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1. Aanleiding Kansrijk MBO 
Kansenongelijkheid in het onderwijs is een uiterst complex vraagstuk dat door de jaren 
heen telkens van aard, vorm en oorzaken lijkt te veranderen. Vanuit de wetenschap is 
veel geschreven over de manier waarop onderwijs een rol kan spelen bij het tegengaan 
van kansenongelijkheid, maar er onbedoeld soms aan bijdraagt. Zo liet de beroemde 
socioloog Bourdieu  zien dat in de schoolcultuur kinderen uit midden- en hogere 1

klassen een structureel voordeel hebben, en wees socioloog El Hadioui op de (nadelige) 
botsing van thuis-, straat- en schoolcultuur.  2

De afgelopen jaren heeft het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap veel 
aandacht besteed aan het creëren van gelijke kansen op het mbo, bijvoorbeeld door 
toegang te vergroten (denk aan de introductie van het toelatingsrecht) en financiële 
belemmeringen weg te nemen. Dit soort ‘objectieve’ interventies zijn minder effectief 
gebleken als niet ook wordt gekeken naar het zelfbeeld en zelfvertrouwen van 
mbo-studenten, en de perceptie van hun omgeving. Een mbo-student die niet in 
zichzelf gelooft, zal zijn of haar kansen lager inschatten en ervaringen mislopen die juist 
goed zijn voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling. 

 

Objectieve verbeteringen werken beter als daarnaast 
wordt gekeken naar het zelfbeeld en zelfvertrouwen van 
mbo-studenten. 

 
Tijdens Kansrijk MBO zorgden we ervoor dat mbo-studenten, -docenten, directeuren, 
ambtenaren, ouders en andere betrokkenen op basis van hun eigen ervaringen tot 
nieuwe ideeën kwamen, die bijdragen aan een toekomst waarin mbo-studenten een 
hogere verwachting hebben van zichzelf en hun kansen, en de stappen zetten die ze 
willen en kunnen zetten. Deze nieuwe ideeën zijn geformuleerd in ‘adviesbrieven’ 
gericht aan de directie MBO.  
Met dank aan Fabian, Jochem, Julia, Maartje, Maja, Sophie en Yasemin die als 
procesbegeleider de teams hebben aangemoedigd en geïnspireerd om in tweeënhalve 
dag tot een advies te komen. 

De volgende hoofdstukken beschrijven het doel en de aanpak van het project, de rode 
draden van de gesprekken die zijn gevoerd en de ideeën die zijn gedeeld, een greep uit 
de persoonlijke verhalen die plenair zijn gedeeld (de zogenaamde zeepkist-momenten), 
de adviesbrieven geschreven door de deelnemers, en een samenvatting van de 
adviezen aan de directie MBO. 

   

1 Reproduction in education, society and culture (Bourdieu & Passeron, 1990, 2de ed.) 
2 Hoe de straat de school binnendringt (El Hadioui, 2015, 5de ed.)  
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2. Aanpak 
De directie MBO van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft 
Kennisland gevraagd om een innovatieve, inclusieve dialoog te organiseren en te 
faciliteren met een brede groep direct en indirect betrokkenen, ervaringsdeskundigen 
en belangstellenden van het mbo. Voor deze dialoog werd Kennisland gevraagd een 
intensief programma te ontwerpen dat een uitwisseling van beelden, ervaringen, 
meningen, gevoelens en standpunten mogelijk maakte tussen de aanwezigen, op basis 
van gelijkwaardigheid.  

Het doel was om input op te halen die daadwerkelijk van toegevoegde waarde is voor 
het bepalen van de beleidskoers van de directie MBO ten aanzien van het thema 
kansengelijkheid. De opbrengsten van het weekend moeten input leveren die 
aanvullend zijn op de inzichten uit de aanwezige literatuur en aanknopingspunten 
geven voor nieuw beleid.  

Op 4 oktober 2019 organiseerden we daarom voor vijfendertig betrokkenen van het 
mbo een kennismakingsmiddag en op 26 en 27 oktober 2019 een intensief weekend: 
de Bootcamp Kansrijk MBO. Daarvoor werkten we vanuit gelijkwaardigheid en 
eigenaarschap. Studenten, docenten, directeuren en beleidsmakers hebben allen hun 
eigen ervaringen en ideeën over hoe kansengelijkheid moet worden vergroot. Om 
ervoor te zorgen dat deze verschillende perspectieven elkaar konden ontmoeten en 
begrijpen, gingen de deelnemers aan tafel met verschillende rollen en op basis van 
gelijkwaardigheid met elkaar in gesprek. 

 
Foto: Een momentopname van de bootcamp ‘kansrijk mbo’.  
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Waarderend onderzoek 

 

 

In tweeënhalve dag volgden de deelnemers in teams de stappen van waarderend 
onderzoek (definiëren, ontdekken, dromen, ontwerpen en verwezenlijken). Aan de 
hand van dit waarderend onderzoek vroegen we de deelnemers hun persoonlijke 
ervaringen en associaties met kansengelijkheid te delen. Na een analyse van de 
complexiteit en de pijn die voortkomt uit ongelijke kansen, lieten we de deelnemers 
onderzoeken welke kansen en mogelijkheden er liggen in het mbo. Daarmee 
negeerden we de bestaande problemen rondom kansengelijkheid niet, maar wilden we 
vooral onderzoeken wat al goed gaat op het mbo en hoe we dat kunnen versterken. Tot 
slot vroegen we de teams om hun dromen te vertalen naar concrete ideeën voor het 
vergroten van kansen op het mbo: wat kunnen mbo-studenten zelf doen, hoe kunnen 
mbo-scholen ervoor zorgen dat studenten hun kansen goed inschatten, en wat zou de 
directie MBO hierin kunnen betekenen?  

Elk team werkte toe naar een adviesbrief aan de directie MBO. Daarin beschrijven de 
teams wat volgens hen de kern van het probleem is, wat volgens hen de ideale situatie 
is op het mbo (droom) en welke stappen de directie MBO moet zetten voor meer 
kansengelijkheid op het mbo (advies). Zie de brieven in hoofdstuk 4.  

Op de zeepkist 

Onderdeel van de Bootcamp Kansrijk MBO was ‘het zeepkist-moment’ waarin 
deelnemers op de zeepkist mochten staan om de groep een vraag te stellen, of een 
inzicht of verhaal te delen. Vier dappere deelnemers hebben daar gebruik van gemaakt 
en hun persoonlijk verhaal gedeeld. De verhalen van Nora, Chevaly, Shane en Alice vind 
je terug in dit rapport.  
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Foto: Een van de deelnemers deelt zijn verhaal tijdens een zeepkist-moment. 

 

Op de zeepkist: Nora 
Dit stuk is, op basis van het persoonlijke verhaal van Nora, geschreven 
door Luus Malbons (public speaker, spoken word artist). 

Seat at the table 
Min 6 
mijn kleur, mijn accent, mijn culturele herkomst, mijn sociale omgeving, 
mijn religie, mijn sociaal 
economische achterstand, 
-6 
Of ik klaar ben voor de start? 
ik ben af voordat ik ben begonnen 
Want 
het is onmogelijk om te vechten tegen het label dat ik met mij meedraag 
het is oneerlijk dat ik moet schoppen en slaan tegen de box waar ik in ben 
geplaatst 
waarom verwacht je niks van mij? 
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het is onvermijdelijk dat ik aan jouw verwachtingen zal voldoen… 
0 niks zero nada 
mijn vertrekpunt 
of is het mijn eindpunt? 
Geen verwachting is ook een verwachting 
het is onbehoorlijk en behoorlijk onprofessioneel om niet verder te kijken 
dan de kaft van mijn boek 
de capuchon op mijn hoofd, mijn trainingspak en pet, mijn bijpassende 
hoofddoek 
mijn ogenschijnlijk ongeïnteresseerde blik houd jou op afstand 
het boeit mij niet ...ik denk toch dat ik het niet haal 

ik begon met 6-0 achterstand 
Mijn naam is Karim; box M, label: lastig en ongeïnteresseerd 
Mijn naam is Melvin; box S, label: lui en onbereikbaar 
Mijn naam is Kelly; box N, label: luidruchtig, laat, problemen thuis? 
Labels.... gemakkelijk te plakken maar heel lastig te verwijderen 
Jij ziet WAT ik ben en niet WIE ik ben, 
jouw label is niet mijn identiteit 
hoe zit het dan met mijn talenten, mijn menselijke temperamenten en 
mijn eigenheid? 
In die opgelegde box heb ik onvoldoende bewegingsvrijheid, 
het lukt mij niet mijn volle potentieel te benutten 
hoor mijn schreeuw in mijn gefluister 
zie mij voor wie ik ben 
begrijp dat ik met 6-0 achter niet altijd het nut zal zien, ook niet als ik een 
tikkie harder ren 

Al zeker drie generaties een onrechtvaardige strijd, 
en nog steeds beseft niet iedereen de realiteit van kansenongelijkheid 
Ontkennen van micro-agressie staat in de weg van progressie 
Besef...Er is maar één persoon nodig om het gelabelde kind te zien als 
normaal 
Alleen dan krijgt een leven kans op een heel ander verhaal 
Zelf ben ik een levend voorbeeld van een ander verhaal 
één mentor die oor had voor wat ik zei en ernaar handelde 
maakte dat ik een heel ander pad bewandelde 
Maar jongens, jongens, jongens, wat voelde ik mij vaak onbegrepen 
Ik heb hard gewerkt, keihard gewerkt om diploma na diploma binnen te 
slepen 
En toch zit ik in een box en heb ik een label 

Nora, box M, label: A 
A van anders, aardig, aangenaam, attent, authentiek 
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Ik ben die leuke uitzondering op de regel 
Ik heb gestudeerd, heb een gerespecteerde baan, 
mijn werk is immers essentieel voor de toekomstige maatschappij, 
Mijn Nederlands is keurig dus een extra puntje voor mij 
Ik sport, ben open minded én draag een hoofddoek 
een combinatie die vaak leidt tot vragen zoals: Wat voel jij je nou? 
Of tot complimenten zoals: Zoo, leerkracht? Wat goed van jou! 
Mijn naam is Nora, zonder box en zonder label A 
Want wat ik doe en wat ik kan, is heel normaal 
ik ben geen uitzondering op de regel 
En dus JA, ook IK wil af van mijn label 
Kansengelijkheid gaat verder dan a seat at the table! 
wordt deelgenoot van wat hier wordt ontrafeld 
Kansengelijkheid gaat om de vanzelfsprekendheid waarmee... IK .....mijn 
eigen stoel kies 
aan iedere... willekeurige... tafel 

 

 

3. Rode draden 
De vijfendertig deelnemers deelden tijdens de kennismakingsmiddag en het weekend 
hun persoonlijke verhalen. Vanuit het perspectief van de studenten, docenten, 
studentcoaches, beleidsmakers, onderwijsadviseurs en andere aanwezige betrokkenen 
van het mbo kregen we inzicht in de ervaringen en associaties met kansengelijkheid op 
het mbo. Waarom is er nu nog sprake van ongelijke kansen op het mbo? Waar zit de 
pijn? In dit hoofdstuk vatten we deze inzichten samen aan de hand van een aantal rode 
draden. 

