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“De aanpak van kansenongelijkheid in het onderwijs vraagt 
persoonlijke betrokkenheid en actiebereidheid van schoolleiders. 
Beiden waren tijdens de eerste bijeenkomst van het leernetwerk 
voor schoolleiders ruim aanwezig. Dat is een mooie 
uitgangspositie om nog veel van en met elkaar te leren, om kansen 
van leerlingen te vergroten!”  
 
Jeroen Bos, schoolleider 

Deze toolkit is voor schoolleiders en docenten die een trekkersrol 

vervullen in hun school als het gaat om het bouwen aan gelijke 

kansen. Je vindt hier handvatten en tools die helpen om mensen 

te enthousiasmeren en betrekken, de vaart erin te houden, impact 

en voortgang in kaart te brengen en om met en van elkaar te 

blijven leren. 

Werk maken aan gelijke kansen zien we als het bouwen aan een 

beweging in je school. Eentje die steeds groter wordt: elke keer 

sluiten zich nieuwe mensen aan (docenten, leerlingen, ouders, 

partners buiten de school…). En waarin je steeds effectiever wordt: 

gaande de rit ontdek je steeds beter welke interventies echt effect 

hebben. 

Werken aan gelijke kansen in je school is geen rechte weg van A 

naar B, je geeft het pad al doende vorm. De toolkit is gemaakt naar 

aanleiding van de eerste lerende netwerken die de Gelijke Kansen 

Alliantie ondersteunt. Hierin komen schoolleiders en docenten 

samen om van elkaar te leren en kennis uit te wisselen over hoe zij 

dit doen in hun verschillende scholen. 

De toolkit is ontworpen door Kessels & Smit, The 

Learning Company in samenwerking met de 

Gelijke Kansen Alliantie.  
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1. Een beweging rond gelijke kansen (door)starten  
 

Als je met elkaar gaat bouwen aan iets, is het belangrijk samen de 

richting te bepalen. Waar willen we heen? Waar werken we met 

elkaar aan? Dat lijkt een open deur, maar in de praktijk werken we 

maar al te vaak aan een ‘omgekeerd probleem’: niet naar iets toe, 

maar van iets weg. ‘Schooluitval verminderen’, bijvoorbeeld. Dat 

geeft wel even energie, maar dat stokt op een bepaald moment. En 

het heeft het risico dat verschillende mensen verschillende 

beelden van de gewenste situatie voor ogen hebben. Voor je het 

weet werk je langs elkaar heen. 

Investeren in een gedeeld beeld van de ideale toekomst is daarom 

de moeite. ‘Stel dat de schooluitval minder is, wat zien we dan 

voor ons? Hoe merken we dat? Waar werken we dus aan?’ Zo’n 

positief beeld waar je naartoe kan werken geeft energie en focus. 

Op de volgende pagina vind je op basis van de ervaringen uit het 

GKA-leernetwerk hoe je focus kan brengen in de veelheid.  De 

hand-out op pagina 6 helpt je om zo’n positieve ambitie te 

formuleren.  
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Focus in de veelheid 
 
Werk maken van meer gelijke kansen in school vraagt aandacht op 
allerlei vlakken. Focus kiezen en houden is in die veelheid 
belangrijk, merkten de schoolleiders tijdens het lerend netwerk. 
Zij zetten vaak op meerdere dingen tegelijk in, die elkaar dan 
versterken, maar merkten dat het daarbij goed werkt om 
gedurende een tijdje gericht een zwaartepunt op een aspect te 
leggen. Om na een tijdje dan weer een ander thema beet te 
pakken. Denk bijvoorbeeld aan:  
 

- Strategie/ visie, zoals het schrijven van een koersplan 
waarin de visie van deze school op werken aan gelijke 
kansen woorden krijgt: wat willen we en waarom? Een 
basisschool in een wijk met veel kwetsbare huishoudens 
koos bijvoorbeeld voor ‘ruimte voor ieder talent!’ en een 
school uit het voortgezet onderwijs adopteerde het motto: 
‘om gelijke kansen te realiseren, kiezen we voor ongelijke 
behandeling’.  
 

- Organisatie, zoals het scheppen van randvoorwaarden. Een 
schoolleider richtte een ouderhuiskamer in, met een 
maatschappelijk werker die een aantal dagen per week op 
school was. Een ander zette het doorstroomproces PO-VO 
gedurende een jaar centraal: ze ontwierpen andere 
aanpakken. En een derde richtte zich op de financiering 
van schoolreisjes op een zodanige manier dat iedereen 
altijd mee kon gaan.  

- Pedagogiek/didactiek, zoals werken aan een gedeeld 
pedagogisch kader, of het versterken van gepersonaliseerd 
leren of coachen in de klas.  
 

- Mensen/professionalisering, denk aan: een groep docenten 
uitnodigen om deel te nemen aan het lesprogramma 
Transformatieve School, of met stakeholders in gemeente 
of wijk om tafel.  

 
Vaak zie je dat deze thema’s elkaar logisch opvolgen: als het 
schrijven aan een koersplan heeft geleid tot gedeelde taal en 
bewustwording, is het werken aan samen leren hoe die aanpak te 
realiseren een natuurlijk vervolg. Wanneer de ouderhuiskamer een 
succes is en mensen er komen, kun je daarna nadenken over hoe 
je de ouders anders betrekt bij het gesprek over leerlingen. En zo 
verder. Het doelbewust kiezen van focus in de veelheid, en na een 
tijdje die focus herijken en verleggen, heeft als voordeel dat je 
overzicht houdt en dat je ook voortgang zichtbaar kunt maken.  
 
Werken aan gelijke kansen is immers een zaak van lange adem, het 
is nooit ‘af’, soms een piketpaal kunnen slaan is daarom wel 
belangrijk. De rode draad, aldus de schoolleiders, is het werken 
aan bewustwording en gedrag van iedereen in (en het liefst ook 
om) de school. En daarvoor is het nodig om aan alle bovenstaande 
‘knoppen’ te draaien.  
 
Welke knop heeft in jouw school aandacht nodig?  
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Hand-out: Het formuleren van een positieve ambitie 
Bron: Waarderend veranderen: Appreciative Inquiry in de dagelijkse praktijk van managers.  

 
Doel: toewerken naar een positieve focus die jou de komende tijd 
helpt om in beweging te blijven.  
 
Bij de start van een project of vernieuwing is er vaak veel doe- en 
maakenergie. We willen aan de slag. Een thema lijkt dan zo 
geformuleerd. Bijvoorbeeld ‘minder schooluitval onder jongeren’. 
Verderop in het proces, wanneer we soms langs elkaar heen 
werken en de zaken stroef verlopen, blijkt het thema ‘minder 
schooluitval’ best pittig te zijn. De focus ligt op ‘uitval’ waardoor 
we steeds aandacht hebben voor waar het ‘mis’ gaat. Daar continu 
mee bezig zijn stemt niet vrolijker en geeft bovendien weinig 
energie.  
 
Aandacht voor de uitzondering.  
Een positief geformuleerd thema heeft juist aandacht voor de 
uitzondering. De momenten of jongeren bij wie het wél lukt. Dat 
is interessant, stemt hoopvol en geeft energie om in actie te 
komen. Aan de start van je samenwerking expliciet stilstaan bij het 
formuleren van een thema is daarom essentieel. Waar is het je om 
te doen? Een positief geformuleerd thema vormt als het ware het 
motortje dat steeds weer aanzet tot actie.  
 
Waar wil je meer van?  
We praten bewust over een thema in plaats van een doel omdat 
het niet om een vastomlijnd punt gaat. Je bent op zoek naar een 
onderwerp dat je verder kunt onderzoeken, het is geen SMART 

geformuleerde doelstelling die je wel of niet haalt. Belangrijk aan 
het kernthema is dat het uitdrukt waar je heen wilt. Wat is waar je 
meer van wilt? Soms helpt het om een verstopte wens, zoals 
bijvoorbeeld bij ‘minder uitval onder jongeren’ verder te 
onderzoeken: als er minder jongeren uitvallen, wat zie je dan? Wat 
gaat er dan anders? Hoe ziet dat er idealiter uit?  
 

 
Onderstaande vragen kunnen je helpen om tot een positief 
kernthema te komen.  
 
• Als je naar het mogelijk maken van gelijke kansen kijkt in de 
best mogelijke situatie, hoe ziet dat er dan uit?  
• Waar wil je meer van?  
• Als je weet wat je níet wil, hoe ziet dat er in een omgekeerde 
situaties dan uit?  
 
