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10 vuistregels voor gelijke kansen 
 
Beste leerkrachten basisonderwijs, 
de Roeptoeter mengt zich graag even in de ophef die er in onze samenleving is ontstaan over de 
steeds groter wordende kloof tussen de ‘alleshebbers’ en de ‘nietshebbers’ en hun ongelijke 
kansen op kwalitatief goed onderwijs, op een passend schooladvies na groep 8 en de daaruit 
volgende kansen op een betaalbaar huis, een goede baan, voldoende leefgeld, succes, een 
langer en gezonder leven, macht, aanzien, waardering en maatschappelijk-politieke inspraak. 
Deze discussie raakt vele mensen, jong en oud, arm en rijk, van kleur of niet, (hm…als je niet 
‘iemand van kleur’ bent, ben je dan van ‘iemand van nietkleur’?) en woelt steeds meer 
(voor)oordelen naar boven uit de in de Nederlandse klei gewortelde manier van (na)laten en 
(voor)doen. Hoe bewust zijn wij ons van onze privileges? Op basis waarvan hebben wij onze 
eigen successen eigenlijk te danken? Wie of wat kunnen we de schuld geven van ons falen? En 
begint niet alles, echt álles, eenvoudigweg bij de plek, waar onze wieg heeft gestaan? Nature 
versus nurture? 
De Roeptoeter slaat aan op vooral deze vragen:  
-Hoe kunnen wij, opvoeders en onderwijzers onze en andersmans/vrouws kinderen het beste 
begeleiden bij het vinden en benutten van de beste kansen?  
-Hoeveel invloed kunnen wij uitoefenen op dat wat in aanleg, aan de basis van het leven van een 
kind, al aanwezig is?  
-Hoe geef je ieder kind gelijke kansen?  
 
Vuist 1: Ouders doen er niet toe! 
Als ouders hun kinderen komen opgeven bij de basisschool begint het al: er wordt expliciet 
gevraagd naar hun opleidingsniveau. Vaak wordt gedacht -niet in de laatste plaats door die 
ouders zelf- dat van daaruit ook al meteen een indicatie gegeven is voor de mogelijkheden van 
de betreffende kinderen. Maar, beste lezers dezes, niets is minder waar! Resultaten uit het 
verleden geven geen garantie voor de toekomst! Hoe hebben die ouders hun diploma’s dan wel 
of juist niet gehaald? Hebben zij wel alle kansen gehad, die ze hadden verdiend? En waarom zijn 
ze in die bepaalde baan gerold of blijven steken? Had hun vader of moeder al met succes dat 
familiebedrijf gerund en hadden zij geen keus? En hoezo zouden kinderen van bijvoorbeeld een 
huisarts slimmer zijn, dan kinderen van een loodgieter? Laten we beginnen met te kijken naar 
‘hoger’ dan wel ‘lager’ opgeleide ouders! Laten we hooguit meer gaan spreken van ‘theoretisch’ 
of ‘praktisch’ geschoold, als het er al toe doet en laten we vooral afstappen van het idee, dat 
wanneer één of beide ouders de Universiteit heeft gedaan , hun kinderen bij voorbaat al meer 
waarde zullen hebben voor de samenleving, want intelligenter zijn en dus belangrijker dan alle 
anderen. Stop daarmee! Hebben jullie nooit een oer-stomme minister aan het werk gezien? 
Hebben jullie nooit een briljante handwerksman of -vrouw ontmoet? Ben jij automatisch een 
goede koning, wanneer jouw moeder een goede koningin is geweest? Nou dan! 
 
Vuist 2: Gelijke monniken, gelijke kappen? 
Ik dacht het niet! Wil je iedereen gelijke kansen bieden, dan heb je niks aan het ‘gelijke kappen- 
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gelijke monniken’ principe. We zijn allemaal gelijkwaardig, maar we zijn niet allemaal gelijk! 
Gelukkig niet, zeg! Natuurlijk zijn er verschillen! Nee, onze leerlingen gaan straks niet allemaal 
naar dezelfde middelbare school na 8 jaar basisonderwijs en hola, dat maakt ook niet uit! Als 
het goed gaat en de leerlingen zijn goed gezien op de basisschool, dan gaan zij stuk voor stuk 
met een stevige basiskennis, barstensvol zelfvertrouwen naar de middelbare school die het 
beste bij ze past, want dan hebben wij ze geleerd om de kansen die er voor hen lagen ook te 
pakken. Dat bereik je niet door iedereen over één kam scheren! We moeten geen identieke 
eenheidsworstjes produceren! Niet allemaal naar de VWO! Wezenlijke gelijkheid bereik je alleen, 
wanneer je wezenlijke ongelijkheid omarmt. Wat kennen en kunnen de leerlingen al? Waar 
hebben zij begeleiding bij nodig? Waar ligt hun belangstelling? Welke talenten hebben ze? Hoe 
leren zij? Waar ligt hun toekomst? 
 