Zie, hoor en begrijp mij  

Studenten voelen zich onvoldoende gezien, gehoord en begrepen als persoon. Elke 
student neemt een eigen verhaal mee de school in, maar daar is weinig aandacht voor. 
Dit leidt volgens de deelnemers tot kansenongelijkheid, omdat studenten niet altijd de 
hulp hebben gekregen die ze nodig hadden. Een aantal deelnemers pleit daarom voor 
een bewustzijn van de vóóroordelen die er spelen - de hokjes waar we elkaar en onszelf 
soms bewust, soms onbewust in plaatsen - en voor te allen tijde de interactie aangaan 
zonder te véroordelen. De deelnemers van de bootcamp beschrijven een gebrek aan 
kennis en vaardigheden bij docenten en docententeams om de studenten werkelijk te 
zien, te horen en te begrijpen. Bovendien ontbreekt het aan tijd en de mogelijkheid om 
te acteren: voor een docent met een bomvolle agenda en een klas met dertig studenten 
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is het vrijwel onmogelijk om al die individuele verhalen te kennen en ernaar te 
handelen.  

Toch zijn juist de momenten dat het wel lukt om de studenten echt te zien betekenisvol. 
Vrijwel alle deelnemers zijn zich bewust - vaak door persoonlijke ervaring - van de 
impact van die ene docent die wel keek, luisterde en meedacht met de student. 
Dergelijke momenten maken het verschil in de (school)carrière. Het zijn interacties 
waardoor studenten een nieuwe stap durven te zetten, een opleiding wel of niet 
afmaken of stage gaan lopen op die ene uitdagende plek. De positieve aandacht voor 
het individu maakt het mogelijk om kansen te zien en te grijpen.  

Dit geldt ook voor het contact tussen studenten: volgens de deelnemende studenten 
maken mbo-studenten onvoldoende kennis met elkaar op basis van persoonlijke 
verhalen. Intensiever contact tussen studenten van een klas, jaar of opleiding zorgt 
ervoor dat studenten elkaar beter kennen, een veiliger gevoel, een teamgevoel en 
voorkomt dat studenten zich alleen of verloren voelen. 

 

Foto: De deelnemers ontmoeten elkaar voor het eerst tijdens de kennismakingsmiddag op 4 

oktober. 

Relatie tussen studenten en docenten 

Volgens de deelnemers leidt een slechte of de afwezigheid van een relatie tussen 
studenten en docenten tot kansenongelijkheid. Docenten zijn dan onvoldoende in staat 
om studenten te begeleiden in het herkennen, onderzoeken en uiten van 
leerbehoeften. Om gelijke kansen op het mbo te bevorderen moeten studenten en 
docenten elkaar meer ontmoeten, de dialoog aangaan en elkaar feedback kunnen 
geven. De docent gelooft in de potentie van de student, de student ziet de docent als 
iemand die altijd benaderd kan worden als (hulp)vragen zich aandienen. Op dit 
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moment is een dergelijke vertrouwensband tussen studenten en docenten, en een 
veilige sfeer voor het voeren van dialoog en het geven van feedback onvoldoende aan 
de orde op het mbo. 

Kwaliteit van docenten 

De aanwezige docenten vinden het belangrijk dat alle mbo-docenten de studenten 
aanmoedigen en ondersteunen om het beste uit zichzelf te halen. Dat lukt niet altijd, 
onder andere doordat veel mbo-docenten bepaalde pedagogische vaardigheden (soft 
skills ) missen. Het gaat om vaardigheden als luisteren, empathisch en betrokken zijn. 

Daarnaast constateerden ze dat docenten zich niet altijd bewust zijn van hun eigen 
vooroordelen. Daardoor vertonen ze onbedoeld discriminerend gedrag, zoals het uiten 
van micro-agressies of het labelen van studenten om hun achtergrond. Het zorgt 
ervoor dat studenten zich onveilig en buitengesloten voelen, dat bepaalde studenten 
zich minder waard voelen dan andere studenten, en dat bepaalde studenten meer 
kansen krijgen dan anderen. Volgens de deelnemers moeten mbo-instellingen de 
ontwikkeling van docenten faciliteren, kan er winst behaald worden op het creëren van 
docententeams die nauw samenwerken voor de ontwikkeling van studenten. 

Ontbreken van professionele cultuur in docententeams 

Het vraagt veel van docenten om in heel diverse klassen onderwijs te geven.  Sterker 3

nog, volgens veel van de deelnemers is het voor individuele docenten onmogelijk om 
elke student de juiste aandacht en begeleiding te geven die nodig is om de aangeboren 
kansenongelijkheid tegen te gaan. Gelijke kansen zijn alleen mogelijk waar docenten 
ingebed zijn in sterke professionele teams. Teams waarin docenten elkaar in de les 
bezoeken, elkaar feedback durven geven en met elkaar lastige onderwerpen en 
situaties kunnen bespreken: teams die cultuursensitief zijn en waarin de leden elkaar 
pedagogisch en didactisch aanvullen. Veel deelnemers ervaren echter het 
tegenovergestelde: docenten die wars zijn van feedback, vooral de focus leggen op het 
eigen vak en die niet of nauwelijks met elkaar in gesprek gaan over de professionele 
ontwikkeling. Bovendien vertoont het docentenbestand sociaal-cultureel (overwegend 
hoogopgeleid en wit) grote verschillen met de studentenpopulatie (superdivers). 

Bewust zijn van ongelijke kansen  

Volgens de deelnemers begint het bevorderen van gelijke kansen op het mbo, bij het 
bewustzijn van het bestaan van ongelijke kansen. In plaats van de ongelijkheid te 
negeren, is het belangrijk dat alle betrokkenen van het mbo het thema 
kansenongelijkheid bespreekbaar durven maken en zich zo beter kunnen inzetten voor 
kansengelijkheid. 

 

3 Switchen en klimmen. (El Hadioui, 2019)  
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Op de zeepkist: Chevaly 

Hoi, ik ben Chevaly. Nee, ik ben hier niet als student. En ik heb ook niet op 
het mbo gezeten. Ik ben hier als mezelf. En als beleidsmedewerker van het 
ROC van Flevoland. Ik ben op deze kist komen staan omdat ik mijn bubbel 
met jullie wil delen. We leven namelijk allemaal in onze eigen, 
comfortabele bubbel. Waarin mensen leven met vergelijkbare 
achtergronden, meningen en ervaringen. Niet iedereen is zich ervan 
bewust dat we allemaal in zo een bubbel leven. En hoe minder je in 
aanraking komt met mensen buiten je bubbel, hoe minder je weet wat de 
realiteit in andere bubbels is. Dus wil ik mijn bubbel met jullie delen. 
Omdat ik gok dat die er anders uitziet dan die van jullie. 

Dus ik begin even opnieuw. Hoi, ik ben Chevaly. Ik ben een 
eerste-generatie-, niet-westerse allochtoon die opgegroeid is in een 
achterstandswijk in Rotterdam. Pfoeh, dat zijn veel labels in 1 zin, hè. 

Mijn geschiedenis, maar ook jullie geschiedenis, is er een van slavernij. 
Maar mijn voorouders hebben niet gewacht tot de slavernij werd 
afgeschaft. In plaats daarvan besloten ze dat ze geen slaaf meer waren en 
stichtten ze nieuwe stammen in het binnenland van Suriname. Dit gegeven 
geeft mij persoonlijk kracht. Het draagt bij aan mijn zelfvertrouwen, het 
feit dat ik zo stevig in mijn schoenen sta, dat ik hoogopgeleid en 
welbespraakt ben. Ik ken mijn wortels. 

Maar niet iedereen in mijn bubbel is zo zelfverzekerd. In mijn bubbel zijn 
we ons heel erg bewust van onze huidskleur. Ik heb vrienden die hun 
echte haar verbergen onder pruiken. Zij zijn bang dat hun afro als 
onprofessioneel wordt beschouwd. Ik heb vrienden voor wie studeren een 
luxe is die zij zich niet kunnen veroorloven. Ja, ja we hebben stufi en het is 
allemaal relatief goedkoop hier. Maar mijn vrienden moeten elke maand 
geld sturen naar familieleden in hun thuisland zodat die kunnen eten. Dan 
is tweeduizend euro toch ineens heel veel. Geleend of niet. 

In mijn bubbel starten we zonder voorsprong. En dan heb ik het nog niet 
eens over de vooroordelen, beelden en vragen die we dagelijks moeten 
doorleven. Wat het heel ongemakkelijk maakt om de enige persoon van 
kleur te zijn in een ruimte vol witte mensen. Dit maakt dat ik mij geroepen 
voel om altijd mijn stem te laten horen omdat mijn geluid anders is. 

