

beschreven in (Danforth, 2014). 

Smooth Space en lines of flight 

 

Het creëren van een smooth space voor de leerlingen drijft de leerkrachten in het op weg gaan met 

hun leerlingen. In die vrije ruimte zien de leerkrachten opnieuw mogelijkheden waarop ze kunnen 

inpikken. Hierdoor wordt ook hun desire geprikkeld. 

In handelen betekent smooth space voor de leerkrachten hoofdzakelijk het volgen van eigen intuïtie, 

waarbij op dat moment de gestratificeerde ruimte wordt doorbroken. De stratificerende grenzen van 

het onderwijs loslaten blijkt een belangrijk aspect voor de leerkrachten in dit onderzoek wat ook naar 

voor komt in het onderzoek van De Schauwer (2005). Dit komt naar voor in het ruimte laten in de 

ontwikkeling van kinderen, ruimte nemen voor het eigen leren en tijd en ruimte laten om 

vluchtlijnen, lines of flight, van kinderen te laten ontstaan. Ook ruimte laten voor verrassing in 

ontmoeting is een onderdeel van becoming. Zo vertalen smooth spaces zich in doorbreken van het 

‘vastgelegde curriculum’ van het onderwijs. Voor deze leerkrachten is het van veel belang om 

eigenheid te kunnen stoppen in hun lesgeven en op elk moment tijd te nemen voor de ‘needs80’ van 

de leerlingen en zichzelf. Dit kunnen zowel lesinhoudelijke als emotionele of relationele needs zijn.  

De leerkrachten proberen steeds op zoek te gaan naar leerstof die aansluit bij de behoeften van de 

leerlingen. Hoewel dit door de leerkrachten niet altijd wordt benoemd als een individueel traject of 

wordt gezien als smooth space, sluit dit er wel bij aan omdat de vaste grenzen van het curriculum 

daarbij doorbroken worden.  

Ondanks de vastheid en stratificatie binnen het onderwijs, is de persoonlijke interpretatie en 

invulling van leerkrachten in ‘onderwijs’ een steeds bewegende smooth space. Dit bewustzijn van 
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leerkrachten over de beweging van en in onderwijs, in curricula en in handelen kan een manier zijn 

om ruimte te laten voor de twijfels die inclusief werken met zich meebrengen en niet vast te roesten 

op vastgezette en dominante grenzen. 

In persoonlijke ervaringen spelen lines of flight ook een belangrijke rol in becoming (inclusieve) 

leerkracht. Vluchtlijnen die leerkrachten nemen uit stratificerende gevoelens en gebeurtenissen in 

hun verleden spelen mee in hoe ze in hun klaspraktijk kijken naar en omgaan met kinderen. 

Encounter 

 

Het belang van ontmoeting blijkt heel sterk in dit onderzoek. Waar de verwachting was dat vooral de 

ontmoeting met kinderen met een beperking in de klas zou bijblijven, blijkt het om veel meer te gaan 

dan dat. In de narratieven van de leerkrachten zijn heel wat ontmoetingen te zien die hen aanzetten 

tot nadenken, die hen even doen stilstaan om dan op een andere manier weer op weg te gaan. Aan 

alle ontmoetingen is een continu proces van reflectie verbonden.  

Belangrijk zijn ontmoetingen met leerlingen waarin een beweging is in difference in relatie en 

emotie. Waar de leerkrachten zelf het gevoel hadden in een relatie vast te zitten, kunnen we uit de 

narratieven ook de lines of flight vinden die hierbij genomen werden. Het zoeken naar nieuwe 

manieren van in relatie gaan is zo een voorbeeld dat naar boven kwam door op zoek te gaan naar 

vluchtlijnen. De gevoelens die leerkrachten daarbij aangeven, worden door de leerkrachten als 

anders of meer dan ‘gewoon’ verwoord.  

Difference en encounter zijn verbonden, maar difference krijgt heel wat verschillende betekenissen. 