Soms helpt ook de ‘wondervraag’: Wat komt in je op bij deze 
vraag:  
 
“Stel, er gebeurt dit weekend een wonder, je komt maandag op 
je werk en de {onderwerp} gaat helemaal op de manier die jij 
idealiter ziet, waar jij energie van krijgt... Wat zie je dan?”  
 
Verzamel de antwoorden op deze vragen voor jezelf. Je hebt ze 
bij een volgende hand-out nodig.  
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Bovendien geeft zo’n gedeelde visie formuleren de kans om uit te 
wisselen over ieders drijfveren: ‘wat maakt dit voor ieder van ons 

belangrijk?’ De ervaring leert dat iedereen daar zijn of haar eigen 
persoonlijke verhaal bij heeft. En dat verhaal van elkaar kennen, 
en ook bewust zijn van je beweegredenen, zorgt voor een sterke 
motivatie en verbinding. “ 

 
Een waarderend interview brengt het delen van verhalen op gang. 
Rechts op deze pagina zie je een hand-out met onderzoekende 
vragen om aan elkaar te stellen. 
 

Een beweging start nooit op ‘0’. Zelfs als er nog een wereld te 
winnen is, is er ook al iets waar je op door kunt bouwen. Met een 
historielijn breng je in kaart wat jij in de school al deed (bedoeld 
of onbedoeld) om te bouwen aan gelijke kansen. Je tekent de 
oerknal, sleutelmomenten, pieken en dalen…. Hierdoor ontdek je 

samen wat in jouw school werkt om de beweging aan de gang te 
houden en je zet de klokken gelijk. Zeker als er op je school al het 
een en ander is gebeurd en je wilt nieuwe mensen op de beweging 
laten instappen is dit een fijne manier om samen op vlieghoogte 

te komen.  
 
Op pagina 8 vind je een hand-out voor het maken van een 
historielijn. 
  

 

Hand-out: Waarderend onderzoekend interview 
Bron: Waarderend veranderen: Appreciative Inquiry in de dagelijkse praktijk van managers.  

 
Doel: kennis delen over iets waar jij trots op bent rondom gelijke 
kansen, om samen te leren. 
 
Wil je een verhaal vertellen over een succesvolle oplossing of 
aanpak die jij toepast in je school om te bouwen aan gelijke 
kansen voor ieder kind. Iets waar je trots op, of blij mee, bent.  
 
Misschien was het nog maar een uitzondering, of een eerste 
aanzet. Het mag een klein voorbeeld zijn, of juist wat groter. Iets 
meer recents of juist iets van langer geleden. Dat maakt niet uit.   
 
Als jij het maar een mooi voorbeeld vindt en er enthousiast over 
bent! 
 

Onderzoeksvragen 
• Schets de situatie kort (wie, wat, waar) 
• Wat deed jij, wat deden anderen (met name: wat werkte)? 
• Wat was het effect? 
• Waar zit jouw voldoening als het gaat om die situatie? Waar ben je 

trots op/tevreden over/krijg je energie van?  
• Wat vertelt het verhaal over waar de kwaliteiten van jou en/of van je 

collega’s zitten als het gaat om bouwen aan gelijke kansen?  
• Wat zijn verder bouwstenen voor succes?  
• Stel, we spoelen de film een jaar door, en dit kleine voorbeeld is als 

een olievlek uitgebreid en misschien wel dagelijkse praktijk 
geworden. Of er zijn nog een heleboel andere initiatieven 
ontstaan. Wat zien we dan gebeuren in de school? Wat gebeurt er? 
Hoe ziet het eruit? En welke effecten heeft dat? Wat is de essentie? 
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Hand-out: De historielijn  
Bron: Waarderend veranderen: Appreciative Inquiry in de dagelijkse praktijk van managers.  

 
Doel: Het verhaal van ‘werken aan gelijke kansen’ op jouw school 
in kaart brengen. 

 
Alle bewegingen beginnen klein. En even terugkijken naar hoe het 

begonnen is en wat je al hebt meegemaakt helpt om de volgende 
stap te bepalen. Maak deze historielijn samen met anderen. Dat 
kunnen collega’s zijn of docenten/schoolleiders van andere 
scholen.  

 
Voor elke deelnemer van de groep gelden de volgende stappen: 

1. Teken al pratend een historielijn van het moment dat je in je 
school startte met aandacht voor gelijke kansen tot vandaag:   
§ Neem anderen mee in de film in sneltreinvaart: Wat was de 

‘oerknal’? Wat heb je meegemaakt?  Wat waren hoogte- en 
dieptepunten? Belangrijke plotwendingen en 
sleutelmomenten? Wie waren betrokken? 

§ Wat zie je als volgende hoofdstuk in jullie verhaal?  

 
2. Anderen in de groep reflecteren op het verhaal, met vragen als:  

§ Wat zijn succesfactoren in de beweging, wat maakte dat het 
doorging (ook als het even stokte)?  

§ Welke rol speelt de hoofdpersoon van deze tijdlijn hierin? 

Wat doet deze wat werkt? Zie je bepaalde talenten? 

§ Wat zou je aanmoedigen om nog meer te doen, en groter te 
maken? Waar kan de school op verder bouwen? 

3. Tot slot sta je met elkaar stil bij de vervolgvraag voor de 
hoofdpersoon van deze tijdlijn. Wat staat deze school te doen 
als eerstvolgende stap?  
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Als je mensen vraagt om mee te gaan bouwen helpt het om stevig 
te ‘contracteren’ op wat je wilt bereiken met elkaar en wie je 

waarvoor nodig hebt. Dat klinkt misschien wat formeel, maar de 
ervaring leert dat het juist heel leuke energie gevende gesprekken 
kunnen zijn. Een hele concrete uitnodiging, en iemand die deze 
ook echt aanneemt en verwoordt waarom, legt een stevige bodem 

onder je partnerschap. 
 
Op pagina 10 zie je een hand-out die je helpt bij het contracteren.  
  
Als je weet waar je heen wilt en waarom, en je hebt dat ook met 

elkaar gedeeld, dan wordt het tijd om een eerste stap te gaan 
zetten. Door die niet al te groot te maken kom je snel uit de 
startblokken en kun je ook op korte termijn je eerste succes vieren. 
Overigens hoef je niet allemaal tegelijk eenzelfde stap te zetten. 
Het kan ook zo zijn dat je de groep uitnodigt om allemaal een 

stapje te zetten. Elke docent die iets doet in zijn of haar klas 
bijvoorbeeld, waarbij die ‘micro-moves’ samen wel optellen bij 
elkaar. 
 
Op pagina 11 vind je een hand-out die je helpt om zo’n eerste stap 
te ontwerpen. 
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Hand-out: Bouwen aan onderling partnerschap en 
gezamenlijke aspiraties 
Bron: Effectief samenwerken: de driehoek van verantwoordelijke relaties. 

 
Doel: woorden geven aan jouw missie rondom gelijke kansen en 
hoe je de ander hierbij wil betrekken.  
  
Voordat je anderen uitnodigt om samen aan de slag te gaan voor 
gelijke kansen op je school, helpt het wanneer je proactief kan 
communiceren over wat je wilt en waarom dit belangrijk voor je is. 
Oftewel: transparant communiceren. Op die manier kan de ander 
beter meekomen in jouw gedachtegang en plannen.  
 
De 2x2 vragen helpen je om deze gedachtegang in woorden uit te 
drukken. Sla jouw antwoorden op deze vragen goed op zodat je ze 
kan gebruiken wanneer je het gesprek voert met partners. Je kan 
deze vragen dan ook aan hen stellen om zo samen te onderzoeken 
waar gezamenlijke aspiraties liggen.  
 
 
 
 
 
 
 

 
De 2x2-vragen op een rij 
 
1. Belang: wat maakt wat je wilt belangrijk? 
Deze vraag gaat over focus. ‘Dít is waarom het draait. Dáárom is 
het belangrijk’. De redenen waarom iets van belang is, kunnen 
divers zijn. 
 
2. Resultaat: wat zie je als resultaat? 
Het resultaat is dat wat je wilt bereiken. Wat zie je dan 
gebeuren, als echt lukt wat je wilt? Hier loont het om die 
eindsituatie te ontwerpen, bijvoorbeeld aan de hand van één of 
meer kritische voorbeeldsituaties. Dan kun je vaststellen waar 
het echt op aankomt. 
 