En waar ik mee wil afsluiten is dat als wij het willen hebben over ongelijke 
kansen, wij die ongelijke start mee moeten nemen in ons gesprek. 
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4. Adviesbrieven 
Aan  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

T.a.v. directie MBO 
Postbus 16375 
2500 BJ Den Haag 

Datum 27 oktober 2019 

Betreft  Bevordering subjectieve kansengelijkheid op het mbo 
 
 
 
 
 

4.1 Team Rood 
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Onvoldoende vertrouwen tussen de docent en student 

Kansenongelijkheid op het mbo leidt tot kansenongelijkheid in de maatschappij. Het is 
een probleem van zichtbare en tastbare aard en vraagt om verandering van ons als 
mens, op sociaal en cultureel vlak. Kansenongelijkheid treft voornamelijk een grote 
groep mensen met een lagere sociaal-economische status.  De vraag is: hoe en waar 4

moet je beginnen? Wij zijn team Rood en focusten ons tijdens de bootcamp op de 
dialoog tussen studenten en docenten. En op het vertrouwen in studenten vanuit de 
overtuiging dat ze verder kunnen komen dan ze op dit moment zijn, zodat ze kunnen 
groeien en bloeien. 

Op dit moment is er te weinig dialoog, waardoor een vertrouwensrelatie tussen 
studenten en docenten vaak ontbreekt. Begeleiding is nu te veel gericht op de groep, 
terwijl elke student een verhaal, bepaalde kennis en ervaringen heeft en individueel 
benaderd zou moeten worden. De docenten zijn onvoldoende op de hoogte van de 
behoeften van studenten, waardoor de talenten van studenten onvoldoende worden 
benut en ze niet worden uitgedaagd om het maximale uit zichzelf te halen.  

Door de dialoog te voeren op basis van vertrouwen, hopen we dat docenten meer 
fiducie hebben in de ontwikkelmogelijkheden van alle studenten, studenten in hun 
kracht worden gezet en dat studenten weten dat ze altijd bij hun docent terecht kunnen 
met vragen. 

 

“Een sterkere wij is een sterkere jij en ik.” 

 
Droom: leer- en ontwikkelomgeving met vertrouwen als basis 

Wij dromen van een leer- en ontwikkelomgeving waar vertrouwen de basis is; 
studenten en docenten hebben daarin een gedeelde verantwoordelijkheid. Docenten 
hebben vertrouwen in de dromen en ontwikkelmogelijkheden van alle studenten en het 
uitgangspunt is: “Jij kunt het!” Studenten hebben het vertrouwen dat ze altijd bij de 
docent terecht kunnen voor vragen, en open kunnen zijn over twijfels en zorgen omdat 
ze weten dat docenten daar respectvol mee omgaan. Vertrouwen is wederkerig, 
uiteindelijk doen we het samen en helpen we elkaar het maximale uit onszelf te halen. 
Ons motto (naar een Afrikaans gezegde) is daarom: 

 

“Wil je snel gaan, ga dan alleen. Wil je ver komen, ga dan 
samen.” 

 

4 Vries, de, S. (2014) Basismethodiek psychosociale hulpverlening, p.77 -87 (2e druk), Houten, Nederland: 
Bohn Stafleu van Loghum. 
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De docent richt de begeleiding op de dromen van de individuele student en sluit aan bij 
wat de student nodig heeft. De docent doet dit door het geven en ontvangen van 
feedback en feedforward . Het goed kunnen geven van feedback en feedforward is van 5

belang, omdat studenten leren wat hun ontwikkelpunten zijn, minder bang zijn om 
fouten te maken, steviger in hun schoenen te staan en grip krijgen op hun leerproces.  6

 
Foto: In team rood werken studenten en docenten op gelijkwaardige basis samen aan kansrijk 
onderwijs.  

 
De eerste stap is om een training of crash course  op te zetten voor docententeams, 
zodat ze leren hoe je feedback en feedforward geeft en ontvangt. Zodra docenten dit 
onder de knie hebben, zijn docententeams hechter en kunnen ze de methode goed 
inzetten bij studenten. Docenten kunnen dit bijvoorbeeld leren door motiverende 
workshops en veel te oefenen. Voor het organiseren van een feedback- en 
forwardtraining hebben we de volgende randvoorwaarden geïdentificeerd: 

● Tijd: de werkdruk onder docenten is hoog. Een training zou kunnen 
plaatsvinden tijdens al geplande vergaderingen. 

● Facilitering: voor een training is een goed moment en een fijne ruimte nodig. 
Een teamleider zou dit kunnen organiseren. 

5 De feedforward-methode volgens Marshall Goldsmith gaat om het geven van suggesties met als doel 
om iemand verder te helpen. Lees meer op: 
https://www.marshallgoldsmith.com/articles/try-feedforward-instead-feedback/ 
6 We willen dus formatief toetsen in plaats van summatief toetsen. Lees hier wat we daarmee bedoelen: 
https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/hoe-kan-het-onderwijs-met-succes-formatieve-toetsing-
inzetten/ 
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● Externe deskundige met kennis en ervaring en die met de blik van een 
buitenstaander naar de training en de ontwikkeling van de docenten kan kijken.  

● Nut: het is belangrijk dat de docenten het nut van deze methode inzien. Dat 
zorgt voor motivatie tijdens de training en draagvlak voor de methode binnen 
de school. 

● Groepsgrootte: om persoonsgericht te begeleiden is niet alleen het juist geven 
en ontvangen van feedback en feedforward belangrijk, maar ook dat groepen 
niet te groot zijn (niet meer dan 23 studenten in een groep). 

● Excellent: het predicaat “excellent” (denk aan excellente school, excellente 
student en excellent onderwijs) wordt afgeschaft. Excellent suggereert dat het 
een beter is dan het andere. 

Advies: maak feedback- en feedforwardtrainingen mogelijk 

Wij adviseren de directie MBO een subsidie te verstrekken om de feedback- en 
feedforwardtraining aan te bieden. Ook kan de directie MBO een pilot faciliteren 
waarin wordt onderzocht wat het effect is van een feedback- en feedforwardtraining. 
Door bijvoorbeeld twee scholen te kiezen en op een van de twee scholen de training te 
geven, kunnen we na afloop onderzoeken of er verschillen zijn. Tot slot kan de directie 
MBO afspraken maken met het College van Bestuur van mbo-instellingen. Wanneer de 
directie MBO het programma ondersteunt, worden directies en managers gestimuleerd 
om het traject te implementeren en uit te voeren. 

Ondergetekenden 

Deelnemers van de bootcamp Kansrijk MBO, 

Bertine Greven  
Emilia Roelofs  
Kelly Schlagwein  
Laura van de Beek  
Marlies Houtbraken  
Marvin Putuhena  
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4.2 Team Groen A 

 

Gebrek aan goede start voor mbo-studenten 

Op dit moment is er geen goede start voor mbo-studenten die beginnen aan een 
nieuwe opleiding. Doordat er weinig aandacht wordt besteed aan een fijne start van de 
opleiding, leren studenten en docenten elkaar onvoldoende kennen. Studenten voelen 
zich vaak niet gezien en geven aan dat op de momenten dat ze wél gezien werden door 
een docent, het geholpen heeft om uitdagingen te overwinnen en de toekomst een 
andere, ofwel betere wending te geven.  
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“Ik ben na de zomervakantie meteen ingestroomd in het tweede jaar van 
mijn opleiding en ik kom erachter dat ik het in de klas niet fijn vind. Ik heb 
weinig informatie gekregen over de opleiding en helemaal geen contact 
met mijn klasgenoten.” 

- Mbo-student 

 

Geen goede start leidt bovendien tot onjuiste of beperkte verwachtingen van de 
opleiding en docenten. Veel studenten realiseren zich bijvoorbeeld te laat dat ze een 
opleiding zijn gaan doen die niet bij hun ontwikkeling of talenten past. Een goede start 
is er al wel voor wo- en hbo-opleidingen, bijvoorbeeld in de vorm van een 
introductieweek. We zijn niet de enigen die vinden dat ook op het mbo meer aandacht 
moet zijn voor het maken van een goede start van de opleiding.   7

Wij denken dat een goede start bijdraagt aan een persoonlijke kennismaking tussen de 
studenten, tussen studenten en docenten, aan het maken van een betere studiekeuze, 
persoonlijke ontwikkeling en gezien worden door de docent.  

Droom: de WHY-Maand 

Wij dromen ervan dat mbo-studenten aan hun opleiding beginnen met een stevige 
basis, een groter netwerk en gelijke kansen. Dat kan door voor studenten van een 
nieuwe opleiding een WHY-Maand te organiseren in september. ‘Why’ staat voor het 
vraagteken waarmee nieuwe studenten beginnen (“Wie ben ik, past deze opleiding bij 
mij?”) en W.H.Y. staat voor ‘We Help You’, ‘we’ zijn de docenten die de studenten een 
warm welkom geven.  

 

“Een goede start is het halve werk.” 

 
De student doorloopt aan het begin van haar/zijn mbo-opleiding het programma van 
vier weken: Week 1: Ik - de student leert zichzelf beter kennen. Week 2: De opleiding - 
de student leert meer over de opleiding en of de opleiding bij haar/hem past. Week 3: 
Het bedrijfsleven - de student krijgt inzicht in het werk dat bij deze opleiding hoort. 
Week 4: Feest - de WHY-Maand wordt afgesloten met een groot feest waarin de thema’s 
van week 1, 2 en 3 samenkomen. De maand wordt georganiseerd door docenten die de 
studenten ondersteunen, richting geven, begeleiden en een relatie opbouwen met de 
studenten. 