Vuist 3: Richt je op hun kernkwaliteiten! 
Alle kinderen in het basisonderwijs krijgen op vergelijkbare, bijna gelijke manieren hun lesstof 
aangeboden. Dat moet en dat is goed! Maar daarna, in de verwerking, gaan ze er op hun eigen 
manier mee aan de slag. Om ze in een goede leerconditie te brengen of te houden, is het 
verstandig om daarin hun zelfstandigheid te stimuleren, hun doorzettingsvermogen te roemen, 
ze voortdurend aan te zetten tot creatief denken, hun autonomie te herkennen en te erkennen en 
te zorgen voor zo min mogelijk verlies van oorspronkelijkheid. Dat houdt hun geest open! En ook 
die van jou, beste leerkracht. Doen we dat niet vanaf dag één, dan maken we van teveel van 
onze leerlingen hele goeie kopieermachines, want dan leren ze in de loop van tijd het 
zelfstandig denken helemaal af. Al die eindeloze invuloefeningen! Herhalen is goed en de tafels 
der vermenigvuldiging erin stampen ook, maar daar ben je er niet mee! Wil je dat je leerlingen 
het door jou aangebodene echt goed in zichzelf opnemen, dan moet jij oog hebben voor hun 
kern. Bied ze meteen tijdens uitleg en instructie de mogelijkheid om mee te denken. Leg niet uit, 
wat ze al weten! Vertel ze meer dan alleen over het ‘wat’ en ‘hoe’! Ga ook in op het waarom!  
 
Vuist 4: Neem kennis van hun (leer)eigenschappen!  
Daal af in de wereld van het jonge kind en ontdek de essenties van hun denken en doen en leren 
en leer jezelf rete-goed observeren. Wat zie je?  
A: Hoe denkt het kind? ( Welke algemene leerkenmerken observeer je?) Hoe snel leert het kind? 
Heeft het een brede/ smalle algemene kennis? Kan het al scherp en gedetailleerd waarnemen? 
Is het verbaal sterk/ minder sterk? En ook analytisch sterk/ minder sterk? Heeft het kind een 
goed geheugen? Is het nieuwsgierig? Kan het problemen zelfstandig goed / niet goed oplossen?  
B: Hoe doet het kind? (Welke algemene persoonlijke kenmerken zie je?) Is het ‘rijp’/ voorlijk/ lijkt 
het ouder/ jonger dan de leeftijdsgenoten? Waar ligt de belangstelling? Kan het meteen aan de 
slag met nieuwe informatie? Is het een doorzetter of geeft het op voordat er een antwoord is? Is 
het kind autonoom? Is het creatief? Kan het zelf iets/ niets bedenken? Is het kritisch? Stelt het 
vragen over gebruiken, afspraken, regels, routines? Heeft het een diepe interesse? Neemt het 
genoegen met oppervlakkige weetjes alleen? Is het perfectionistisch of liever lui dan moe? 
Streeft het naar volledigheid? Vraagt het op tijd om hulp? 
C: Hoe leeft het kind? (Welke algemene omgevingsfactoren spelen een rol?) Waar heeft zijn/ 
haar wieg gestaan? Waar liggen zijn zijn/ haar kansen of juist uitdagingen? Is de directe 
leefomgeving ‘rijk’ of juist niet zo ‘rijk’? Welke plek heeft het kind in het gezin? Is er een vaste 
basis? Groeit het op in harmonie of zijn er hindernissen? Welke vrienden heeft het kind? 
 
Vuist 5: Focus op het leren! 
Kinderen komen naar school om te leren. Dat is een feit! Daarom is het van groot belang, dat je 
als leerkracht weet hoe leren werkt. Wat gebeurt er toch allemaal in die bovenkamers van je 
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leerlingen? Met welke strategie zijn zij het meest succesvol? Welke denkstappen moeten ze 
zetten, om een opgave op te kunnen lossen? Hoe werkt het geheugen? Lange termijn, korte 
termijn? Wat is verschil tussen automatiseren en begrijpen? Waardoor onthouden kinderen de 
lesstof? Welke kapstokjes gebruiken ze om hun kennis aan op te hangen? Welke vaardigheden 
moet je trainen, om het leren te bevorderen? Gaat het leren niet zo soepel, vraag je dan goed af, 
tegen welke hindernissen de leerling is aangelopen. Dat hoef je niet alleen te doen, hè? Je 
collega’s hebben er ook kijk op, namelijk! Belangrijk is een doorwrochte overdracht: van duo 
naar duo, van leerkracht 1/ 2 naar leerkracht 3 en zo verder. Zij hebben al heel veel kennis 
opgedaan over jouw leerlingen. Negeer dat nooit! Denk nooit: ik ga dat tot de Kerst wel es even 
helemaal zelf weer bekijken. Koppel jouw observaties terug! 
 