3. Condities en competenties: wat is er nodig om dat resultaat 
te behalen? En wat moet je kúnnen om te slagen in wat je wil?  
Bedenk het als een project dat je, samen met anderen gaat 
ondernemen. Voor jezelf stel je dan de vraag: wat heb ik nodig 
als ik echt goed wil zijn? En wie heeft dat in huis? Zo kun je 
gericht anderen uitnodigen om mee te doen. 
 
4. Actie: wat ga je als eerste doen? Wat als tweede? Wat spreek je 
(met jezelf) af? 
Deze vraag maakt het lekker concreet. Wat is nu de eerste stap? 
Welke afspraken maken we? 
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Hand-out: Een experiment ontwerpen  

Doel: al doende leren en onderzoeken hoe je kan bouwen aan 
gelijke kansen. 

Waar wil jij nu mee aan de slag? Op basis van de ambities die je 
eerder formuleerde kan je een aanpak, actie of experiment 
ontwerpen. Het denken in experimenten kan helpen om ruimte te 
maken om nieuwe dingen uit te proberen. Het woord ‘experiment’ 
heeft al in zich dat je iets nieuws probeert en niet weet hoe het 
gaat. Een aantal succesfactoren:  

• Een experiment werkt goed als er een uitdagend doel aan 
ten grondslag legt. Een doel dat zowel urgent is in de 
werkcontext als iets is dat iemand persoonlijk raakt of 
bezig- houdt.  

• Het denken in experimenten helpt om met kleine stappen 
aan een groot vraagstuk te werken. Een goed experiment is 
dan ook klein en helpt je om vandaag al iets anders te 
doen. Het maakt een groot verandervraagstuk behapbaar 
en geeft aanknopingspunten om er in het klein mee aan de 
slag te gaan.  

• Het denken en praten over experimenten zorgt voor 
natuurlijke reflectie bij mensen. Na een experiment vraag 
je je automatisch af hoe het ging, wat er goed werkte en 
wat er beter zou kunnen.  

• Denken in experimenten creëert veiligheid en ruimte om te 
leren en fouten te maken 

 

  

Een experiment ontwerpen  

Hoe kom je van een onderwerp of thema tot een experiment? 
De volgende vragen kunnen helpen een eigen experiment te 
ontwerpen:  

• Wat is op je werk de eerste situatie die je gaat 
tegenkomen die je wilt veranderen? 

• Hoe zou je die situatie anders kunnen ontwerpen of 
inrichten?  

• Wat is het kleinste dat je zelf anders zou kunnen doen?  
• Wie en wat heb je nodig om dit te kunnen doen?  
• Wie ga je om hulp vragen? Met wie ga je reflecteren op 

het experiment en een volgende stap ontwerpen?  

Voor de meeste impact van je experiment, helpt het om een 
soort minimale structuur te organiseren. Bijvoorbeeld door een 
experiment 40 dagen vol te houden, door regelmatig in 
experiment- groepen bij elkaar te komen of door een (online) 
platform te creëren waar je de (ervaringen met) experimenten 
kunt delen.  
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2. Meer mensen betrekken  
 
Als je een tijdje aan de slag bent met het thema gelijke kansen is er 
grote kans dat je allerlei initiatieven hebt ontplooid en diverse 
mensen bij je beweging betrokken zijn.  
 
Een voorbeeld uit het GKA-leernetwerk is een basisschool die een 

ouderkamer in het leven riep, voor ouders die hulp nodig hebben 
bij de Nederlandse taal en het gebruik van een computer. Zodat de 
leerling ook thuis goede ondersteuning kan krijgen in schoolwerk. 
Hier zette de school maatschappelijk werkers voor in. Ouders 
wisten vervolgens hulpinstellingen in de gemeente ook beter te 

vinden. Op die manier draagt de school bij aan een rijke 
leeromgeving voor leerlingen. Het vormt een organisch geheel. 
 
Het werkt goed om van tijd tot tijd even een stap achteruit te 

zetten en een overzicht te maken van het netwerk dat je hebt 
opgebouwd – deels bewust en deels onbewust. Je maakt als het 
ware een foto van de huidige situatie. Welke spelers zijn daarop te 
zien? Wie draagt de beweging? Waar zit overvloed en creativiteit? 
Waar stagneert het? Wie staan aan de rand, maar zou je er meer 

mee willen betrekken? Welke plek neem jij zelf in? Door een 
tekening te maken krijg je inzicht en overzicht en kun je je 
volgende actie bepalen. Je voert als het ware regie op je beweging. 
 

Op pagina 13 vind je een hand-out voor het maken van zo’n 
tekening.  

 
Naast de groep waarmee je gestart bent, wil je gaande de rit ook 
anderen aan boord halen. Dat noemen we het verbreden van je 
beweging. Hoe doe je dat? Vertel je verhalen? Nodig je individuele 

mensen persoonlijk uit? Organiseer je netwerkbijeenkomsten? Zet 
je ambassadeurs in? Wat is jouw manier om je beweging te 
verbreden? Er zijn veel mogelijke strategieën, weten we uit 
onderzoek naar vernieuwing op de werkplek, en het werkt het best 
als je een aanpak kiest die bij jou (en je netwerkpartners) past. 

 
Op pagina 14 vind je een hand-out over verbeden. 
 
 
“Netwerken is belangrijk, samen bereik je meer dan alleen” 
-Docent uit het GKA-leernetwerk  
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Hand-out: Je eigen netwerk in kaart brengen en 

vervolgstappen bepalen  
Bron: Van kleine doorbraak tot grootschalige vernieuwing.  

 
Doel: inzicht krijgen in hoe je netwerk deel is/kan worden van 
jouw inzet voor gelijke kansen. 
 
1. Teken het netwerk van de belangrijkste mensen die betrokken 

zijn bij het bouwen aan de beweging van Werk maken van 

Gelijke Kansen in en om jouw school, en hun onderlinge 
relaties. Je maakt als het ware een ‘foto’ van de huidige 
situatie. 

Verdiepingsvragen: 

• Waar herken je de volgende soorten spelers: 
o Dragers van het initiatief (gaan verder als anderen afhaken) 
o Schakels (mensen die voor een ingang kunnen zorgen naar 

belangrijke actoren) 
o Mensen die de beweging verder kunnen brengen (vanwege 

bepaalde kennis, invloed of positie) 
 Maak ze duidelijk herkenbaar in de tekening (onderstrepen, 
highlighten…) 

• Waar stroomt de energie? 
• Waar stokt het?  
• Wat zijn vitale delen van het netwerk?  

(indicatoren: er heerst nieuwsgierigheid, speelsheid, 
ruimhartigheid, moeiteloos organiseren– ‘het gaat vanzelf’, 
verbondenheid, experimenteren….) 

 
2. Bekijk jouw netwerkkaart en ga na of er acties zijn die je zou 

willen nemen om ervoor te zorgen dat je beweging groeit en 
verdiept. 
 

Enkele hulpvragen om je denken te kickstarten  

(kijk welke resoneren, je hoeft ze niet allen te beantwoorden) 
• Sta ik zelf centraal in het netwerk? Zo ja, wat kan ik doen om 

een minder centrale plek in te nemen, door bijvoorbeeld 
anderen aan elkaar te verbinden of uit te nodigen voor een 
bepaalde plek? 

• Waar zie ik kansen om de beweging te laten groeien? 
• Wie zou ik op de kaart willen hebben en hoe zou ik die persoon 

kunnen uitnodigen? 
• Als ik kijk naar waar de overvloed is… hoe zou ik die kunnen 

laten stromen naar een andere plek in het netwerk? 
• Wie kloppen er bij mij aan en hoe wil ik reageren op die 

initiatieven? 
• Welke posities worden nu nog onvoldoende ingevuld? Wie zou 

in staat zijn om….? 
• Welke andere initiatieven zie ik en is er ook een kans om die 

met het mijne te verbinden? 
• Welk verhaal wil ik vertellen over mijn beweging en aan wie? 
• Wie zijn belangrijke mensen in de ‘systeemwereld’ die nodig 

zijn om de beweging verder te brengen? 
….. 
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Hand-out: Strategieën om te verbreden 
Bron: Van kleine doorbraak tot grootschalige vernieuwing.  

 
Doel: bewust worden van welke strategieën jou helpen om te 
verbreden en meer mensen aan boord te krijgen.  
 

