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Wat ben ik ongelooflijk blij dat jij dit onderwerp op de agenda van je school gaat
zetten! Namens een hele hoop kinderen, jongeren en collega's wil ik je heel erg
bedanken. Je gaat namelijk echt een verschil maken. 

Dit werkboek is er om je te helpen. Aan de hand van verschillende opdrachten breng
jij zelf je veranderstrategie en vervolgstappen in kaart. Heel veel succes!
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Voor elke verandering is de stip op de horizon
van belang. Want als je als organisatie een
verandering doorvoert, is het wel belangrijk
dat je weet waar je naartoe wilt. 

Daarom gaan de volgende opdrachten over
die stip op de horizon. Die breng je in kaart
voor jezelf én voor de school. 

de stip op de horizon
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Wat is voor jou de stip op de horizon?
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Beschrijf wat je wil bereiken met het op de agenda zetten van anti-racisme in jouw onderwijsorganisatie. Wat
is het lonkend perspectief? Wat maakt het de moeite waard?

O P D R A C H T E N

Wat zijn de kernwaarden van je school?

Als je een onderwerp op de agenda wilt zetten, lukt dat het beste wanneer je een haakje kunt vinden met de
organisatie-identiteit. De kernwaarden kunnen zo'n haakje zijn.



Voorbeeld

Kernwaarde:

Uitwerking: Onze school heeft het oog op de toekomst. Die toekomst wordt steeds
diverser, cultureel gezien. Om toekomstgericht te kunnen blijven is het
essentieel dat we zorgen dat onze school klaar is voor een diverse en
inclusieve wereld. 

Werk per kernwaarde uit wat de link is
met anti-racisme
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Toekomstgericht

Nu jij

Kernwaarde:

Uitwerking:

Kernwaarde:

Uitwerking:

Kernwaarde:

Uitwerking:
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Kernwaarde:

Uitwerking:

Kernwaarde:

Uitwerking:

Wat is het hoofddoel dat je wilt bereiken op jouw school?

Je hoofddoel is nog wat concreter dan de stip op de horizon.  Werk hieruit wanneer je 'klaar' bent. Wanneer is
je doel bereikt?



D E E L  2

Nu je de stip op de horizon hebt geplaatst,
gaan we ook kijken naar de huidige situatie.
We maken een soort 'foto' van de situatie op
dit moment, zodat je later ook kunt zien welke
veranderingen jouw anti-racisme reis teweeg
heeft gebracht.

Tegelijkertijd is het goed om te weten op
welke gebieden er juist al veel gebeurt. Dat
kan je later namelijk in je activiteiten en
interventies gebruiken om op verder te
bouwen. Ook betekent het dat je mogelijk al
medestanders hebt!

De huidige situatie breng je in kaart op zes
gebieden: 
- het curriculum
- didactiek en pedagogiek
- beleid
- representatie
- ondersteuning en facilitering
- veiligheid

maak een foto van de
huidige situatie
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Curriculum
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O P D R A C H T E N

Beschrijf wat er op het moment al gedaan wordt in de curricula op school, op het gebied van anti-racisme. 

  Wat gaat er goed?

Beschrijf wat er al wel geadresseerd is, maar waar nog stappen voor gezet moeten worden.

  Wat staat er op de agenda?

Beschrijf op welke punten volgens jou écht nog actie moet worden ondernomen.

  Wat moet er nog op de agenda?



Didactiek & Pedagogiek
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Beschrijf wat er op het moment al goed gaat op didactisch en pedagogisch gebied, m.b.t. anti-racisme. 

  Wat gaat er goed?

Beschrijf wat er al wel geadresseerd is, maar waar nog stappen voor gezet moeten worden.

  Wat staat er op de agenda?

Beschrijf op welke punten volgens jou écht nog actie moet worden ondernomen.

  Wat moet er nog op de agenda?



Beleid
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Beschrijf wat er op het moment al is opgenomen in het beleid, m.b.t. anti-racisme (en/of inclusiviteit). 

  Wat gaat er goed?

Beschrijf wat er al wel geadresseerd is, maar waar nog stappen voor gezet moeten worden.

  Wat staat er op de agenda?

Beschrijf op welke punten volgens jou écht nog actie moet worden ondernomen.

  Wat moet er nog op de agenda?



Representatie
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Beschrijf wat er op het moment goed gaat op het gebied van representatie. Bijvoorbeeld in de
leerlingen-/studentenpopulatie, maar ook in het medewerkersbestand.

  Wat gaat er goed?

Beschrijf wat er al wel geadresseerd is, maar waar nog stappen voor gezet moeten worden.

  Wat staat er op de agenda?

Beschrijf op welke punten volgens jou écht nog actie moet worden ondernomen.

  Wat moet er nog op de agenda?



Ondersteuning & Facilitering
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Beschrijf wat er op het moment mogelijk is m.b.t. ondersteuning en facilitering als iemand op school zich
verder wil verdiepen in anti-racisme.

  Wat gaat er goed?

Beschrijf wat er al wel geadresseerd is, maar waar nog stappen voor gezet moeten worden.