Zo was difference in de narratieven rond interactie van de leerkrachten niet noodzakelijk verbonden 

aan disability. Naar de praktijk toe is het belangrijk te weten dat in het proces van becoming teacher, 

dat altijd plaatsvindt, al heel wat ontmoetingen met difference zitten. Leerkrachten steunen in hun 

becoming (inclusieve) leraar op alle ervaringen die ze al hebben en op hun capaciteit om steeds op 

zoek te gaan naar mogelijkheden om met difference om te gaan en barrières te overwinnen. Van De 

Putte en De Schauwer (2013) geven in hun onderzoek ook aan dat leerkrachten steeds op zoek gaan 

naar oplossingen voor barrières. Een bewustzijn hierover kan leerkrachten meer vertrouwen geven in 

zichzelf in het proces van becoming (inclusieve) leraar.  

Ontmoetingen met ondersteuners en co-teachers81 brengen ook confrontaties én vluchtlijnen mee in 

die zin dat zij andere perspectieven binnenbrengen bij de leerkrachten. Die zorgen soms voor een 
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zekere confrontatie, maar openen ook deuren naar andere manieren van denken. Hier kunnen we 

dus uit meenemen dat dergelijke confrontaties en bijhorende vluchtlijnen een deel zijn in becoming 

(inclusive) teacher en dat we die dus ook niet uit de weg mogen gaan. Dit bewustzijn is belangrijk om 

leerkrachten te blijven aanmoedigen en ondersteunen. In Danforth (2014) wordt gesproken over de 

noodzaak van een relationele en inhoudelijke klik in verband met co-teaching. Een laatste 

ontmoeting die rijk is voor de leerkrachten waren ontmoetingen uit het persoonlijke verleden. 

Dergelijke ontmoetingen met bijvoorbeeld collega’s uit de lagere school of gepensioneerde 

leerkrachten blijven steeds een element in het becoming (inclusive) teacher.  

Heel wat verschillende ontmoetingen spelen dus een belangrijke rol in becoming (inclusive) teacher, 

waaronder ontmoetingen met alle leerlingen, met collega’s en co-teachers en ontmoetingen in het 

verleden. 

Becoming inclusive teacher 

 

In de narratieven komt naar voor dat het proces van becoming (inclusieve) leraar geen begin- of 

eindpunt heeft. Heel wat ervaringen in de eigen jeugdperiode, opleiding, ontmoetingen, omgaan met 

leerlingen… zorgen ervoor dat deze leerkrachten ook omgaan met difference en disability. Inclusieve 

leraar worden is dus geen proces dat moet worden ‘opgestart’, maar is een proces dat gewoon wordt 

doorgezet. Ook is ruimte voor twijfel en vragen een steeds aanwezig element in dit proces dat moet 

worden erkend.   

In het proces van becoming (inclusieve) leraar helpen de concepten van Deleuze en Guattari om 

anders te kijken naar verschillende elementen in dit proces. Deze kunnen soms tegenstrijdig lijken, 

maar maken toch deel uit van de complexiteit en gelaagdheid van dit proces. Zo is twijfel en 

onzekerheid een groot deel van dit proces. De leerkrachten vragen zich in ontmoeting met difference 

af: ‘Doe ik het wel goed?’. Tegelijk weerstaan of doorbreken leerkrachten begrenzingen, normen en 

‘know-how’ door te zeggen ‘Nee, ik doe het op mijn manier.’ De vluchtlijn die leerkrachten nemen 

door inclusief te werken brengt hen tot het ‘not-yet-known’. Dit onbekende kan beangstigend en 

verwarrend zijn voor leerkrachten. Het concept smooth space kan de leerkracht ondersteunen om 

deze ruimte open te laten, te laten bestaan en niet af te stoppen. 