7 Lees hier de oproep van de Jonge Democraten in Trouw: 
https://www.trouw.nl/opinie/ook-mbo-ers-verdienen-introductieweek~bec4a841/ 
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Foto: Met de WHY-maand maakt team Groen A werk van een goede start op het mbo.  

 
De WHY-Maand draagt op drie manieren bij aan kansengelijkheid op het mbo: 

● Het zorgt voor een gelijke start van de opleiding, doordat studenten zichzelf 
leren kennen, en studenten en docenten elkaar leren kennen. Dit doen ze niet 
op basis van vooroordelen, maar op basis van persoonlijke verhalen.  

● De studenten verkennen de opleiding en krijgen inzicht in of de opleiding en 
het toekomstige werk bij hen past (pakt een student de ‘juiste’ kans?).  

● De WHY-Maand duurt tot eind september. Studenten krijgen de mogelijkheid 
om voor 1 oktober te wisselen van opleiding, wat de kans vergroot dat een 
student een opleiding doet die bij haar/hem past. 

Advies: maak de WHY-Maand mogelijk 

We adviseren de directie MBO om de WHY-Maand te stimuleren bij mbo-opleidingen. 
Dit kan door de WHY-Maand een verplicht onderdeel te maken van de onderwijstijd van 
alle mbo-instellingen. Of studenten de mogelijkheid te geven de maand te volgen als 
keuzedeel (bijv. mbo-keuzedeel Oriëntatie). Bovendien kan de directie MBO (in 
samenwerking met ons, of andere mbo-studenten en -docenten) een globaal draaiboek 
maken voor de WHY-Maand. Zo kunnen mbo-instellingen de WHY-Maand zelf verder 
vormgeven en makkelijk integreren in de opleidingen.  

Ondergetekenden 

Deelnemers van de bootcamp Kansrijk MBO, 

Linh Ngo  
Dimitri Verzijl  
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4.3 Team Groen B 

 

Mbo-studenten worden te weinig gezien 

“Ik geef Nederlands en heb een coach-klas met dertig studenten. Ik voel 
mij verantwoordelijk voor mijn coach-klas, want ik heb het beste met ze 
voor en ik gun het ze allemaal om tot hun volledige potentie te groeien. 
Tijdens mijn lessen voorzie ik in de didactische behoeften, door te 
differentiëren en aan te sluiten bij individuele behoefte. Maar mijn 
studenten hebben ook pedagogische behoeften. Soms merk ik dat ik 
onvoldoende in staat ben om de beste coach te zijn voor alle dertig 
studenten. Ik ben maar één persoon, met een aantal kwaliteiten en met 
één persoonlijkheid. Ook heb ik met de ene student een betere klik dan 
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met de andere. Ik moet eerlijk toegeven dat het mij daardoor niet altijd 
lukt om elke student te voorzien in haar/zijn individuele pedagogische 
behoeften. De diversiteit in mijn klas is te groot om daar in mijn eentje op 
in te kunnen spelen.” 

- Mbo-docent 

 
Alle mbo-studenten hebben het recht om voorzien te worden in hun behoeften, zowel 
pedagogisch als didactisch. Het is belangrijk om in deze behoeften te voorzien, omdat 
uit persoonlijke succeservaringen blijkt dat studenten kantelpunten hebben ervaren op 
de momenten dat zij zich gezien en gehoord voelden. Wanneer er aandacht was voor 
de mens achter de student. Helaas heeft niet iedere student zo’n succeservaring. Dit 
gaat gelijke kansen tegen, omdat niet iedere student de kans krijgt om tot haar/zijn 
volledige potentie te groeien. 

We hebben onszelf de vraag gesteld waarom nog niet iedere mbo-student wordt 
voorzien in haar/zijn individuele behoeften. Mogelijk spelen twee zaken hierbij een 
belangrijke rol. Enerzijds denken we dat studenten zelf onvoldoende in staat zijn hun 
eigen pedagogische en didactische leerbehoeften te herkennen, te onderzoeken en te 
uiten. Studenten worden hierin vanaf de start van hun opleiding onvoldoende begeleid. 
Anderzijds denken we dat onderwijsteams onvoldoende kunnen inspelen op de 
verschillende behoeften van studenten, omdat de verantwoordelijkheid bij individuele 
docenten wordt gelegd. De individuele docent draagt de verantwoordelijkheid om te 
voorzien in alle pedagogische behoeften van de studenten uit haar/zijn 
coach-/mentorklas. Deze verantwoordelijkheid is te groot en te zwaar om bij één 
docent neer te leggen.  

Droom: onderwijsteams 

Wij dromen van mbo-scholen waarin onderwijsteams gezamenlijk de 
verantwoordelijkheid voelen en nemen om te voorzien in de pedagogische en 
didactische leerbehoeften van hun studenten. Wij dromen van een ‘’één team, één 
taak’’-mentaliteit in onderwijsteams, in plaats van een individualistische 
eilandjescultuur. Wij zien docententeams voor ons waarin samengewerkt wordt om zo 
gezamenlijk zorg te dragen voor alle studenten. De onderwijsteams vormen een 
dynamisch geheel dat fungeert als basis voor studenten om op terug te vallen.  

 

‘’Wij geloven dat geen docent perfect is, maar dat een 
docententeam dat wel kan zijn.’’ 
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Foto: Team Groen onderzoekt hoe een docententeam kan bijdragen aan gelijke kansen op het 
mbo.  

 
Om dit te bewerkstelligen is het belangrijk dat er een cultuuromslag komt in de huidige 
onderwijsteams. Wij dromen van professionalisering in docententeams waarbij de 
vraag: “Wat hebben wij als team nodig om in de behoeften van al onze studenten te 
voorzien?” centraal staat. Er zijn middelen nodig om onderwijsteams te begeleiden bij 
het maken van deze omslag. In deze begeleiding moet het volgende aan bod komen: 

● Docenten kennen elkaar en zijn op de hoogte van elkaars kwaliteiten, 
eigenschappen en persoonlijkheden. 

● Docententeams streven ernaar om bij elke hulpvraag van een student de best 
mogelijke oplossing te vinden binnen het team. In de teamvergaderingen is er 
ruimte voor de hulpvragen van studenten.  

● Docenten bespreken wat ze zien bij studenten en hoe ze hier als teams het 
beste op in kunnen spelen. Afhankelijk van de vraag wordt de student 
gekoppeld aan een van de docenten. 

Voor zowel docenten als studenten levert dit veel op. Docenten kunnen de ervaren druk 
en verantwoordelijkheid om te voorzien in de behoeften van studenten nu delen met 
collega’s. Docenten worden aangesproken op dat waar zij goed in zijn en leveren zo een 
meerwaarde aan de ontwikkeling van de student. Voor de ene docent kan dit 
betekenen dat hij de zorgvragen oppakt, terwijl een andere docent veel beter is in het 
geven van loopbaanadvies. 

Studenten ervaren kwalitatief betere zorg en begeleiding wanneer hun docenten hun 
behoeften op deze manier benaderen. De docenten laten zich namelijk niet meer 
beperken door de kaders van hun individuele kwaliteiten en persoonlijkheden. In plaats 
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daarvan worden vragen breed aangepakt door docenten met verschillende 
perspectieven en achtergronden. Kansengelijkheid wordt op deze manier bevorderd 
omdat iedere student voorzien kan worden in de pedagogische en didactische 
leerbehoeften.  

Advies: maak onderwijsteams mogelijk 

We adviseren de directie MBO het volgende om het vormen en slagen van 
onderwijsteams te bevorderen: 

● Team Trukendoos: Toolbox over teamontwikkeling. Een online platform waar je 
niet alleen informatie kan vinden over overlegstructuren, goede 
teamsamenstellingen en werkvormen voor teambuilding, maar waar ook 
uitwisseling plaatsvindt met andere onderwijsteams in het hele land. Op deze 
manier stelt de overheid informatie beschikbaar over hoe onderwijsteams 
(kunnen) werken. 

● Samenwerkingsschatkist: Subsidie voor teamprofessionalisering die je als 
onderwijsteam kunt aanvragen. Op deze manier stelt de overheid geld 
beschikbaar voor de professionalisering van onderwijsteams.  

● Team aan de top - uitreiking jaarlijkse Team Tiara: Campagne waarin het 
werken als onderwijsteam gestimuleerd en gewaardeerd wordt. Op deze 
manier besteedt de overheid aandacht aan goede voorbeelden en raken 
andere onderwijsteams geïnspireerd om op dezelfde wijze te gaan werken en 
zo bij te dragen aan kansengelijkheid. 

● Pilot: Functioneringsgesprek verdwijnt, teamdialoog komt daarvoor in de 
plaats. Scholen die het individuele beoordelen van docenten volledig loslaten 
en waarin functioneringsgesprekken alleen nog maar in teamverband 
plaatsvinden. Team aan zet, de student gered!  

Ondergetekenden 

Deelnemers van de bootcamp Kansrijk MBO, 

Chevaly Riebeek  
Iris Mars   
Tim Legdeur  
Vincent Gerez   
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4.4 Team Blauw 

 

 

Het mbo is ‘kansenblind’ 

Het mbo wordt geplaagd door kansenblindheid: veel menselijk potentieel gaat verloren, 
doordat docenten en studenten kansen niet zien terwijl ze er wel zijn. In sommige 
gevallen komt dat door een gebrek aan financiële mogelijkheden. Deze studenten 
denken niet eens aan doorstuderen, omdat er thuis te weinig geld is. Kansenblindheid 
kan ook veroorzaakt worden door een beperkte kennis van de wereld. Wie van huis uit 
alleen de beroepen arts, bakker of chauffeur kent, zal niet snel gaan studeren om 
androloog, betontekenaar of citymarketeer te worden. Kansenblindheid ontstaat ook 
daar waar vooroordelen onbesproken blijven. Als meisjes geloven dat techniek een een 
aangelegenheid is voor jongens, zullen ze hun eigen technische talenten onvoldoende 
ontwikkelen. 
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Op individueel niveau zorgt dit voor frustratie en ergernis. Bovendien kan het leiden tot 
een gevoel van verlies. 