  Wat staat er op de agenda?

Beschrijf op welke punten volgens jou écht nog actie moet worden ondernomen.

  Wat moet er nog op de agenda?



Veiligheid
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Beschrijf welke veilige mogelijkheden er zijn om racisme aan te kaarten op school; door leerlingen/studenten
én medewerkers.

  Wat gaat er goed?

Beschrijf wat er al wel geadresseerd is, maar waar nog stappen voor gezet moeten worden.

  Wat staat er op de agenda?

Beschrijf op welke punten volgens jou écht nog actie moet worden ondernomen.

  Wat moet er nog op de agenda?
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Elke situatie vraagt om een andere strategie.
Dat is afhankelijk van twee aspecten: 
1) de cultuur in de organisatie
2) het type verandering

De cultuur in de organisatie
Met betrekking tot de cultuur maken we
onderscheid tussen de familiecultuur, de
hiërarchische cultuur, de innovatieve cultuur
en de marktcultuur.  

Het type verandering
Met betrekking tot de verandering maken we
onderscheid tussen verschillende drijfveren:
1) externe druk
2) interne drijfveer
3) externe kans

de veranderstrategie

machtstrategie
onderhandelingsstrategie
rationele strategie
motivatiestrategie
leerstrategie
dialoogstrategie

De veranderstrategie
Tot slot zijn er zes veranderstrategieën die
kunnen worden ingezet:
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Uit: Boonstra (2018) Veranderen als samenspel. Een positieve kijk op het veranderen en vernieuwen van organisaties
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 Machtstrategie: doordrukken
Gestuurd door de
top
Doelgericht
Positiemacht
Rol controllers

Lineair proces
Macht-dwang
Commanderen

 Rationele strategie: doorzetten
Initiatief genomen
door de top
Oplossingsgericht
Gebruik expertkennis

Lineair proces
Overreden
Overtuigen

 Leerstrategie: ondervinden
Actief en reflectief
Ambitie gedreven
Informele macht
Inbreng leraren

Circulair proces
Actiegericht leren
Faciliteren

 Onderhandelstrategie: doorgronden

Meerdere actoren
Resultaatgericht
Positionele macht
Tijdelijke coalities

Iteratief proces
Onderhandelen
Uitwisselen

 Motivatiestrategie: ontwikkelen
Leiders en volgers
Transitiegericht
Verleidingsmacht
Input
professionals

Iteratief proces
Participatie
Begeleiden

 Dialoogstrategie: ontdekken
Interactief
Toekomstgericht
Visionaire macht
Gezamenlijke rol

Dynamisch proces
Gezamenlijk leren
Dialoog aangaan



Bepaal het type omgeving
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O P D R A C H T E N

  Familie   Innovatie

  Hiërarchie   Markt

Focus:
Leiders:
Waarden:

Alles samen doen
Coach; teambouwer
Betrokkenheid
Ontwikkeling

Focus:
Leiders:
Waarden:

Creatie
Innovator; visionair
Innovatiekracht
Wendbaarheid

Focus:
Leiders:

Waarden:

Beheersing
Coördinator;
organisator
Efficiëntie
Uniformiteit

Focus:
Leiders:
Waarden:

Competitie
Aanjager; vechter
Marktpositie
Resultaat

Stabiliteit en controle

Flexibiliteit en Vrijheid

In
er

n-
ge

ri
ch

t
Extern-gericht

Schrijf op van wat voor type omgeving jouw school kenmerken vertoont.

 Mijn school heeft kenmerken van ...



De Machtstrategie past wel / niet* bij deze verandering op mijn
school, omdat ...
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Leg uit waarom deze strategie wel/niet past m.b.t. anti-racisme op jouw school

Leg uit waarom deze strategie wel/niet past m.b.t. anti-racisme op jouw school

De Rationele strategie past wel / niet* bij deze verandering op mijn
school, omdat ...



De Onderhandelstrategie past wel / niet* bij deze verandering op
mijn school, omdat ...
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Leg uit waarom deze strategie wel/niet past m.b.t. anti-racisme op jouw school

Leg uit waarom deze strategie wel/niet past m.b.t. anti-racisme op jouw school

De Motivatiestrategie past wel / niet* bij deze verandering op mijn
school, omdat ...



De Leerstrategie past wel / niet* bij deze verandering op mijn
school, omdat ...
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Leg uit waarom deze strategie wel/niet past m.b.t. anti-racisme op jouw school

Leg uit waarom deze strategie wel/niet past m.b.t. anti-racisme op jouw school

De Dialoogstrategie past wel / niet* bij deze verandering op mijn
school, omdat ...



Conclusie
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Leg uit waarom deze strategie wel/niet past m.b.t. anti-racisme op jouw school

 Ik ga de volgende strategie(ën) inzetten
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Veranderen doe je niet alleen. Veranderen
kun je alleen samen. Daarom breng je in dit
deel van het werkboek jouw veranderpartners
in kaart. We noemen ze ook wel de spelers,
want veranderen wordt veel leuker als je het
ziet als een spel.

