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Iedereen wil het!?

Maar nog niet iedereen wil het worden

Er is nog steeds sprake 
van

disbalans….



Waarom meer mannen?
Diversiteit in de klas, maar ook diversiteit voor de klas….

Een divers team met verschillende achtergronden, denkbeelden en 
ervaringen 

• Heeft meer alternatieven voor een oplossing .
• Heeft meer variaties in leiderschap, leerstijlen. 
• Heeft meer variatie in voorbeeld, rolmodel voor kinderen.
• Kan een rol spelen in het doorbreken van hardnekkige (gender 

gerelateerde) stereotyperingen.
• Vult elkaars kennis aan, waardoor ze van elkaar kunnen leren.
• En meer…..



De Stand van Zaken

1. Samenwerking partijen OC&W, PO-raad, LOBO en 
Meestert tot stand gebracht

2. Netwerken ingebracht, uitgebreid (o.a. 
lerarencollectief, Meesters met dromen, e.a.)

3. Lokale en regionale initiatieven versterkt en 
uitgebreid

4. Onderzoek + case study ResearchNed
5. Instrument en platform ‘Samen Opleiden’
6. 4 x 4 plan



De Stand van Zaken

Onderzoek ResearchNed

Is vrij toegankelijk en te gebruiken door iedereen 
die dat wil, kan. 
Kan een aanzet zijn tot: ik ga er werk van maken!



De Stand van Zaken

Instrument ‘Werken aan inclusieve cultuur’ en 
platform ‘Samen Opleiden’
Is op verzoek beschikbaar en te gebruiken door 
iedereen die dat wil, kan. 

Zal een eerste/verdere aanzet zijn tot: ik ga er 
werk van maken!



De Stand van Zaken

Plan 4x4 

Helpt bij: Wij willen en gaan er werk van maken!



Plan 4x4

• 4 pabo’s
• 4 schoolbesturen
• 4 jaar

Voorlopers die willen, kunnen en gaan…samen 
met de Alliantie



4 lijnen

1. Succesvol werven – o.a. campagne, 
voorlichting, …

2. Passend opleiden – delen info, onderzoek en 
good practice

3. Goed en gemakkelijk (zij) instromen - HRM
4. Uitdagende loopbaan – o.a. boeien en binden 

- arbeidsmarktbeleid

De lijnen zijn te verbinden met lopende ontwikkelingen bij de partners



Contouren 4x4
1. Simpel plan op maat (geen papieren tijgers)
2. Ambities en doelen zijn helder
3. De juiste mensen – verbindingsofficier bij 

de Pabo/Bestuur
4. Flankerend onderzoek o.a. lectoraat (optie)
5. Uitwisseling/kennisdeling andere 

deelnemers
6. Passende berichtgeving in de media
7. Ongeveer 4 actieve sessies per jaar
8. Support Alliantie



Stappen
1: Doe de Scan.

2: Deel de resultaten met de Alliantie.

3: Op basis van de resultaten/analyse van 4 pabo’s
gaan we in gesprek over een passend vervolg.

4: Deels apart, grotendeels samen gaan we starten.

5: Gewenste start: in overleg.



En de besturen?

De deelnemende pabo’s

gaan de besturen in hun netwerk actief benaderen

Zeker gezien de doorstroom en uitstroom!



Dank u wel voor de aandacht

Alliantie Divers voor de klas

Robert Jan Kooijman

06 2167 9943