“Ik heb kansen gemist doordat ik onvoldoende uitging van mijn eigen 
talenten, maar vooral dacht vanuit wat nuttig was.”  

- Mbo-student  

 
Op het niveau van de school leidt kansenblindheid tot een hogere uitval van studenten 
en inadequate of zelfs slechte begeleiding door docenten. Doordat docenten zich vaak 
niet bewust zijn van hun eigen vooroordelen, kunnen ze studenten niet de begeleiding 
geven die ze nodig hebben. Op maatschappelijk niveau zorgt kansenblindheid voor 
economisch onderpresteren. Studenten halen niet het beste uit zichzelf en weten hun 
talenten niet ten volle te benutten. Bovendien houdt de kansenblindheid 
sociaal-economische achterstanden en maatschappelijke scheidslijnen in stand.  

De informatie die we hebben opgehaald (bij studenten, oud-studenten en docenten) 
laat ons zien dat het begrip kansenblindheid herkend en erkend wordt. Als voorbeeld 
wordt genoemd “dat er zo gefocust wordt op één ding dat andere mogelijkheden niet 
gezien worden”. Het ergste is dat veel mensen de kansenblindheid voor lief nemen. 
Terugkijkend op hun studie halen studenten de schouders op: “het is nu eenmaal zo”. 
Die acceptatie suggereert dat ze geen andere mogelijkheid zien. 

Wij geloven wel dat het anders kan én moet. Wij vinden dat studenten en docenten 
begeleid moet worden bij het tegengaan van hun kansenblindheid, dat ze kansen gaan 
zien waar ze die eerst niet zagen. Dat hen de weg wordt gewezen, ze worden behoed 
voor frustraties en mislukkingen en waarbij er ruimte is om fouten te maken en 
daarvan te leren. Als metafoor kiezen we de blindengeleidehond omdat je blind kunt 
zijn voor kansen, geholpen kan worden door iemand die je de weg wijst en je behoedt 
voor frustratie, mislukking en waarbij het niet erg is om fouten te maken. 
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Foto: Team Blauw brengt orde op zaken bij de vele ideeën van de brainstorm.  

De droom: de school als ‘kansenziende’ gemeenschap 

In onderwijs waar kansenblindheid geen rol speelt worden student en docent gezien en 
gehoord. De school is voor studenten en docenten een veilige plek. Want:  

 

“Om studenten op de juiste plek te laten komen, moeten 
docenten ook op de juiste plek worden gezet.”  

 
We dromen van een gemeenschap waarin mensen elkaar kennen, er ruimte is voor het 
gesprek en tijd om kansen te ontdekken die anders ongezien bleven. In de 
kansengezinde school bestaat een levende feedbackcultuur. Studenten en docenten 
helpen elkaar door feedback te geven en te ontvangen. Daarom is het oké om het even 
niet te weten en om fouten te maken. Want om elke docent en student heen staat een 
hecht team. Een leger van zekerheden waardoor iedereen zich weerbaar voelt om 
nieuwe kansen te ontdekken, te herkennen en te pakken.  

Actie: weten, zien en handelen in lerende gemeenschappen 

Om kansenblindheid in het mbo te verminderen zien wij op drie verschillende niveaus 
ruimte. Hierbij zijn drie aspecten de kern: bewustwording, signaleren en hierop 
handelen, en het verbinden van docenten aan studenten. Wat wij adviseren is dat 
scholen werken aan een learning community waarbij (aankomende) docenten en 
studenten werken aan vaardigheden, maar ook verbonden zijn aan elkaar. 

De eerste stap is dat studenten, docenten en andere onderwijsprofessionals zich 
bewust worden van hun eigen kansenblindheid. Vanuit OCW wordt daarom gestart met 
de campagne ‘Van kansenblindheid naar ‘kansengezindheid’’. Deze campagne is de 
opmaat voor de oprichting van regionale learning communities . In deze learning 
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communities  nemen docenten en studenten van verschillende mbo’s zitting, ze 
verdiepen hun (zelf)kennis over het thema, ontwikkelen de vaardigheden (reflectie, 
feedback geven en ontvangen, verhogen van weerbaarheid) die ze nodig hebben om 
kansengezind te werken in de school en worden de ambassadeurs van deze nieuwe 
manier van werken (‘train de trainer’).  

Ondergetekenden 

Deelnemers van de bootcamp Kansrijk MBO, 
 
Petra Kablan  
Marouan Moussi  
Marga Hoekman  
Janna Wester  
Simone Umboh  
Arnout den Bakker  
 

4.5 Team Roze 
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Vooroordelen zijn sta-in-de-weg voor persoonlijke ontwikkeling 

Alle mensen hebben vooroordelen. We hebben geleerd om mensen in hokjes te 
plaatsen, om oordelen te hebben voordat we de ander kennen. Sterker nog: we 
plaatsen niet alleen de ander in hokjes, onbewust en onbedoeld plaatsen we onszelf 
ook in hokjes. We plaatsen onszelf in het hokje ‘man’ of ‘vrouw’. Of in het hokje 
‘Nederlander’ of ‘Marokkaan’. We zien onszelf als ‘slim’ of ‘dom’. 

Het hebben van vooroordelen is normaal. Alleen staan al die vooroordelen kansen in 
de weg. Al die hokjes beperken de kansen en mogelijkheden voor mensen om zich te 
ontwikkelen tot wie ze zijn, wie ze kunnen en willen zijn. 

De jongeren op het mbo zitten middenin die zoektocht en vaak hebben zij te maken 
met een verwarrende verzameling van vooroordelen en hokjes. Ze zijn ‘Nederlander’ en 
‘Marokkaan’. Ze zijn ‘slim’ en ‘laagopgeleid’. Ze spreken Nederlands, Engels, Frans, 
Berber en een beetje Arabisch en krijgen toch het label van ‘taalachterstanden’ 
opgeplakt. De ‘thuiscultuur’ is anders dan de ‘schoolcultuur’. 

Juist deze jongeren hebben op het mbo behoefte aan docenten die hen faciliteren bij 
deze identiteitsvorming. Terwijl ze studeren voor een vak, zijn ze ook op zoek naar wie 
ze zijn, waar ze bij willen horen en naar rolmodellen om zich aan te spiegelen. In die 
kwetsbare zoektocht zijn studenten gebaat bij docenten die zich bewust zijn van hun 
eigen vooroordelen en nooit vervallen in veroordelen.  

Te vaak worden studenten echter geconfronteerd met docenten(teams) die zelf denken 
in vooroordelen, hokjes, stigma’s, en stereotypes. Deze vooringenomen beelden 
worden op de studenten geprojecteerd, waardoor er voor hen beperkte ruimte 
overblijft om zich te ontwikkelen. Op die manier worden kansen ontnomen. Ze leggen 
een enkel en bepalend beeld op waar de student naar gaat leven (self-fulfilling 
prophecy) waardoor kansen blijven liggen. Studenten krijgen te maken met een identity 
strain (Geelhoed, 2012)  waarbij ze een bepaalde identiteit krijgen opgelegd en het 8

gevoel kan ontstaan dat ze niet (ook) iemand anders kunnen zijn. De student gaat zich 
hier vaak naar gedragen, want is zichzelf ook niet bewust van deze identity strain.  

8 Geelhoed, F. (2012). Purification and resistance: Glocal meanings of Islamic fundamentalism in the 
Netherlands (unpublished Ph.D. thesis). Erasmus University. 
http://repub.eur.nl/res/pub/31685/Purification%20and%20Resistance%20-%20Fiore%20Geelhoed.pdf 
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Foto: Team Roze pitcht hun idee om een einde te maken aan negatieve vooroordelen in het mbo.  

Droom: Geef studenten de vrijheid om te zijn wie ze zijn 

Onze droom is dat docenten zich bewust zijn van hun eigen vooroordelen zodat deze 
NOOIT in de weg komen te staan van de kansen van hun studenten.  

 

“Wij dromen dat alle studenten in alle vrijheid hun eigen 
identiteit kunnen vormgeven.” 

 

Actie: maak bewust en maak mogelijk 

Stap 1: Bewustwording 
Een landelijke bewustwordingscampagne ‘ZIE MIJ’ om iedereen bewust te laten zijn van 
de normaliteit van het hebben van vooroordelen, van de impact en de gevolgen van het 
bestaan van deze vooroordelen in het onderwijs en dat deze vooroordelen vaak in de 
weg staan van een vrije identiteitsvorming en een positief zelfbeeld bij zowel docenten 
als studenten.  

Wij willen dit doen door persoonlijke verhalen van zowel docenten als studenten een 
podium te geven. Hierbij denken we aan het ophangen posters van mensen met een 
persoonlijk verhaal en aan storytelling, bijvoorbeeld filmpjes waarin een docent of 
student haar of zijn verhaal deelt. 

Stap 2: Stimuleren van commitment van scholen 
We willen dat mbo-scholen een intentieverklaring voor kansengelijkheid ondertekenen, 
zodat studenten hun identiteit en zelfbeeld in alle vrijheid kunnen vormgeven. Op deze 
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manier laten schoolbesturen zien dat ze staan voor een diverse schoolcultuur waar 
studenten worden gezien in hun volledigheid.  

Stap 3: Uitwerking van de intentieverklaring 
Middels financiële middelen van OCW krijgen mbo-scholen, die de intentieverklaring 
ondertekend hebben, de mogelijkheid een diversiteitscoördinator aan te stellen. Deze 
zal gedurende een paar jaar werken op de school om de afspraken uit de 
intentieverklaring te implementeren.  