Hieronder zie je strategieën die uit het onderzoek van Verdonschot 
(2020) naar voren komen als strategieën die vaak gebruikt worden. 
Scan er eens doorheen en beantwoord voor jezelf de volgende 
vragen: 
 

1. Welke strategie of strategieën pas je al toe als het gaat om 
het vergroten van gelijke kansen? 

2. Wat was het effect van deze strategie?  
3. Welke strategie of strategieën zou je nog willen 

uitproberen in de komende tijd, om je beweging groter te 

maken?  
4. Hoe zou deze strategie je helpen?  
5. Zijn er ook strategieën die je al toepast of nog wilt 

uitproberen die hier niet tussen staan?  

 
 
 
 
 

 

 

Strategieën om te verbreden  

 
• Verhalen delen en successen zichtbaar maken.  
• Ambitie delen door verbinding te maken met 

persoonlijke verhalen. 

• Inspelen op mensen die uit zichzelf contact leggen.  
• Mensen persoonlijk uitnodigen. 
• Nieuwe partners zoeken en leerzame samenwerking 

vormgeven. 
• Ambassadeurs herkennen die de beweging voorleven of 

erover vertellen.  
• Marketing toepassen en media-aandacht genereren.  
• Het organiseren van een inspiratiebijeenkomst voor 

nieuwe mensen. 
• …..  
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3. Leren en vernieuwen  
 
Het bouwen aan gelijke kansen vraagt niet alleen dat je je 
beweging verbreedt. Het is ook zaak de kwaliteit van je interventies 
gaande de rit te verbeteren, te leren en onderling kennis te delen. 
Bijvoorbeeld door een workshop te verzorgen met een specialist, 
door onderzoek te doen naar wat werkt in je school, door de tijd 

uit te trekken om een bepaalde aanpak uit te werken in een 
draaiboek of toolkit zodat ook anderen ermee aan de slag kunnen, 
een collegiale visitatie te organiseren, ga zo maar door. Ook hier 
zijn veel mogelijkheden.  
Bijgaande hand-out op deze pagina geeft nieuwe inspiratie voor 

verdiepende interventies. 
  
Het leerproces van de individuele betrokken mensen is de kurk 
waar je ontwikkeling in school op drijft. Intervisie organiseren 

waarin mensen kunnen uitwisselen en reflecteren op hun 
uitdagingen, vragen, problemen en successen is daarom een 
belangrijke motor. Of het nou docenten zijn die met elkaar in 
gesprek gaan over hoe zij leerlingen beoordelen, mentoren die 
uitwisselen over de manier waarop ze met leerlingen in gesprek 

zijn, coaches die rond groepsdynamiek en feedback van elkaar 
leren…. Het helpt om deze mensen de tijd en een structuur te 
geven om van elkaar te leren. 
In de intervisiewaaier op pagina 16 vind je verschillende vormen 
voor hoe je dit proces in kunt richten. 

Hand-out: Verdieping brengen in je interventies 
Bron: Van kleine doorbraak tot grootschalige vernieuwing.  

 
Doel: Inspiratie opdoen over strategieën voor verdieping van jouw 
acties.  
 
Suzanne Verdonschot deed onderzoek naar mogelijkheden en 
strategieën om innovaties in de praktijk te versterken. Hiervoor 

keek zij in de keuken van 29 beweging makers uit verschillende 
werkpraktijken. Je vindt het artikel over de uitkomsten van het 
onderzoek hier.  
 
Ga naar dit artikel en vervolgens naar 4. Verdiepen van de 

beweging waar je aan bouwt (pagina 19 t/m 22). Hier vind je een 
hoofdstuk over strategieën om te verdiepen wanneer je bouwt aan 
een beweging.  
 

Lees de strategieën eens door en check voor jezelf:  
- Welke strategie paste je al eens toe en wat werkte er toen 

goed? 
- Welke strategie inspireert je en waarom?  
- Welke strategie wil je uitproberen en hoe zou je dat 

aanpakken?  
 

 
 
 
 

https://www.kessels-smit.com/files/2020_Verdonschot_-_Van_kleine_doorbraak_naar_grootschalige_vernieuwing-111937992982.pdf
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Hand-out: Leren van elkaar met intervisie  
 
Doel: verkennen welke vorm van intervisie past bij jou en het team 
waarmee je werkt aan gelijke kansen.     
 
Intervisie is een manier om met collega’s of vakgenoten te leren 
van vragen, problemen en successen uit de dagelijkse werkpraktijk 
dat leidt tot effectiever werkgedrag. In de intervisiewaaier staan 
diverse methoden beschreven waarmee je samen met je team tot 
nieuwe inzichten en oplossingsrichtingen probeert te komen. 
Hieronder vind je een overzicht van de methoden en in deze 
intervisiewaaier vind je uitleg over hoe je deze vormen kan 
inzetten.   
 

Vragen carrousel  
Het vermogen tot vragen stellen, en dan vooral interessante vragen, is 
essentieel voor het tot stand brengen van een onderzoeks-gesprek. 
Deze werkvorm helpt je daarbij en is erop gericht te onderzoeken wat 
het effect is van verschillende vragen.  
 
Vijf stappen methode 
Deze methode kenmerkt zich door een probleemoplossende insteek, 
waarin het leren van zowel inbrenger als andere groepsleden centraal 
staat. De inbrenger krijgt allerlei inhoudelijke adviezen en de anderen 
krijgen feedback op hun perceptie/analyse van de vraag.  
 
Leren van successen  
Bij het leren van successen staat hetgeen gelukt is centraal. Door uit te 
gaan van energie, kracht en kansen bereiken groep en inbrenger 

sneller een perspectief op mogelijkheden, in plaats van 
onmogelijkheden.  
 
Roddelmethode  
Deze methode is te gebruiken als snel verkend moet worden of en hoe 
de casusinbrenger zelf zijn eigen bijdrage in de problematiek niet 
scherp heeft.  
 
Tienstappenmethode 
Deze methode helpt om de casus te verhelderen. Daarbij ligt het accent 
op hoe de inbrenger zich verhoudt tot de casus; wat zijn/haar 
aannames zijn; hoe bewust de inbrenger daarvan is en of deze 
aannames ook zijn getoetst.  
 
De 4G methode  
Deze methode kan je inzetten wanneer je belemmerende gedachten of 
overtuigingen wilt onderzoeken en wilt ombuigen naar 
ondersteunende gedachten.  
 
Progressie gerichte intervisie 
Deze methodiek helpt om op een snelle en positieve manier te komen 
tot concrete tips en suggesties.  
 
De brillen van ‘De Bono’  
Deze methode is goed te gebruiken als je jouw stijl van handelen wilt 
verbreden en de manier waarop jij naar problemen kijkt op te rekken.  
 
Socratische dialoog 
De kern van een dialoog is dat men niet uit is op oplossingen, maar op 
het aanscherpen van visies. Met deze methode ga je samen in de 
schoenen van de inbrenger staan.  
 

 

https://www.dropbox.com/s/zwy6etaxpz0ujtv/Intervisiewaaier.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zwy6etaxpz0ujtv/Intervisiewaaier.pdf?dl=0
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4. De energie erin houden  
 
Het boeken van vooruitgang werkt motiverend. Maar het vreemde 
aan ons brein is dat we deze niet zo goed opmerken. De 
vooruitgang die we wel degelijk boeken, valt vaak niet of 

nauwelijks op. We zijn vaak meer bezig met datgene wat nog niet 
lukt, en de berg activiteiten die nog voor ons ligt. Om de vaart en 
de moed erin te houden is het raadzaam om eens in de zoveel tijd 
een pas op de plaats te maken: wat hebben we bereikt? 
 

Bijvoorbeeld door een historielijn (zie pagina 8) te maken na een 
jaar: welke stappen hebben we gezet? Wat hebben we 
meegemaakt? 
 

Of door de schaalvraag te stellen aan elkaar: waar staan we nu ten 
opzichte van ons ideaal, hoe zijn we daar gekomen en hoe zouden 
we een stap verder vooruit kunnen zetten? Op pagina 18 vind je de 
hand-out.  
 

Of door een progressiecirkel te tekenen, waarbij je in het midden 
benoemt wat je al hebt gerealiseerd en in de buitenring aangeeft 
wat je nog wilt gaan doen. Vervolgens pik je uit de buitenring een 
actie die je als eerste wilt gaan oppakken. Op pagina 19 vind je 
meer info over de progressiecirkel.  
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Hand-out: De schaalvraag  
Bron: Doen wat werkt: oplossingsgericht werken, coachen en managen.  

