
Alliantie Divers voor de klas 
 
Werken aan een divers schoolteam!? 
 
Vindt u het belangrijk dat jouw school een afspiegeling vormt van de samenleving, de buurt waarin 
uw school staat en de leerlingen in de groepen? 
Met de Alliantie Divers voor de klas werkt u evidence based, structureel en voortvarend aan het 
diverser maken van uw schoolteam! Werken aan diversiteit is bovendien werken aan het 
terugdringen van het lerarentekort. 
 
De Alliantie Divers voor de klas is een samenwerkingsverband tussen het ministerie van OCW, 
Meestert!, het LOBO (Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs), de Vereniging Hogescholen 
en de PO-raad, bedoeld om werk te maken van diversiteit en inclusief werkgeverschap in het primair 
onderwijs en in de lerarenopleidingen.  
 
Hoofddoel van ‘Divers voor de klas’ is: Het vergroten van gender- en culturele diversiteit in het 
primair onderwijs en het versterken van de inclusieve cultuur in de pabo’s en de schoolorganisaties. 
 
Waarom samenwerken met de Alliantie? 
 
1. Zelfscan 
We hebben een zelfscan gemaakt die de meest relevante aspecten van diversiteit en inclusie in kaart 
brengt voor uw organisatie. Uit de scan komt een werkplan met de belangrijkste doelen en acties 
naar voren. U vindt de scan hier. 
Grootste waarde volgens de schoolorganisaties die hem al gebruikten: een waardevolle start van 
bewustwording, zicht op blinde vlekken en een werkplan met concrete activiteiten om uit te voeren. 
 
2. Delen is vermenigvuldigen 
Iedereen is op zoek naar tips, voorbeelden, praktisch toepasbare inzichten, dingen die werken. Wij 
verbinden partijen, kennis en ervaringen van anderen aan elkaar, onder andere vanuit een landelijk 
project samen met een aantal pabo’s en scholen. We organiseren hiertoe live en online 
kennissessies. Tot slot hechten we veel waarde aan het samen optrekken van opleidingen en 
scholen. 
 
3. Persoonlijke ondersteuning 
Er is vanuit de Alliantie support beschikbaar door lectoren en projectondersteuners bij de uitvoering 
van uw plan.  
 
4. Menukaart van interventies 
Inspiratie, werkvormen of een interessante spreker nodig? We beschikken over een mooie 
menukaart aan interventies om in uw organisatie beweging te krijgen. Altijd maatwerk! 
 
Meer weten? 

§ Plan een live of online kennismakings-meet! robertjankooiman@gmail.com  
§ Deel uw diversiteitsvraagstuk 
§ We kijken waar we matchen en hoe we uw plan of activiteit verder kunnen brengen met een 

gerichte actie vanuit de Alliantie 
§ We maken vervolgafspraken en gaan samen aan de slag! 