In het proces van inclusieve leerkracht worden zien leerkrachten bepaalde elementen vaak als 

vaststaand. Bijvoorbeeld gebeurtenissen, relaties en structuren die vastzitten. Door voorbij een 

eerste betekenis te gaan en de narratieven te bekijken met de concepten van Deleuze en Guattari, 

worden de genomen vluchtlijnen duidelijk. Het concept differentiation helpt verder om van de 

vaststaande visie op difference los te komen. De visie op difference als steeds anders wordend zit in 
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de gelaagdheid van de narratieven van de leerkrachten. Deze complexiteit en meervoudigheid wordt 

door het denken met Deleuze en Guattari duidelijk. 

De concepten van Deleuze en Guattari kunnen helpen om meer inzicht te hebben in de beweging, 

smooth space en lines of flight die door leerkrachten worden aangegaan. Het bewustzijn van deze 

smooth spaces en lines of flight bij leerkrachten is dan ook iets waar we op kunnen inpikken naar 

meer inclusieve klaspraktijken toe. Op die manier wil dit onderzoek ook bijdragen aan Disability 

Studies en naar de mogelijkheden kijken om barrières in het proces van becoming (inclusive) teacher 

boven te brengen en uit te dagen. 

Writing as reflection and opening up to new possibilities 

 

In reflectie over dit onderzoek komen we tot een aantal bevindingen.  

In dit onderzoek wordt gewerkt op beperkte schaal. Het is hier dan ook niet de bedoeling om een 

‘waarheid’ te claimen of om een representatie voor alle leerkrachten weer te geven. Wel willen we 

het universele oproepen door gedetailleerd en diepgaand te werk te gaan.  

De focus ligt in dit onderzoek op becoming teacher. Binnen dit perspectief komen heel wat 

elementen aan bod vanuit interactie. De complexiteit en verwevenheid in becoming wordt daarin 

duidelijk. Naar verder onderzoek toe kunnen ook andere perspectieven worden belicht. In het proces 

van inclusie zijn verder nog heel wat mensen betrokken met hun proces van becoming. Zo kan nog 

dieper worden ingegaan op de verbinding in becomings.  

De lezing van de concepten van Deleuze en Guattari zijn hier persoonlijk beschreven en gebruikt. Er 

zijn ook andere interpretaties van deze concepten mogelijk. “‘Your’ Foucault or Deleuze cannot be 

‘my’ Foucault or Deleuze, for they have inevitably entered into our very different assemblages” 

(Elizabeth St. Pierre’s, 2001, geciteerd in Honan, 2004, p. 150). 

Voor verder onderzoek zouden ook vernieuwende onderzoeksvormen, passend in dit 

onderzoeksparadigma, interessant kunnen zijn. Het gaat dan over onderzoeksvormen die recht doen 

aan de complexiteit van het werkveld en die in staat zijn om te vermijden dat we via onderzoek 

sociale onrechtvaardigheid reproduceren. Collaborative writing is hier een voorbeeld van. In 

collaborative writing wordt op zoek gegaan naar encounters die openingen bieden naar nieuwe 

ideeën, naar het ‘not-yet-thought’ (Davies & De Schauwer et al., 2013, p. 680). Op die manier is 

collaborative writing dan ook verbonden met Deleuze en Guattari. Ook Thinking with Theory, waaruit 

in deze masterproef ‘pluggin in’ werd geleend, zou hier een boeiende onderzoeksvorm kunnen zijn.  
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Naar verder onderzoek binnen het inclusieve werkveld toe wil ik aanraden de concepten van Deleuze 

en Guattari te gebruiken. Ze bieden een kader om met de complexiteit en gelaagdheid van dit 

werkveld om te gaan. Net zoals inclusie, willen de concepten van Deleuze en Gutattari het 

vanzelfsprekende denken en de dominante (school)structuren uitdagen. Het was in dit onderzoek 

moeilijk om lines of flight naar andere concepten te negeren net zoals beschreven door Jackson en 

Mazzei (2012, p. 139). Dit is dan ook niet volledig gelukt.. Verder onderzoek zou deze lines of flight 

wel kunnen volgen en meer of andere concepten van Deleuze en Guattari of andere aansluitende 

postmoderne auteurs die van betekenis kunnen zijn in onderzoek binnen het inclusieve werkveld 

gebruiken.  