 
Doel: checken waar je nu staat met je beweging rondom gelijke 
kansen, ten opzichte van het ideaal dat je nastreeft.  
 
De schaalvraag is een methode die veel wordt gebruikt in 
individuele coaching, maar die je ook met elkaar als team goed 
kunt inzetten. Het is een methode die helpt om inzichtelijk te 
maken waar je al staat en welke acties volgens jullie horen bij een 
volgende stap.  
 
Tip: pak pen en papier erbij, teken de schaal en vul in met situaties 
en ideeën die uit de vragen komen.  

 
 
 
 
 

 
 

 
Hoe werkt het?  

1. Stel je een schaal voor van 0 tot 10, waarbij 10 staat voor 
de situatie zoals jullie willen dat die wordt. De 0 staat 
voor de situatie waarin er nog niets is bereikt van de 
gewenste situatie.  

2. Kijk naar jullie huidige positie: waar staat jullie initiatief 
nu op deze schaal?  

3. Wat is er al gelukt? Wat zit er al tussen de 0 en jullie 
huidige positie? Vraag je bijvoorbeeld af:  
- Hoe is het al gelukt om te komen op de positie waar 

we nu al zijn?  
- Wat heeft geholpen?  
- Wat werkte vooral goed?  

4. Kijk eens naar eerdere successen: ga op zoek naar een 
situatie in het (liefst recente) verleden waarin jullie al wat 
hoger stonden op de schaal.  
- Wat was er toen anders? 
- Wat werkte er toen goed?  

5. Visualiseren van één stapje hoger: beschrijf met elkaar 
hoe het eruit ziet op een hogere positie op de schaal. 
Voorbeeldvragen zijn:   
- Hoe ziet één stapje hoger op de schaal eruit?  
- Waaraan merk je straks dat jullie één stapje hoger zijn 

gekomen?  
- Wat is er dan anders?  

6. Wat is een volgend stapje omhoog? Bedenk welke stap 
jullie omhoog kunnen zetten. Hoe ziet dat stapje eruit?  
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Hand-out: De progressiecirkel 
Bron 1: Kiezen voor progressie: de psychologie van vooruitgang.  
Bron 2: Vooruitgang boeken? Zo maak je een progressiecirkel. 

 
Doel: checken waar je nu staat met je beweging en welke 
progressie je nog wil maken.   
 
Aan de slag  
Teken allereerst een binnen- en een buitencirkel. Teken de 
binnenste cirkel lekker groot. Schrijf het onderwerp dat je hebt 
bedacht als titel bij de cirkel. Dat kan bijvoorbeeld de resultaten 
van jullie project zijn. Je kunt er ook voor kiezen om er een 
bepaald aspect uit te lichten – bijvoorbeeld jullie acquisitiekracht, 
of netwerkvaardigheden. Hoe preciezer, hoe beter. Je krijgt dan 
meer diepte en details.  
 
Bereikte progressie  
Zet nu in de binnenste cirkel alles wat je al hebt bereikt. Schrijf 
echt alles op. Neem rustig de tijd om elke grote stap, maar ook 
elke klein stapje vooruit op te schrijven. Niets is te klein. 
Voorbeelden van progressie in acquisitiekracht kunnen zijn: goed 
in contact met mogelijke partners, veel vragen gesteld of ruim op 
tijd bij jouw afspraak. Het is natuurlijk persoonlijk wat jij als 
progressie ervaart. Dus alles wat je opschrijft is waar.  
 
Nog te boeken progressie  
In de buitenste cirkel zet je vervolgens alle groei en vooruitgang 
neer die je jezelf nog toewenst. Dus alles wat verder nodig, 
belangrijk of noodzakelijk is ten aanzien van het gekozen thema. 

Beschrijf dit in positieve en concrete termen. Dus niet ‘minder 
praten’ (dat is wat je niet wilt) maar ‘vaker een stilte laten vallen’ 
(dat is wat je wel wilt). Het beschrijven van positief gedrag is vaak 
nog best lastig. Het handigste is dan ook om gewoon eerst alles op 
te schrijven wat in je opkomt en daarna te kijken hoe je dit positief 
en concreet kunt formuleren.  
 
Pluk laaghangend fruit  
Het maken van een progressiecirkel is geen doel op zich. Het geeft 
overzicht en inspireert daardoor tot actie. Wat is het volgende 
stapje voorwaarts? Kijk welke stap je het gemakkelijkst zou 
kunnen zetten. Bedenk vervolgens hoe en wanneer je dit wilt 
doen. En voordat je het weet heb je alweer nieuwe progressie 
geboekt! 
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Met dit soort oefeningen raakt het beeld van waar je staat meer in 
evenwicht en kun je gemakkelijk nieuwe acties formuleren. Zeker 

als je dit in een groep doet is dat heel motiverend. Natuurlijk zijn 
hier ook nog talrijke variaties op te verzinnen: maak een magazine 
met verhalen over waar mensen trots op zijn, teken waar je staat 
en waar je stond, richt een expositie in, in de school. De 

mogelijkheden om voortgang in beeld te brengen zijn eindeloos 
en heel effectief. 
 
 Soms kom je ook weerstand tegen, en frustratie. Het is goed ook 
die een plek te geven. Bijvoorbeeld met een grumpy moment-

gesprek: daarin maak je met elkaar ruimte om de frustratie rond 
een bepaald thema of gang van zaken te benoemen. Mensen 
worden uitgenodigd om te vertellen wat ze ergert: wat gebeurt er 
en wat is het effect ervan. En vervolgens vraag je structureel door 
naar wat er onder die ergernis ligt: welke waarde komt in het 
geding?  
 
Door enerzijds de boosheid er te laten zijn en anderzijds ook op 
zoek te gaan naar aanknopingspunten om weer aan de slag te 

gaan, kun je weer verder. 
 
Je kunt dit trouwens prima combineren met ook een reflectie op 
gouden momenten. Wat maakt mensen trots? Waarmee zijn ze 
blij? Wat was een mooi voorbeeld van een aanpak die echt heeft 
bijgedragen aan het versterken van gelijke kansen? Door die 

voorbeelden in het licht te zetten en af te pellen (hoe konden ze 
tot stand komen, welke talenten en succesfactoren zorgden dat 

het mogelijk werd) leren mensen en krijgen ze weer energie. 
Op de volgende pagina vind je een hand-out om met grumpy 
momenten en weerstand aan de slag te gaan.  
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Hand-out: ‘Grumpy’ Moments 
 
Doel: productief om leren gaan met frustratie en weerstand. 
 
Soms is het belangrijk om niet alleen te kijken naar waar het al 
werkt, omdat datgene wat niet werkt mensen erg bezighoudt. Dan 
voelt het gek om ‘eromheen’ te draaien. Beter om dan het gesprek 
aan te gaan met elkaar over die momenten van frustratie. Het 
helpt dan wel om ze niet te gaan analyseren, in de zin van: wat is 
de oorzaak? Maar om in plaats daarvan te onderzoeken wat maakt 
dat de ervaring op zoveel weerstand stuit. Meestal komt er in zo’n 
geval namelijk iets in het geding dat belangrijk is voor mensen. En 
als je weet wat dat is, kan je weer onderzoeken hoe je daar dan 
meer plek voor maakt.  
 
Het combineren van beide soorten van gesprek kan ook goed 
werken, dan vraag je de groep om elkaar te bevragen op zowel 
‘gouden’ als ‘grumpy’ moments op het terrein dat centraal staat 
(bijvoorbeeld samenwerking over grenzen heen). 
 
Vooraf 
Deze werkvorm werkt het best met twee personen die elkaar 
kunnen interviewen. Je kunt er ook voor kiezen om in drietallen te 
werken. 
 
 
 
 
 

Een ‘grumpy moment...’ 
Kies een situatie à Wat is een voorbeeld van een situatie op het 
gebied van [positief doel] waar het niet zo ging als je zou willen. 
Je ergerde je aan de gang van zaken, of voelde je gefrustreerd. Zo 
zie je het liever niet... 

• Vertel de ander wat er gebeurde (als een ‘filmpje’) Wat 
maakte je ‘grumpy’? Is het iets waar je je vaker aan 
stoort? 

• Wat raakt(e) je het meest? 
• Wat kwam er in het geding? Welke waarde werd 

bijvoorbeeld tekortgedaan? 
• Wat vertelt dat over wat jij belangrijk vindt als het gaat om 

[positief thema noemen]? 
 