Ondergetekenden 

Deelnemers van de bootcamp Kansrijk MBO, 

Cynthia Giltay   
Nora Harrachi  
Imane Haidour 
Sharon Engers  
 

4.6 Team Geel 
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Gelijkwaardig omgaan met elkaar 

 

“Kijk naar wie ik ben, wat ik wil en wat ik kan. Kijk dus 
naar mijn identiteit in hoofd en hart, niet naar hoe ik 
eruit zie.”  

 
Het thema dat wij adresseren met betrekking tot kansengelijkheid op het mbo is 
gelijkwaardig zijn en elkaar als gelijkwaardig zien. Wij vinden dit belangrijk, omdat wij 
uit eigen ervaring weten dat wanneer je je als student verloren of alleen voelt (en dus 
niet gelijkwaardig aan de rest), er kansenongelijkheid kan ontstaan en deze mogelijk 
zelfs toeneemt. Een student start op hetzelfde moment aan een opleiding en als het 
goed is met hetzelfde instroomniveau. Wanneer de student zich alleen of verloren 
voelt, neemt de kans af dat zij/hij op hetzelfde niveau, met hetzelfde diploma en op 
hetzelfde moment uitstroomt als haar/zijn medestudenten.  

Op het mbo kan een student bij verschillende mensen terecht als zij/hij problemen 
ondervindt, bijvoorbeeld een mentor of coach, zorgcoördinator, loopbaanbegeleider of 
een andere aangewezen vertrouwenspersoon, maar de drempel om iemand om hulp te 
vragen is best hoog. Bovendien weet een student niet altijd wie het best geraadpleegd 
kan worden. We weten uit eigen ervaringen ook dat wanneer een student wel om hulp 
vraagt, de kans bestaat dat degene met wie zij/hij gaat praten niet weet hoe de student 
verder geholpen kan worden. Of er wordt hulp toegezegd, maar vervolgens niks 
gedaan. Door zulke reacties voelen studenten zich nog meer verloren dan ervoor én 
zijn ze nog steeds niet dichter bij een oplossing voor hun probleem. Bovendien neemt 
daardoor de kans af dat studenten in de toekomst nog hulp durven vragen, want ze 
hebben het gevoel dat er toch niets mee wordt gedaan. 

Droom: de studententelefoon 

 

“Voor elk probleem een luisterend oor.”  

 
Onze droom is een studententelefoon. De studententelefoon is een telefoonlijn die je 
als mbo-student altijd kunt bellen. Aan de andere kant van de lijn zit een team van 
professionals en ervaringsdeskundigen, bijvoorbeeld een huisarts, 
praktijkondersteuner (POH-GGZ), schuldhulpverlener, maatschappelijk werker, 
planners, mbo-docenten, -studenten, etc. De persoon aan de andere kant van de lijn 
luistert allereerst naar de student en gaat alleen over op concrete actie als de student 
daarmee instemt. 

Wanneer er wordt opgenomen krijgt de student eerst een keuzemenu te horen. Bij het 
bellen van de studententelefoon geeft de student aan uit welke gemeente zij of hij komt 
en wordt dan gekoppeld aan de schoolgemeenschap in de desbetreffende gemeente. 
Hier hebben wij voor gekozen, omdat er dan sneller persoonlijk contact gemaakt kan 
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worden en de lijnen korter zijn naar hulp op locatie (binnen gemeente en school). 
Vanwege de huidige AVG-wetgeving is het van belang dat de eigenaarschap bij de 
student blijft, daarom heeft de student bij het bellen van de studententelefoon twee 
opties: 

1. Anoniem: er wordt geluisterd en een advies gegeven.  
2. Niet anoniem: eerst volgen de stappen van optie 1. Vervolgens wordt een 

dossier opgesteld en krijgt de student hulp, bijvoorbeeld door een afspraak te 
maken met een bepaalde instantie. Om de kwaliteit te waarborgen bij deze 
gesprekken, kunnen de gesprekken worden opgenomen. De gesprekken en 
acties worden geëvalueerd door het team van professionals van de 
studententelefoon. 

Door deze droom te realiseren bieden wij de studenten een kans om hun problemen 
op een laagdrempelige manier te delen met een professional. Op dit moment ervaren 
studenten angst dat ze bij een zorgcoördinator langs moeten om hun hulpvraag te 
delen. Als studenten haar of zijn problemen kunnen voorleggen bij professionals, wordt 
de kans vergroot dat ze hun diploma te halen.  

Advies: realiseer de studententelefoon 

Ons advies aan de directie MBO bestaat uit een heel aantal actiepunten, die we hebben 
onderverdeeld in categorieën:  

1. Algemeen:  
○ Een 0900-nummer actief maken dat de student 24/7 kan bereiken met 

twee opties (anoniem of niet anoniem). 
○ Via alle social media-kanalen de studententelefoon promoten. 
○ Een website lanceren over het concept. 
○ Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap voert een 

landelijke campagne, met SIRE als partner. 
○ Professionals uit veel verschillende sociale domeinen bijeenbrengen 

om een telefoonteam te vormen. 
○ Een urgentiematrix opstellen waarin onderzocht wordt hoe ernstig de 

problemen zijn. 
○ Het ministerie van OCW faciliteert en financiert het gehele project. 

2. Student: 
○ weet - door de campagnes op alle sociale media - dat de 

studententelefoon bestaat; 
○ kan terecht bij de zorgconsulent in zijn onderwijsinstelling;  
○ ervaart een lagere drempel om hulp te zoeken. 

3. Docent/zorgconsulent: 
○ woont drie keer per jaar een bijeenkomst bij (gefinancierd door OCW) 

om in contact te komen met andere zorgconsulenten van andere 
colleges en onderwijsinstellingen. Op deze manier vindt intervisie en 
professionalisering plaats; 
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○ krijgt aangeleerd hoe je intervisie moet doen, zodat zij/hij bij de student 
kan signaleren wat het probleem is. Dit vergroot het aanbieden van 
passende hulp op korte termijn; 

○ kan (na goedkeuring van de student) inzage krijgen in het dossier. 
○ De studentenlijn is een extra hulpmiddel ter ondersteuning van de 

dagelijkse taken van de zorgconsulent.  
4. School:  

○ maakt intern promotiemateriaal voor de studentenlijn (bijvoorbeeld 
flyers en posters);  

○ promoot zorg voor iedere student en draagt bij aan de financiering van 
de studententelefoon.  

○ Het concept is haalbaar, omdat onderwijsinstelling de 
verantwoordelijkheid overdragen aan professionals. Door goed samen 
te werken met alle partners is er meer betrokkenheid en is maatwerk 
binnen het onderwijs mogelijk.  

○ Als projectteam willen wij een start maken met de studententelefoon 
en dragen wij ons kennis graag over. Wij hopen bij aantreding van het 
nieuwe kabinet een start te maken met ons concept.  

 

“ Als ik de student niet kan helpen, dan zoek ik graag 
hulp bij een ander.” 

 

Ondergetekenden 

Deelnemers van de bootcamp Kansrijk MBO, 

Shane Pattipeilohy  
Chune Huijbregts   
Britt Mars   
Anke de Weerd  
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4.7 Team Oranje 

 

 

Docenten missen de juiste skills 

Veel mbo-studenten en -docenten ervaren een negatief gevoel over het mbo, waardoor 
zij zich niet trots voelen op dit type onderwijs. Daarnaast heerst onder mbo-docenten 
het gevoel dat zij zichzelf niet optimaal kunnen doorontwikkelen, dat er sprake is van 
een te hoge werkdruk en dat het salaris dat zij verdienen niet overeenkomt met wat zij 
ervan verwacht hadden. Bijvoorbeeld in een situatie waarin een extern bureau werd 
ingeschakeld om een probleem op te lossen, terwijl hiervoor ook een groep 
gemotiveerde docenten ingezet had kunnen worden. In zo’n geval voelen docenten zich 
niet aangesproken op kwaliteiten die zij wel in huis hebben. Gevolg: deze docenten 
verdwijnen snel uit het mbo-onderwijs, omdat de verwachtingen die ze van het beroep 
hadden, niet overeenkomen met de werkelijkheid.  
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Foto: Team Oranje fantaseert over de superdocent. 

 
Studenten hebben het idee dat het voornamelijk de goede docenten zijn die verdwijnen 
uit het mbo onderwijs en dat de ‘slechte’ docenten achterblijven. Deze docenten 
beschikken niet tot nauwelijks over de soft skills  die zij volgens de studenten nodig 
hebben om hen gelijke kansen te bieden. Soft skills  zijn pedagogische skills, zoals 
empathie, luisteren, betrokkenheid, aandacht, kunnen differentiëren en het complete 
plaatje van de mens achter de student kunnen zien. Wanneer docenten beschikken 
over soft skills  bevordert dit kansengelijkheid voor studenten, omdat docenten dan 
onderscheid kunnen maken tussen relevante en irrelevante verschillen tussen 
studenten. Mbo-studenten starten niet vanuit dezelfde basispositie aan hun opleiding 
en het is daarom nodig naar de potentie van de student, niet enkel naar de bagage die 
een student al heeft. 

Droom: de superdocent 

Wij dromen van superdocenten: mbo-docenten die ruimte krijgen om zich optimaal te 
kunnen ontwikkelen, zodat zij zich ook echt superdocent voelen. Superdocenten 
kunnen heel goed differentiëren en haken aan op relevante verschillen in een klas. 
Superdocenten worden daar ingezet waar zij het beste in zijn. De superdocent heeft de 
tijd en de innerlijke rust om betrokken te zijn - en te blijven - bij studenten en investeert 
actief in de relatie met studenten. Zo loopt de superdocent bijvoorbeeld mee tijdens 
een stagedag, gaat mee naar de sportclub of komt op huisbezoek. Dit in afstemming 
met, en als aansluiting op, wat past bij de behoefte van de student. 