Bondgenoten
Je gaat op zoek naar de collega's die jouw
bondgenoten kunnen en willen zijn.  Daarbij
kijk je ook naar welke fase in hun anti-racisme
proces zij zijn. Want hoe verder zij zijn in reis,
hoe beter je de opdracht kunt delen.

Als een collega zich begeeft in de angstzone,
zal je veel harder moeten trekken dan
wanneer de collega al in de leer- of groeizone
is. En we willen het spel voor onszelf juist zo
makkelijk en leuk mogelijk maken. Alleen dan
lukt het om ook echt die stip op de horizon te
bereiken. 

de spelers
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Early Adopters Gangmakers Volgers Laatkomers Achterblijvers

Breng de spelers in kaart
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O P D R A C H T E N

De bondgenoten
Dit zijn jouw bondgenoten. De Early adopters, de
gangmakers en de volgers. Sta je echt nog op het begin
van het proces? Dan ga je op zoek naar de Early Adopters.
Zijn er al wat collega's die op eigen houtje initiatieven aan
het opzetten zijn? Dan kun je mooi opzoek naar de
gangmakers die andere collega's kunnen inspireren. Is je
school op bepaalde aandachtsgebieden al heel goed
bezig? Dan kun je de olievlek zo groot mogelijk maken
door je te richten op de Volgers.
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Beschrijf wie er in jouw organisatie bij de Early Adopters horen en ik welke zone zij zich bevinden: de
angstzone, de leerzone of de groeizone. 

 Early Adopters

Beschrijf wie er in jouw organisatie bij de gangmakers horen en ik welke zone zij zich bevinden: de angstzone,
de leerzone of de groeizone. 

 Gangmakers

Beschrijf wie er in jouw organisatie bij de volgers horen en ik welke zone zij zich bevinden: de angstzone, de
leerzone of de groeizone. 

 Volgers

Breng de early adopters, gangmakers en volgers in kaart
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En wat gaan we dan doen? In dit deel van het
werkboek breng je alle inzichten bij elkaar. Op
basis van de veranderstrategie, de
aandachtsgebieden, de cultuur, de
bondgenoten, etc. bepaal je wat de beste
vervolgstappen zijn voor jouw school.

Dat kunnen formele acties zijn (bijvoorbeeld
als je een leidinggevende hebt die wat kan
betekenen in de facilitering), of juist informele
acties (een docent motiveren om eens kritisch
naar het eigen curriculum te kijken).

Helaas is er geen kant-en-klaar plan wat stap
voor stap op elke school te plakken is. Gebruik
dus de inzichten die je hebt opgedaan in de
vorige delen van het werkboek. En vergeet
niet om ook je bondgenoten te betrekken bij
het bepalen van de vervolgstappen!

de vervolgstappen
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Bekijk de personen die je in het vorige deel hebt benoemd. Op
welke gebieden hebben zij het meeste invloed?

Curriculum Didactiek &
Pedagogiek

Het beleid

Representatie
Ondersteuning
& Facilitering

Veiligheid

Dit zijn de gebieden waar je jouw pijlen in eerste instantie op gaat richten.

 Het meeste invloed hebben we ...
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Schrijf de veranderstrategieën op die passen bij je school.

  Ik gebruik de volgende veranderstrategieën

Schrijf de collega's op die je partners kunnen worden.

 Ik ga met de volgende personen actief samenwerken

Schrijf de aandachtsgebieden op waar jullie de meeste invloed hebben.

 Wij gaan ons richten op de volgende gebieden

Breng nu het geheel bij elkaar
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Schrijf de veranderstrategieën op die passen bij je school.

 Bepaal welke acties je kunt uitzetten op basis van de veranderstrategieën, 
 partners en invloed

Schrijf de acties op die je kunt uitzetten
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Tot slot is het belangrijk om nog even stil te
staan bij jezelf en je eigen rol. Op het begin
van het werkboek heb je mooi in kaart
gebracht wat jouw eigen doelen zijn. Maar,
het is ook belangrijk om te beseffen dat het
invoeren van anti-racisme niet een makkelijke
opdracht is.

Je zult weerstand tegenkomen, onbegrip en
irritatie. Daarom is het heel erg belangrijk om
gedurende het proces ook goed voor jezelf te
blijven zorgen. 

jouw rol
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Breng je grenzen in kaart
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OPDRACHTEN

Schrijf op wat je grenzen zijn. Waartoe ben je niet bereid? Vind je het bijvoorbeeld te ver gaan om in je vrije
tijd aan het onderwerp te werken? Of trap je op de rem als je persoonlijke relaties op het werk in het geding
komen?

 Wat zijn jouw grenzen?

Schrijf op hoe je weet dat je grenzen bereikt zijn, zodat je het in de gaten kunt houden.

  Hoe herken je bij jezelf als je grenzen zijn bereikt?

Wat kun je al gaan regelen? Bijvoorbeeld een collega die je spiegelt, of extra tijd bij je leidinggevende om aan
het onderwerp te werken.

  Wat kun je al gaan regelen zodat jij je grenzen goed kunt bewaken?
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