Een ‘gouden moment’ 
Kies een situatie à Een moment waar je positief op terugkijkt, 
en waarin je – doelbewust of per ongeluk – [positief thema 
uitgebreid benoemen]. Een mooi voorbeeld dus van [positief 
thema], waar je energie van kreeg. 

• Vertel de ander wat er gebeurde (als een ‘filmpje’). Wat 
deed jij, wat deed de ander? Wat was het effect? 

• Waarin zat je voldoening over die situatie? 
• Wat waren bouwstenen die bijdroegen aan het succes? 

(Kwaliteiten van jou of van anderen, succesfactoren in de 
context) 

• Wat is (dus) belangrijk om in gedachten te houden om 
meer van dit soort situaties te krijgen? 

• Wat vind jij een kern? 
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5. Oogsten en impact onderzoeken  
 
 
Met het bouwen aan gelijke kansen heb je een bepaald doel voor 

ogen: daarom steek je er energie in. Eens in de zoveel tijd is het 
goed om wat diepgaander te kijken wat je inspanningen 
opleveren. Misschien wil je daarna wel een nieuw doel stellen? 
Om impact te kunnen onderzoeken is het van belang dat je dit op 
een moment doet waarop er voldoende ‘terugbliktijd’ is. Dat er 

een periode aan vooraf ging waarin een of meerdere acties in gang 
zijn gezet. Bijvoorbeeld een jaar nadat je bewust begon met 
bouwen aan deze beweging, of een jaar nadat je deze toolkit voor 
het eerst gebruikte.  
 
Op pagina 23 en 24 vind je een stroomschema waarmee je de 
impact van jouw acties kan onderzoeken.  
 
Je kan het ook kleiner houden. Als je bijvoorbeeld eerder met 

de progressiecirkel (pagina 18) in kaart hebt gebracht welke 
progressie je wilde boeken, kan het helpen de ingevulde cirkel er 
weer eens bij te pakken en op een rijtje te zetten welke activiteiten 
je sindsdien in gang hebt gezet. Ook andere technieken uit ‘4. De 
energie erin houden’  (pagina 16 – 20) kun je hier benutten. 

 
  

Als je eenmaal weet wat de impact is kan je bedenken wat je met 
de oogst wilt. Je kunt andere betrokkenen meenemen in dat wat er 

al in gang is gezet en bereikt op het gebied van gelijke kansen in 
jouw school. Misschien wil je dan wel het stokje aan ze 
doorgeven? Of ga je met dezelfde groep door en krijg je nieuwe 
energie van het vieren van successen. Het loont hoe dan ook om 

de opbrengsten te delen met anderen en daar zijn meerdere 
manieren voor. Van een ritueel tot een doorgeefdag. Een 
interview-ronde tot een verhalensessie. 
 
Op pagina 25 vind je een aantal ideeën voor het oogsten van je 

impact.  
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Hand-out: De impact van interventies onderzoeken  
Bron: Impactonderzoek: samen in kaart brengen wat een leertraject oplevert. 

 
Doel: een beeld krijgen van het effect van jouw acties rondom 
gelijke kansen. 
 
Bij het onderzoeken van impact van interventies helpt het om eens 

terug te gaan in de tijd en jezelf de vraag te stellen: wat beoog(de) 
ik met mijn interventies rondom gelijke kansen? Om vervolgens 
chronologisch door de tijd te lopen en terug te halen welk effect je 
vervolgens zag qua gedrag, acties en communicatie. Wat werkte er 
goed?  

 
Op de volgende pagina vind je een stroomschema waarin je jouw 
ondernomen interventies/initiatieven/betekenisvolle situaties 
helemaal links kan invullen om vervolgens naar rechts toe te 

werken richting de impact. In de meest rechterkolom vul je het 
aantal impactsterren in. Je kan er ook voor kiezen om rechts te 
beginnen en de impactsterren hieronder door te lezen, om te 
kijken wat er bij jou op komt qua impactvolle momenten.  
 

 
 
 
 
 

 
 
Impactsterren:  

 

* Er is inspiratie en enthousiasme ontstaan  

** Betrokkenen deden nieuwe inzichten op of 

bestaande inzichten werden bevestigd  

*** Er ontstonden ideeën of plannen om dingen 
anders te doen  

**** Mensen zijn gaan experimenteren met ander 

gedrag op de werkvloer  

***** Mensen vroegen zich af waarom ze doen wat ze 
doen en ontwikkelden een ander 
referentiekader 
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Hand-out: Inspiratie voor het oogsten van de 

successen en ontwikkelingen 
Bron: Impactonderzoek: samen in kaart brengen wat een leertraject oplevert. 

 
Doel: verkennen op welke manier jij de impact van je interventies 
kan delen, om zo je beweging rondom gelijke kansen gaande te 
houden.  
 
Met behulp van de hand-out over Impact onderzoeken zocht je uit 

wat de impact is van jouw acties en wat hier goed in werkte. Deze 
inzichten kan je delen met anderen om zo je beweging een push te 
geven en kansen te creëren voor anderen om mee te denken over 
hoe je nog meer impact kan bereiken.  
 

Een aantal vragen die je jezelf kan stellen in dit proces zijn: 
- Hoe wil je afronden met je projectgroep?  
- Heb je iets door te geven aan anderen of niet?  
- Met wie wil je iets over jouw beweging delen?  

- Welke verhalen verdienen een podium?  
- Is dit in de vorm van een bijeenkomst, of schriftelijk? 

 
Rechts vind je een aantal ideeën hoe je inzichten en successen kan 
delen met anderen.  

 
 
 

 
 

 
 

 
- Een poster maken met good practices/de impact van de 

afgelopen periode en deze vervolgens in de school 
ophangen.  

- Een interview in de schoolkracht. 
- Betrokken mensen kaartjes laten sturen naar elkaar, om 

hun te vertellen waar ze dankbaar voor zijn van de 
afgelopen periode.  

- Een ‘doorgeefstokje dag’: De initiatieven die er zijn 
worden letterlijk overgedragen aan de volgende partij die 
het oppakt.  

-  Een podcast maken waarin je jezelf laat interviewen door 
iemand die iets verder van je beweging af staat.  

- … een vorm die jij zelf ontwerpt, waar jij warm van loopt 
en waarmee je anderen wil inspireren.  
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Over scholen heen een lerend netwerk opzetten  
 
Alleen ga je snel, samen kom je verder. Iedere school maakt op 
eigen manier werk van gelijke kansen en in een lerend netwerk 
wordt ruimte gemaakt om te leren van al deze unieke werkwijzen. 
  
Leren van een lerend netwerk 
Het opzetten van zo'n lerend netwerk is iets wat op meer plekken 
gebeurt. Een voorbeeld is het 'Platform Urban Education 070', 
opgezet door Dorothee Hoekstra. In het artikel op pagina’s 27-
29 lees je waarom het van belang is om samen te blijven leren over 
gelijke kansen en over 5 factoren die bijdragen aan een succesvolle 
samenwerking tussen scholen. 
 
Wat het GKA-leernetwerk betekent voor docenten en schoolleiders  
In december 2022 vond de oogstbijeenkomst plaats waar docenten 
en schoolleiders uit het leernetwerk verhalen delen over hoe zij in 
beweging kwamen om meer werk te maken van gelijke kansen in 
hun school. Ook kwam Pim Visser van Effectief Communiceren 
langs, om kennis te delen en het goede gesprek te voeren over 
Teacher Leadership. Dit artikel vind je op pagina’s 30 en 31.  
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Werk maken van gelijke kansen: hoe zeven scholen van en met elkaar leren 
In gesprek met Dorothee Hoekstra, senior beleidsmedewerker op het Rijswijks Lyceum en het 
Van Vredenburch College. En projectleider Platform Urban Education 070. 

Stel je voor, je stapt een school binnen en hier gaan de 
dingen net wat anders dan op die van jou. Jullie 
ambitie is identiek: gelijke kansen creëren voor alle 
leerlingen. Maar de setting is anders, en de 
oplossingen dus ook. Al je voelsprieten staan aan. Wat 
er door je heen gaat is herkenning: ‘daar hebben wij 
ook last van’ en inspiratie: ‘zou dat ook werken bij ons 
op school?’. En je beseft dat je samen bouwt aan een 
beweging om gelijke kansen de norm te maken. Elk in 
je eigen school, op je eigen manier. Maar jullie acties 
liggen in elkaars verlengde. 
  
