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Kennismaking

padlet:

• Waar ben je trots op?

• Waar zie je kansen voor 
verbetering?



• Inclusieve en diverse cultuur

• Belangrijk maatschappelijk thema

• Draagt bij aan een aantrekkelijk beroep

• Samenwerking in het partnerschap?

• Twee ‘werkomgevingen’ 

Inclusie & diversiteit



Cultuur waarin alle werknemers:

• Zich thuis voelen en het gevoel hebben 
erbij te horen

• Zich geaccepteerd voelen om wie ze zijn 

Diversiteit (afwijkend gedrag, uiterlijk, 
voorkeuren of expertises) wordt 
gewaardeerd

Inclusieve cultuur



Inclusie is de combinatie van 
Belongingness & Uniqueness

Belongingness: gevoel om bij de groep 
te horen

Uniqueness: gevoel dat je unieke 
eigenschappen worden gewaardeerd 
en dat je die kan inzetten

Theoretisch model 
(Edmondson, et al., 2016; Nishii & Rich 2014; 
Randel et al., 2018)



1. Visie op diversiteit en inclusiviteit

2. Werving en selectie gericht op diversiteit

3. Inclusief klimaat voor medewerkers

4. Inclusief klimaat voor leerlingen

5. Inclusief klimaat voor ouders

6. Inclusief klimaat voor studenten en 
nieuwe medewerkers

7. Diversiteit in expertise van medewerkers

8. Inclusief leiderschap

Aspecten



Brede kijk op diversiteit:
Kans iemand ontmoeten met 
andere: 
• Afkomst

• interesses 

• voorkeuren 

• etniciteit 

• expertises 

• gender 

• enzovoort







Potentiële mannelijke pabo-
studenten (mbo/havo/vwo) 

Dag op de pabo:

Kinderen iets leren, 
maatschappelijk relevant

Dag in de klas:

Ervaren relevantie

Zorg potentiële mannelijke 
collega’s

N.a.v. het fragment op pagina 27 uit Meer 
Meesters? (Visser et al. 2021)

Concreet voorbeeld 



Meer culturele diversiteit?



Op opleiding: Ibelong

Mentor training voor studenten richting 
einde van de studie om mentor te worden 

voor startende studenten.

Op de werkplek:

mannelijke studenten op hun stageplek 
koppelen aan mannelijke leerkrachten

Concreet voorbeeld 



Rondleiding
https://inclusief-
opleidingen.platformsamenopleiden.nl/#/

https://inclusief-
scholen.platformsamenopleiden.nl/#/

https://inclusief-opleidingen.platformsamenopleiden.nl/#/
https://inclusief-scholen.platformsamenopleiden.nl/#/


Zelf aan de slag:
• Kies een dimensie
• Vul de scan in:

• Waar sta je?
• Waar wil je naar toe?

• Kies een aspect om aan te 
werken

• Kies een actie
• Maak een werkplan



Op de padlet:

1) Denk je dat de werkomgeving behulpzaam kan 
zijn bij de doorontwikkeling naar een inclusieve en 
diverse organisatie?

2) Hoe kun je hierin samenwerken in je 
partnerschap?



4 pabo’s

4 scholen/besturen

Gaan 4 jaar aan de slag met de 
werkomgevingen

Met steun van ons/alliantie

Doe je mee?

Tot slot: 4x4 project