Wat de huidige docent nodig heeft om superdocent te worden is coaching, intervisie, 
begrepen en gewaardeerd worden door het management en vertrouwd worden door 

 

    33 - 41 

 



team. Praktisch betekent dit minder uren achter een bureau en in de les en meer uren 
voor de student, voor professionalisering en voor uitwisseling met collega’s. We willen 
dat docenten zichzelf als lerende professionals gaat zien, zodat zij hun soft skills 
optimaal kunnen ontwikkelen en via deze weg kunnen bijdragen aan kansengelijkheid 
in het mbo. 

Advies: de superdocent mogelijk maken 

 

“Besturen, directies en management moeten echt meer gaan faciliteren en 
minder top-down werken.” 

- Mbo-docent 

 
Ons advies aan de directie MBO is tweeledig. Enerzijds willen we meer tijd voor de 
professionele ontwikkeling van docenten. Hiervoor zijn nodig: 

● Inductieprogramma’s voor startende docenten. Deze verminderen de werkdruk 
door werk weg te nemen en creëren ruimte en tijd voor professionalisering. Dit 
zorgt voor minder uitval onder nieuwe docenten en maakt het mbo 
aantrekkelijk voor nieuwe docenten en zij-instromers. 

● Beloningen voor docenten die zich ontwikkelen met betrekking tot gelijke 
kansen, bijvoorbeeld door zich te richten op de ontwikkeling van hun soft skills . 

Anderzijds willen we meer tijd voor de docent-student-interactie en voor de vormen 
van begeleiding die de docent aan de student kan bieden. Hiervoor zijn nodig: 

● Vertrouwen (oftewel minder regels). Mbo-instellingen krijgen meer vertrouwen 
in het flexibel omgaan met begeleide onderwijstijd (bot), zodat studenten 
vrijgesteld kunnen worden van het moeten voldoen aan de gestelde norm 
bot-uren. Dit neemt ophokuren weg en stelt kwaliteit boven kwantiteit. Het 
zorgt ook voor meer tijd en aandacht voor studenten die dat nodig hebben. 
Wanneer studenten serieus worden genomen, straalt dit ook vertrouwen uit. 

● Minder lesuren voor docenten. Uren die overblijven mogen naar eigen inzicht 
besteed worden aan wat de superdocent denkt dat de student nodig heeft. Dit 
schat de superdocent in door zijn soft skills  in te zetten. In een herziene wet 
komt te staan hoeveel procent lesgebonden taken je maximaal mag hebben. 
Daarnaast pleiten wij voor een goede verdeling van professionaliseringsuren en 
niet-lesgebonden taken én een deel vrij inzetbare uren ten behoeve van 
ontwikkeling van student. Hiervoor is het nodig dat de directie MBO in gesprek 
gaat met besturen om te verkennen waar er meer eigen regie kan worden 
neergelegd bij docenten. 

● Kansencollege voor studenten. Wanneer een superdocent potentie ziet bij een 
student, maar niet op dit moment of binnen de huidige opleiding, kan de 
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student hiernaar verwezen worden. In het kansencollege krijgt de student meer 
aandacht en tijd voor zijn persoonlijke ontwikkelingen en intensieve 
loopbaanbegeleiding. Op deze manier heeft de superdocent heeft meer tijd 
voor andere studenten, maar gaat dit niet ten koste van de gelijke kansen van 
andere studenten. 

Door deze acties wordt de docent ondersteund in en gefaciliteerd bij het inspelen op 
relevante verschillen tussen studenten, waardoor het bieden van gelijke kansen in het 
mbo toeneemt. 

Ondergetekenden 

Deelnemers van de bootcamp Kansrijk MBO, 

Mathijs Fokkema  
Rixt Borgman  
René Lommers  
Meike Korpershoek  
Lotte Tunnissen  
Hans Hindriks  
 

Op de zeepkist: Shane 

Hoor, voel en zie mij 

Elke dag om 07.07 uur pak ik bus 401 om vanuit Breda naar mijn ROC 
Midden Nederland in Utrecht te reizen. Het gaat goed, ik ben net uit de 
kast gekomen, heb net mijn allereerste vriendje ever en heb leuke nieuwe 
mensen ontmoet in een nieuwe stad. Tot dat ene moment, een moment 
uit mijn leven dat ik nooit meer zal vergeten. Al studerend thuis, voor mijn 
tentamenweek, krijg ik van mijn vriendje een telefoontje; “ik ben 
HIV-positief”. Ik was 16 jaar, net van de middelbare school en dacht “ga ik 
dood?”  

Dat was niet het enige, een paar weken later vond er fysiek geweld plaats 
bij mij thuis, door een onstabiele vader, wat leidde tot een heftige 
scheiding. Ikzelf raakte mijn eigen basis kwijt, zoals een dak boven mijn 
hoofd en mijn werk. Het was gedaan dacht ik. Met dit verhaal was ik naar 
mijn mentor gegaan en vertelde dat ik hulp nodig had. Maar die had geen 
idee en verwees mij naar het algemeen hulppunt, een soort decaan. Ik 
vroeg om hulp en dat ik alles aan het verliezen ben, dat ik mijn stage niet 
meer kon doen, wat zou betekenen dat ik niet verder mag met de 
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opleiding maar ook dat ik dakloos raakte. Het enige wat ik kreeg te horen, 
is dat ze mij niet verder kon helpen. 

Ik besloot per direct in samenwerking met de leerplichtambtenaar dat ik 
zo niet verder kon leven, en dat ik op mijn zeventiende besloot om te 
stoppen met mijn studie International Business Studies. Volgens de wet 
niet mogelijk, maar dat hield mij niet tegen. Ik had wel andere belangrijke 
dingen aan mijn hoofd. Eenmaal later kreeg ik te horen na medische 
onderzoeken dat ik zelf geen HIV had, dat mijn ouders gelukkig gingen 
scheiden maar dat ik wel mijn baan bij Jaarbeurs, dus ook mijn kamer in 
Amersfoort zou verliezen en dat mijn relatie per direct eindigde. 

Grote schulden ontstonden door gebrek aan kennis en aan hulp. Dat was 
voor mij de druppel. Met het laatste beetje geld wat ik nog op mijn 
rekening had staan emigreerde ik naar Ierland. Een land waar ik niemand 
ken en maar één keer op vakantie was geweest in Dublin. Ik eindigde in 
Cork en kreeg werk bij Voxpro dat grote projecten deed waar ik voor 
werkte, namelijk Airbnb en NEST. Het was voor mij de perfecte plek om te 
huilen, rust te zoeken en mijn geluk bij elkaar te schrapen. Al dat geluk dat 
door andere mensen kapot is gemaakt. Eenmaal na anderhalf jaar, 
inmiddels verplaatst naar het kantoor in Dublin had ik een gesprek met 
mijn manager. We hadden het over persoonlijke ontwikkeling, kennis en 
passie. Waar ik besefte dat ik wel wilde studeren, maar dat ik niet meer in 
een omgeving opgeleid wilde worden waar “nee” het antwoord is. Ik kreeg 
een telefoontje van een goede vriend. Hij studeerde Business Innovation 
op Avans Hogeschool. Een opleiding die daadwerkelijk veel aansloot op 
het werk wat ik aan het doen was voor Voxpro. Interessant dacht ik, en 
besloot om naar Nederland te vliegen om een dag mee te lopen. 

Het is nu november 2019 en ik ben nu tweedejaars Business Innovation 
student op Avans Hogeschool. Zonder startkwalificatie, zonder 21+ toets, 
met alleen de VMBO-TL op zak. Trots en voldaan met nog steeds zo nu en 
dan problemen uit het verleden die opgelost moeten worden. Maar het is 
maar voor die ene leerplichtambtenaar, die ene vriend en die ene 
manager bij Voxpro die mij zag, voelde en hoorde. Die met mij gingen 
kijken naar de kansen. Weet je wat ook leuk is, lieve lezer, ik heb een week 
na aankomst in Nederland een hele lieve jongen ontmoet, die nu ook 
officieel mijn vriend is en ik ga stage lopen op het ROC Midden Nederland 
en ga mijn bezighouden met onderwijsinnovatie. 

Dus geef ik je het volgende mee, dat een student niet alleen maar kan 
falen door het niet leren of begrijpen van lesstof, maar dat er (zeker op het 
mbo) veel meer speelt, dan dat we denken. Dat jouw keuzes als docent, 
beleidsmedewerker of manager de kansen kunnen bepalen van iemand. 
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Hoor, voel en zie elkaar. Dus kijk diegenen aan die naast je zitten, geef ze 
een knuffel en zeg tegen elkaar hoe trots je bent voor hun bijdrage aan de 
bootcamp. 

 

 

5. Overzicht van de adviezen 
Dit hoofdstuk bevat een samenvatting van de adviezen om de kansengelijkheid op het 
mbo te vergroten en is gericht aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, directie MBO. We sluiten dit rapport af met een laatste zeepkist-moment. 

Advies team Rood: feedback- en feedforwardtrainingen 

Richt je op de vertrouwensband tussen de student en de docent, zorg dat de docent 
feedback en feedforward kan geven en ontvangen, zodat de docent de studenten kan 
begeleiden en ondersteunen in het najagen van hun dromen. Verstrek subsidie om de 
feedback- en feedforwardtraining aan te bieden. Faciliteer een pilot om te onderzoeken 
wat het effect is van een feedback- en feedforwardtraining. Maak als directie MBO 
afspraken met het College van Bestuur van mbo-instellingen, zodat directies en 
managers worden gestimuleerd om de training te implementeren en uit te voeren. 

Advies team Groen A: de WHY-Maand 

Zorg voor een goede start van de opleiding door de WHY-Maand mogelijk te maken 
voor (nieuwe) mbo-studenten, waarin ze zichzelf, elkaar, docenten, de opleiding en hun 
toekomstperspectief leren kennen. Stimuleer de WHY-Maand bij mbo-opleidingen door 
de WHY-Maand een verplicht onderdeel te maken van de onderwijstijd van alle 
mbo-instellingen. Of geef studenten de mogelijkheid om de maand te volgen als 
keuzedeel (bijv. mbo-keuzedeel Oriëntatie). Maak (in samenwerking met ons, of andere 
mbo-studenten en -docenten) een globaal draaiboek voor de WHY-Maand en zorg 
ervoor dat mbo-instellingen de WHY-Maand zelf verder kunnen vormgeven en 
makkelijk integreren in de opleidingen.  