Samen zo’n beweging maken, dat is precies wat 
Dorothee Hoekstra doet in het Platform Urban 
Education 070 (PUE070), waar zij sinds 5 jaar 
regelmatig 7 scholen bij elkaar brengt. Het gaat om 4 
voortgezet onderwijs scholen, 2 basisscholen en 1 mbo 
instelling, die elkaar vinden op de behoefte om 
ervaringen over gelijke kansen uit te wisselen. 
Dorothee is trots op de diversiteit van deze groep en de 
onderlinge verbinding die er ontstaat. Samen helpen 
ze elkaar verder, juist door die verschillen.  

PUE070 
 
In dit lerende netwerk maakt men onderscheid 
tussen een stuurgroep (met schoolleiders) en drie 
werkgroepen (met docenten en praktijkexperts). De 
stuurgroep bepaalt samen met de projectleider de 
kaders en bespreekt individuele uitdagingen in de 
school rondom gelijke kansen en wat schoolleiders 
kunnen doen om die weg te nemen. Dit zorgt voor 
input om binnen de school actie te ondernemen. In 
de drie werkgroepen staat een thema centraal: taal, 
executieve functies en De Transformatieve School en 
de werkgroepen krijgen veel ruimte om 
themabijeenkomsten te organiseren, gericht op 
uitwisseling en leren rond concrete acties en 
interventies in de klas. Zo wordt er geleerd op twee 
niveaus tegelijk.  

“Wat je bijvoorbeeld ziet is dat een VO-docent leert 
van een basisschoolleerkracht dat leerlingen al veel 
kunnen als ze van de basisschool komen en dat ze 
soms per ongeluk op het VO juist weer goeie dingen 
afleren.”   
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Samen weet je meer dan alleen 
Het bouwen aan kansengelijkheid is voor de scholen een grote 
beweging. Daarnaast is er in elke school een kleine beweging 
gaande: docenten steken elkaar aan en helpen elkaar om te 
ontdekken wat ze kunnen doen om aan gelijke kansen te bouwen. 
De scholen proberen steeds meer mensen aan te laten haken zodat 
het binnen de school een olievlek wordt. Zo krijgen opgedane 
inzichten een steeds groter bereik binnen de eigen school. Wat 
Dorothee met PUE070 ondersteunt is dat die scholen ook van elkaar 
leren.   
 
“Er is een hele wereld om je school heen, waar je leerlingen goed op 
wilt voorbereiden.” 
 
Vanuit dat idee vindt Dorothee het belangrijk en logisch om ook als 
docent breder te kijken dan de muren van de school. Samen weet je 
meer dan alleen en in de waan van de dag vergeet je soms dat er ook 
andere contexten zijn waar dingen gebeuren die jou kunnen 
inspireren en helpen.  
 
Om van tunnelvisie naar open vizier te gaan, organiseert Dorothee 
schoolbezoeken waarbij de scholen bij elkaar proeven aan hoe men 
daar bouwt aan gelijke kansen. Naast een formeel deel in de 
bijeenkomst is er ook altijd een informeel moment zoals een borrel 
of lunch, want in deze setting wisselen mensen makkelijk 
ervaringen uit. Dorothee geeft aan dat ze ziet hoe schoolleiders en 
docenten zich kwetsbaar op durven te stellen: ze stellen elkaar 
vragen en laten anderen in hun keuken kijken.  
 

Dat zorgt voor een vertrouwensband. Zo is het ook makkelijker om 
elkaar over andere onderwerpen om hulp of advies te vragen. Een 
docent Engels van een van de VO-scholen heeft bijvoorbeeld wel eens 
lesgegeven op een van de basisscholen.   
 
Doen wat je weet over het creëren van gelijke kansen  
Het blijft dus niet bij het uitwisselen van ervaringen. Het gaat er 
natuurlijk om de opgedane kennis om te zetten in actie. Dorothee geeft 
de scholen hierin mee dat het niet gaat om het opdringen van 
structuren, maar om je systemen en aanpakken gaandeweg aan te 
passen. De scholen gaan ontwikkelingsgericht te werk.   
  
Het omzetten van inzichten naar actie gaat niet vanzelf. De scholen 
zoeken bewust ruimte om dat te doen en Dorothee ziet dat de 
schoolleider een belangrijke rol speelt in het organiseren en faciliteren 
van dit proces. Bijvoorbeeld door in team-overleggen regelmatig te 
praten over hoe het lukt om nieuwe kennis in te zetten in de klas, en 
wat er nog nodig is om dit meer te kunnen doen. Of door een 
projectleider aan te stellen. Ook hier: elke school zoekt zijn eigen weg. 
De schoolleiders zorgen ook voor financiële randvoorwaarden. 
  
“Het stukje subsidie van de gemeente Den Haag is belangrijk maar niet 
genoeg. De schoolleiders zorgen er gelukkig wel voor dat hun collega’s 
gefaciliteerd worden om deel te kunnen nemen aan het netwerk”.   
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Leren van dit lerende netwerk  
Op basis van de ervaringen van Dorothee met PUE070, heeft zij 5 
factoren opgesteld die bijdragen aan een succesvolle samenwerking 
tussen scholen. Verbinding en vertrouwen zijn principes die hierbij 
de rode draad vormen.   
  
1. Begin met een gedeelde visie en gemeenschappelijk doel  
De schoolleiders van de 5 oorspronkelijke scholen van dit platform 
vonden elkaar op het thema de Transformatieve School, het feit dat 
ze te maken hebben met dezelfde leerling populatie, de noodzaak 
om het onderwijs voor de leerlingen te verbeteren en werk maken 
van gelijke kansen. De schoolleiders delen de overtuiging dat het 
daarom waardevol is om samen te zoeken naar oplossingen.  
  
2. Zie elkaar als collega’s en niet als concurrenten  
Het is van belang om genoeg tijd te nemen om elkaar, elkaars 
uitdagingen, sterktes en onzekerheden te leren kennen. Zo weet je 
wat je aan elkaar hebt. Deze factor kenmerkt de samenwerking van 
de scholen van PUE070 en het maakt het mogelijk om dit bestuur én 
sector overstijgend te doen.  
  
3. Investeer in een vaste projectleider 
De projectleider van PUE070 is verbonden aan een van de scholen én 
heeft voldoende tijd en flexibiliteit om de activiteiten bij iedereen 
op de agenda te houden. De projectleider is de spil die zorgt voor 
inhoudelijke verbinding, structuur en dat verschillende lijnen samen 
komen.  
  
4. Geef de praktijk een podium 
De kracht zit ‘m in het delen van praktijkervaringen en inzichten die 
ertoe doen. En dat is waar PUE070 een podium voor creëert door 
bijvoorbeeld de werkbezoeken te organiseren.  

5. Betrek ook andere partners  
Het leren beperkt zich niet tot de deelnemende scholen. Het loont 
de moeite om externe partners te betrekken. Zoals in het geval van 
PUE070 de Stichting Brede Buurtschool, Gemeente Den Haag, 
Haagse Hogeschool en het Onderwijs Netwerk Zuid-Holland. Met 
subsidie en inhoudelijke kennis dragen ze bij aan dit lerende 
netwerk.   
  
En als belangrijkste advies misschien:  
 
“Er is niet één blauwdruk voor een leernetwerk. Het heeft te 
maken met de context van de scholen en die kan erg verschillen.” 
 
Maatwerk dus.  
 
Dorothee timmert samen met veel anderen hard aan de weg voor 
de gelijke kansen van jonge mensen en dit vraagt om een lange 
adem. “Ik ben blij dat er landelijk nu zoveel aandacht voor is en 
ook dat de Gelijke Kansen Alliantie er is”, vertelt Dorothee. Ze 
beaamt ook dat er nog meer nodig is om voor de leerlingen een 
aantoonbare verandering teweeg te brengen.  
 
“We gaan door met de overtuiging dat we het verschil kunnen 
maken en dat wat je op school doet, ertoe doet.”  
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Samen leren over Teacher Leadership en terugkijken op een 
impactvol jaar 
Bij de oogstbijeenkomst van het Gelijke Kansen Alliantie (GKA)-
leernetwerk. 
 
In een zaal boven in het Ministerie van Onderwijs Cultuur en 
Wetenschap, waar je uitkijkt over de stad Den Haag, stromen de 
docenten en schoolleiders binnen. Het is een groep mensen die in 
hun dagelijks werk en leefomgeving zien en ervaren waarom 
gelijke kansen voor kinderen belangrijk zijn. Ze zijn hier voor de 
afsluiter van een reeks netwerkbijeenkomsten en de markering 
van een mooie samenwerking voor meer gelijke kansen in het 
onderwijs.    
 