Als laatste willen we nog aangeven dat onderzoek nooit af is. Met schrijven en onderzoek kunnen we 

steeds blijven op zoek gaan naar het ‘not yet known’.“Writing is a question of becoming, always 

incomplete, always in the midst of being formed” (Deleuze, 1998, p. 1). 

Bijkomend onderzoek kan dan ook een bijdrage betekenen en nieuwe inzichten opleveren die 

bijdragen aan ons inzicht in de complexiteit van het inclusieve werkveld. 
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Bijlagen 

 

1. Schema participanten 
 

Naam  Geslacht   Klas School Label van het 
kind 

Ondersteuning 

Fien 
 
 
 
 
Paul 
 
 
 
 
 
 
 
Guillaume 
 
 
 
 
Heleen 
 
 
 
 
Kristien 

 Vrouw 
 
 
 
 

Man 
 
 
 
 
 
 
 

Man 
 
 
 
 

Vrouw 
 
 
 
 

Vrouw 

5e lj 
 
 
 
 

5e lj 
 
 
 
 
 
 
 

3e lj 
 
 
 
 

1e kl 
 
 
 
 

2e kl 

Gemiddelde 
katholieke 
school in 
ruraal gebied 

 
Gemiddelde 
katholieke 
school in 
dorpskern 

 
 
 
 

Gemiddelde 
katholieke 
school in 
dorpskern 

 
Grote 
stadsschool in 
stad – Dalton-
onderwijs 

 
Kleine 
Katholieke 
school in 
ruraal gebied 

- Syndroom van 
Down 
- DCD + ADHD 

 
 

- gedrags – en 
emotionele 
stoornis 
- dyslexie + 
dysorthografie 
- auditieve 
beperking 

 
- gedrags – en 
emotionele 
stoornis 

 
 

- verstandelijke 
beperking 
- ernstige visuele 
beperking 

 
- verstandelijke 
beperking 
- gedrags – en 
emotionele 
stoornis 

- ION-ondersteuner 
- studenten 
orthopedagogiek 

 
 

- GON (in en uit klas) 
- spraaktechnologie 

 
 
 
 
 
 

- GON (in en uit klas) 
 
 
 
 

- GON-begeleiders 
- studenten 
orthopedagogiek 
- kinesitherapeut  

 
- studenten 
orthopedagogiek 
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 2. Informed consent 

 

Toestemmingverklaringformulier (informed consent) 

Titel onderzoek: Deleuze en Guattari toegepast op de verhalen van leerkrachten 

Verantwoordelijke onderzoeker: Rose P. Van Lysebettens 

 

……………………………………………………………………………… verklaart hierbij: 

 

- vrijwillig deel te nemen aan een interview in het kader van een kwalitatief onderzoek 

omtrent het toepassen van de concepten van Deleuze en Guattari op verhalen van de 

leerkracht. 

-  op een duidelijke wijze te zijn ingelicht over het onderzoek (aard, methode, doel…) 

- weet te hebben dat de gegevens en resultaten van het onderzoek anoniem en vertrouwelijk 

zullen worden verwerkt en het recht te hebben op inzage en correctie van de gegevens.  

- toestemming te geven voor het opnemen van het interview en weet te hebben dat het 

audio-materiaal enkel voor analyse en/of wetenschappelijke presentaties zal worden 

gebruikt. 

- weet te hebben van mijn recht om op elk moment zonder opgaaf van redenen mijn 

deelname aan dit onderzoek te beëindigen. 

 

Datum: ……………        Handtekening deelnemer: …...…………………………………. 

 

……………………………………………………………………………… verklaart hierbij: 

 

- de participant en diens gegevens met respect te behandelen 

- de gegeven informatie enkel te gebruiken in het kader van het onderzoek en met respect 

voor de privacy. 

- een vrijwillige deelname te garanderen waarbij de participant het onderzoek kan stopzetten 

zonder opgaaf van reden. 

 

Datum: ……………        Handtekening onderzoeker: ...…………………………………. 