Advies team Groen B: onderwijsteams 

Richt je op het vormen van onderwijsteams op mbo-scholen, die als team de 
verantwoordelijkheid voelen en nemen om in de pedagogische en didactische 
leerbehoeften van hun studenten te voorzien. Maak een toolbox voor 
teamontwikkeling, waar docenten informatie vinden en kennis delen over hoe ze in 
onderwijsteams kunnen werken. Stel een subsidie voor teamprofessionalisering 
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beschikbaar, die je alleen als onderwijsteam kunt aanvragen. Organiseer een campagne 
en wedstrijd voor het beste onderwijsteam, besteed aandacht aan goede voorbeelden 
en inspireer andere onderwijsteams om op dezelfde wijze te gaan werken en zo bij te 
dragen aan kansengelijkheid. Organiseer een pilot waarin het individuele 
functioneringsgesprek plaats maakt voor het teamdialoog: functioneringsgesprekken 
vinden alleen nog maar in teamverband plaats. 

Advies team Blauw: kansen zien 

Zorg ervoor dat docenten en studenten de kansen zien die er zijn op het mbo. 
Organiseer een campagne waarin studenten, docenten en andere 
onderwijsprofessionals zich bewust worden van hun eigen kansenblindheid. Richt naar 
aanleiding van de campagne regionale learning communities  op, waarin docenten en 
studenten van verschillende mbo-scholen werken aan (zelf)kennis over het thema 
kansenongelijkheid, elkaar ontmoeten en de vaardigheden (denk aan reflectie, 
feedback geven en ontvangen, verhogen van weerbaarheid) ontwikkelen die ze nodig 
hebben om kansen te zien en dromen na te jagen.  

Advies team Roze: bewust zijn van vooroordelen 

Zorg ervoor dat docenten zich bewust zijn van hun eigen vooroordelen, zodat deze 
nooit in de weg komen te staan van de kansen van hun docenten. Organiseer een 
landelijke campagne om iedereen bewust te laten zijn van de normaliteit van het 
hebben van vooroordelen, van de impact en de gevolgen van het bestaan van deze 
vooroordelen in het onderwijs en dat deze vooroordelen vaak in de weg staan van een 
vrije identiteitsvorming en een positief zelfbeeld bij zowel docenten als studenten. Zorg 
ervoor dat mbo-scholen een intentieverklaring voor kansengelijkheid ondertekenen 
zodat studenten hun identiteit en zelfbeeld in alle vrijheid kunnen vormgeven. Op deze 
manier laten schoolbesturen zien dat ze staan voor een diverse schoolcultuur waar 
studenten worden gezien in hun volledigheid. Stel financiële middelen beschikbaar 
zodat mbo-scholen een diversiteitscoördinator kunnen aanstellen. Deze zal gedurende 
een paar jaar werken op de school om de afspraken uit de intentieverklaring te 
implementeren.  

Advies team Geel: studententelefoon 

Faciliteer de mogelijkheid voor studenten om hun vragen en problemen op een 
laagdrempelige manier te delen met een professional, zodat een student zich nooit 
meer alleen of verloren hoeft te voelen. Richt een studententelefoon op die studenten 
24/7 gratis kunnen bereiken, breng professionals uit verschillende domeinen bijeen en 
leid hen op om een ‘telefoonteam’ te vormen, voer een landelijke campagne ter 
promotie van de studententelefoon (i.s.m. SIRE), zorg ervoor dat studenten terecht 
kunnen bij de zorgconsulent van de mbo-school en dat docenten met andere 
zorgconsulenten kunnen leren, uitwisselen en professionaliseren. 
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Advies team Oranje: de superdocent 

Richt je op het ondersteunen en faciliteren van docenten bij het inspelen op relevante 
verschillen tussen studenten, waardoor het bieden van gelijke kansen in het mbo 
toeneemt. Faciliteer meer tijd voor de professionele ontwikkeling van docenten, en 
beloon docenten die ermee aan de slag gaan. Organiseer ook meer tijd voor de 
verschillende vormen van interactie tussen studenten en docenten. Geef docenten 
meer vertrouwen door ze flexibel te laten omgaan met de norm voor bot-uren. Bepaal 
opnieuw de juiste verdeling tussen lesuren (minder), professionaliseringsuren en 
niet-lesgebonden taken én een deel vrij inzetbare uren ten behoeve van ontwikkeling 
van student. Ga in gesprek met besturen om te verkennen waar meer regie kan worden 
teruggeven aan docenten. Organiseer een kansencollege waar de student meer 
aandacht en tijd krijgt voor haar/zijn persoonlijke ontwikkelingen en intensieve 
loopbaanbegeleiding. Op deze manier heeft de superdocent heeft meer tijd voor 
andere studenten, maar gaat dit niet ten koste van de gelijke kansen van andere 
studenten. 

 

Op de zeepkist: Alice 

Het was helemaal niet mijn plan om zo emotioneel te worden op het 
moment dat ik op de zeepkist stapte die middag tijdens de Bootcamp. Ik 
voelde me geïnspireerd door voorgaande sprekers die mij en de andere 
aanwezigen overtuigden van het belang van wat we daar die dag kwamen 
doen: het vergroten van kansen voor iedere student in het mbo. Zij deden 
dit door te vertellen over hun eigen verleden en ervaringen. En ik wilde 
mijn verhaal over de toekomst vertellen, in de hoop die toekomst een 
persoonlijk gezicht te kunnen geven. Een gezicht van iemand die nog niet 
bestaat. 

Ik was wat later die dag bij de Bootcamp. Die ochtend was ik eerst wezen 
bloedprikken en dat liep wat uit. Er werd geen bloed geprikt omdat ik ziek 
ben, maar omdat ik een paar maanden geleden besloten heb dat ik een 
zelfstandige moeder wilde worden. De wens om moeder te worden is er al 
zolang als ik me kan herinneren, maar tot mijn spijt is mijn leven anders 
gelopen. Natuurlijk was ik graag iemand tegen gekomen, hadden we 
samen een fijne en stabiele relatie opgebouwd en graag had ik dan na een 
paar jaar de pil in de prullenbak gegooid. Maar mijn leven liep helaas 
anders. Na veel gesprekken met familie, vrienden en mijn huisarts werd ik 
daarom enkele maanden geleden doorverwezen naar een 
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fertiliteitskliniek. Met kunstmatige inseminatie met donorzaad hoop ik dat 
mijn wens om moeder te worden werkelijkheid zal worden. 

De week voor de Bootcamp zat ik met mijn broer bij de arts in de kliniek. 
En je weet dat het er anders aan toe zal gaan dan bij andere 
zwangerschappen. Maar het is echt een hele andere wereld kan ik u 
vertellen! Zo vertelde de arts mij dat, zodra ik een geschikte kandidaat zou 
blijken, een inlogcode zou krijgen voor een site waarop ik de toekomstige 
donor zou kunnen uitzoeken. “U kunt u voorstellen dat als u op zoek bent 
naar een saxofoon spelende academicus, het aantal donoren beperkt zal 
zijn. Maar u kunt selecteren op uiterlijke kenmerken, intelligentie, 
persoonlijke kenmerken enzovoorts.” 

De woorden van mijn arts deden me beseffen dat ik opeens een kans 
kreeg die veel anderen niet zomaar krijgen. Sinds ik besloot om dit 
bijzondere traject te starten, weet ik al hoe mijn kindje zal heten, mocht ik 
het geluk hebben dat alles goed gaat uiteraard. Een geweldige naam als u 
het mij vraagt! 

Maar ik bedacht me op dat moment dat ik, als ik het slim speel, de kansen 
van mijn kind kan vergroten. Ik kan kiezen voor iemand met een goed stel 
hersenen, de juiste genen met zo min mogelijk erfelijke ziektes en met een 
sterk doch vriendelijk karakter. Ik heb de mogelijkheid om voor zo’n donor 
te kiezen in een poging de natuur zoveel mogelijk een handje te helpen. 
Want als kind van een alleenstaande moeder, zonder bekende vader zal 
mijn zoon of dochter het al lastig genoeg krijgen. Maar de realiteit is dat 
de natuur niet altijd te helpen is en dat het haar eigen weg gaat. Het blijft 
uiteindelijk gewoon een sprong in het hele onbekende diepe. 

Die middag wilde ik die veertig mensen die mij aankeken maar één ding 
vragen. En ik vraag het jullie als lezers op dit moment nogmaals: ik ben 
aan het prille begin van dit bijzondere traject. En het is vreselijk spannend 
en mooi en eng tegelijk. En ik zal alles doen wat ik kan om te zorgen dat 
mijn zoon of dochter zoveel mogelijk kansen kan grijpen in dit leven. Dat 
hij of zij zal opgroeien tot een liefdevol, slim en grappig mens dat de 
wereld zijn of haar geweldige persoonlijkheid te bieden heeft. Willen jullie 
er dan in de tussentijd alles aan doen om te zorgen dat mijn zoon of 
dochter de beste opleiding kan krijgen die hij of zij maar wil, met alle 
kansen en mogelijkheden die er zijn? Willen jullie ervoor zorgen dat er op 
elke school minimaal één iemand zit die gelooft in een Kansrijk MBO voor 
iedereen, ieder kind, ongeacht afkomst, omstandigheden, bijzondere 
behoeften of wat dan ook? En dat het helemaal niet uitmaakt dat hij of zij 
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geen saxofoon spelende academicus is, maar mag zijn wie hij of zij wil zijn. 
Dat zou dit hele traject al een beetje minder eng en spannend maken. 
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