De beweging van gelijke kansen verbreden en verdiepen met 
Teacher Leadership  
Tijdens eerdere ontmoetingen in het leernetwerk spraken de 
docenten en schoolleiders over hoe je je beweging rondom gelijke 
kansen verbreedt en verdiept. In deze afsluitende bijeenkomst 
brengt Pim Visser van Effectieve Dialoog dit samen in Teacher 
Leadership. Hij legt uit hoe leraren hun aanpak kunnen verdiepen 
door te leren over hun leiderskrachten. Ook vertelt hij de 
aanwezigen hoe ze door middel van hun houding en manier van 
communiceren meer mensen kunnen betrekken. 
 
Volgens Pim zijn er meerdere manieren waarop je het onderwerp 
gelijke kansen kan benaderen. En dat blijkt uit de verhalen van de 
aanwezigen. Een docent vertelt over het schoolrestaurant in de 
praktijkschool waar hij werkt, waar die week ook een uitgebreid 

kerstdiner plaatsvindt. Het restaurant is iedere woensdagavond 
geopend en onderdeel is van de brancheopleidingen keuken- en 
bediening assistent die leerlingen volgen. De leerlingen 
ontwikkelen hun kook- en serveertalenten en ze leren over gezond 
voedsel en sociale vaardigheden. Andere scholen geven lessen over 
omgaan met geld, netwerken om zo meer gezien te worden en het 
volgen van het programma Transformatieve School. Een docent 
uit het praktijkonderwijs sluit het voorstelrondje af: “Het gaat niet 
alleen om gelijke kansen, maar ook om gelijke waardering.” Een 
belangrijke boodschap die iedereen beaamt.  
 
Eigenaarschap in verbinding met je omgeving 
Werken aan gelijke kansen vraagt om eigenaarschap. De definitie 
die Pim meegeeft aan de groep luidt: ‘Eigenaarschap is jezelf 
ergens over ontfermen en daarbij de volle verantwoordelijkheid 
nemen. Het is zorgen dat het goed komt.’ In de beweging naar 
meer gelijke kansen gaat het erom dat je dit als individu in 
verbinding met je omgeving en collega’s doet. Dit doe je door van 
ervaringen en gesprekken te leren. Pim geeft hiervoor een aantal 
handvatten.  
 
1. Zie jezelf als speler in plaats van toeschouwer  
Spelers hebben een actieve benadering en tonen betrokkenheid. 
Ze grijpen in wanneer er in de school een conflict gaande is. En ze 
stappen op je af als je nieuw bent. Spelers zijn nodig om gelijke 
kansen in een school verder te brengen.  
 
2. Wees radicaal openhartig naar elkaar 
Pim moedigt teacher leaders aan om radicaal openhartig te zijn. 
Dit gaat over vrijmoedig spreken in verbinding met de ander. Met 

30 



 

 31 

inlevingsvermogen en complimenten. En confrontatie met 
behoud van de relatie. Zo investeer je in duurzame groei. Het boek 
Radicaal Openhartig van Kim Scott geeft tips hoe je dit kan doen.   
 
3. Leer omgaan met cynisme en weerstand 
Pim ordent de strategieën die mensen vaak gebruiken om 
weerstand en cynisme aan te gaan in: aanpakken, accepteren, 
afscheid nemen en klagen. Klagen is geen optie en een trigger om 
iets te veranderen: “Als je bij jezelf merkt dat je klaagt en zuur 
bent, dan heb je iets te doen. Het zijn kleine visjes die onder water 
zwemmen en als je er niks mee doet dan worden het haaien”, zegt 
Pim.  
 
4. Doorbreek het patroon van aangeleerde hulpeloosheid  
In een leidinggevende positie of als leraar naar je leerling, kan je 
geneigd zijn dingen te willen oplossen voor de ander. Dat werkt 
misschien efficiënt, tegelijkertijd blokkeer je verandering en de 
mogelijkheid voor de ander om talent te ontwikkelen. Moedig de 
ander aan om zelf met een oplossing of actie te komen en 
bespreek dit. In het boek Doorbreek de cirkel van Arend Ardon lees 
je hier meer over.  
 
Afsluitend zoomt Pim met de groep in op de rol van een 
leidinggevende bij teacher leadership. Een wens uit de groep is dat 
een leidinggevende vaker ‘ja’ zegt. Een docent zegt hierover: 
“Mensen verwachten dit niet en het zet dingen in beweging.” Een 
andere suggestie is om in plaats van een functioneringsgesprek 
een ontwikkelgesprek te plannen met je leraren. En als leider 
vragen: wat heb je van mij nodig?  
 

Het laatste woord is aan een teamleider. Zij benoemt het belang 
van loslaten en geduld hebben en vertelt hoe dit bij haar uitpakte: 
“Als teamleider moest ik mezelf opnieuw uitvinden en een andere 
rol hierin nemen. Het gevolg is dat er meer eigenaren opstaan en 
mensen meedenken. Nu leraren dit meer doen, kunnen we 
vooruitkijken naar de leerlingen.”  
 
De kracht van het leernetwerk 
Aan het einde van de middag staan de docenten en schoolleiders 
stil bij wat het GKA-leernetwerk hen en de school bracht. De kracht 
van het leren van andermans overeenkomende en contrasterende 
uitdagingen wordt veel genoemd. Ook beseffen de aanwezigen dat 
kleine dingen een groot verschil kunnen maken. Zoals een docent 
die nu naast inhoudelijk lesgeven ook inzoomt op hoe je als 
leerling goed kunt leren. Het mag klein beginnen en zich 
verspreiden als een olievlek.  
 
Er ontstaat ook meer aandacht voor de ontwikkeling van de 
docenten. Zo wordt er meer scholing aangeboden aan docenten, 
om hun vaardigheden en capaciteiten te vergroten. Een 
schoolleider geeft aan trots te zijn op de docenten die enthousiast 
en gedreven vertellen over hun leerervaringen. Ook vindt er 
uitwisseling plaats: een docent valt in op een andere school uit het 
leernetwerk.  
 
Dan is het tijd om af te sluiten. Iedereen kletst nog wat na over de 
ervaringen binnen scholen en hoe teacher leaders daar nu al zijn. 
Er worden visitekaartjes uitgewisseld en afspraken gemaakt om bij 
elkaar langs te komen in de school. Kortom: er is frisse energie om 
in 2023 nóg meer werk te maken van Gelijke Kansen, met elkaar.   
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Podcast – Ieder talent telt  
 
 
Kansenongelijkheid kent vele verschillende gedaantes. Daarom 
keert Allard Amelink voor de Gelijke Kansen Alliantie 
kansengelijkheid binnenstebuiten in de podcast ‘Ieder Talent 
Telt’. Want wat is kansenongelijkheid nu eigenlijk? Waar, waarom 
en hoe ontstaat het? En nog belangrijker: wat kunnen we eraan 
doen? 
 
 
In de podcast wordt kansengelijkheid op het niveau van de 
leerling, familie, school, wijk en de samenleving ontleed. Dat 
doen we met experts zoals Eddie Denessen, Inge de Wolf, Jelle 
Jolles en Bastiaan Ravenstein. We spreken met bestuurders als 
Ahmed Marcouch, Ufuk Kâhya, Carine Bloemhof en Fatma Koşer 
Kaya over verandering zien en verandering brengen. En we spreken 
met schoolleiders, docenten, jongeren en professionals om het 
onderwijs heen over kansenongelijkheid in de klas: wat zien en 
zagen Koos Pot, Yvonne Stegen, Cees Kom, Yolande de Beer en 
Çağrı Ekmen gebeuren binnen de muren van de school? 
 
 
 

 

 
 
Beluister de afleveringen via onderstaande links:  
 
Aflevering 1 – Een woud aan factoren  
 
Aflevering 2 – De basis op orde  
 
Aflevering 3 – Positieve prikkels  
 
Aflevering 4 – Hoge verwachtingen  
 
Aflevering 5 – Tweedeling  
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https://www.gelijke-kansen.nl/actueel/podcast/aflevering-1
https://www.gelijke-kansen.nl/actueel/podcast/aflevering-2
https://www.gelijke-kansen.nl/actueel/podcast/aflevering-3
https://www.gelijke-kansen.nl/actueel/podcast/aflevering-4
https://www.gelijke-kansen.nl/actueel/podcast/aflevering-5
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