Vuist 6: Bestudeer de meervoudige intelligentie! 
Daar heb je vast wel eens van gehoord, toch? Deze kijk op het leren kan een echte eyeopener 
zijn en je goed helpen bij het inkleuren van je lessen en geeft je een houvast voor de didactische 
variatie  die zo broodnodig is, binnen jouw onderwijs. Hoe hou je het voor iedereen uitdagend? 
Er is een globale indeling naar 8 verschillende aanvliegroutes voor het leren hanteren van 
nieuwe lesstof. Sommige mensen leren met hun oren en die hebben baat bij het hardop 
repeteren van lessen. Anderen zijn weer meer visueel ingesteld en kunnen zich gesteund voelen 
door beeldmateriaal bij de les. Je hebt sterk talige types of juist de meer wiskundig denkenden. 
Er zijn mensen, die leren door te doen. Die vinden het fijn op springend door de klas de tafels te 
leren stampen. Er zijn mensen, die vooral leren van de interactie: die leren door samen te 
studeren en er zijn lieden, die het liever op eigen kracht uitpuzzelen. Ook zijn er mensen, die 
graag alles benaderen vanuit de wetmatigheden van onze biologie. Op onderstaand schema zie 
je dat verbeeld. 
Wanneer het jou lukt om in de klas een goede vertaling hiervan te maken naar verschillende 
didactische werkvormen, dan bereik je de verschillend lerende kinderen ook makkelijker. 
Bovendien is het voor jezelf ook leuk, om het eens helemaal op een nadere manier te brengen, 
toch? Dan stap je uit je comfortzone. Dan doe je meteen goed voor, hoe leerzaam het kan zijn 
om van een geijkt pad af te wijken. 
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Vuist 7: Toon vertrouwen in je leerlingen! 
Nu gaat de Roeptoeter een beetje op een andere toer: op die van de interactie tussen jou en je 
klas.  Vertrouwen geven, roept zelfvertrouwen op en geeft ook nog es veel ruimte voor de 
acceptatie van de verschillen tussen de leerlingen. Zeg vaak: Jullie kunnen dit, klas! Geef ze het 
vertrouwen, dat ze, als jij even uit de klas moet, rustig zullen doorwerken! Geef ze het 
vertrouwen, dat ze de lesstof zullen aankunnen! Geef ze het vertrouwen, dat ze onderlinge 
conflicten goed kunnen oplossen! Geef ze het vertrouwen, dat ze een leuk uitstapje voor de 
groep kunne regelen! Of een actie op touw kunnen zetten voor een goed doel naar eigen keuze! 
Laat zien, dat je ze kent en waardeert. Benoem vaak de positieve dingen die je ziet en maak dat 
niet tot iets vanzelfsprekends. Probeer de kinderen elke schooldag weer met een krul in hun 
neus naar huis te sturen! Sta met een open geest, vol goede verwachtingen voor je leerlingen. 
Dat doet wonderen!!! Dan durven ze zichzelf te laten zien en kunnen ze vol goede moed elke 
volgende fase aan. Dan laten ze de geboden kansen op doorontwikkelen niet liggen!  
 
Vuist 8: Veiligheid bieden! 
Dit is ook al zo’n open deur, Roeptoeter, zeg je nu. Klopt! Toch hoort het hier in deze reeks 
vuistregels er echt bij. Hier gaat het namelijk over hoe vrij de kids zich bij jou voelen. Stel jezelf 
maar eens deze gewetensvragen: Durven ze jou alles te vragen, nee, mogen zij jou alles vragen? 
Durven zij, nee, mogen zij van jou hun ‘zwakke’ kanten te laten zien? Accepteren ze jouw hulp? 
Kunnen ze goed met kritiek omgaan, ook met het ongevraagde advies? Laten ze zich 
ontspannen leiden door jou? Kunnen ze leunen in jouw expertise? Voelen ze zich gezien? Ook 
zonder dat ze daar apart hun best voor hoeven doen? Delen ze hun ervaringen met jou? Mogen 
ze zichzelf zijn? En mogen ze dan dus ook kunnen rekenen op de begeleiding en stimulans, 
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waar zij wel bij varen? Zodat zij hun talenten kunnen omarmen en versterken? Nou? 
 
Vuist 9: Verantwoordelijkheid geven! 
Deze zag je al aankomen, natuurlijk, want die hoort er ook echt bij! Als je kinderen op basis van 
wederzijds vertrouwen en in een veilige sfeer, mee verantwoordelijk maakt voor hun eigen 
leerproces, dan vinden ook sneller uit, hoe ze hun kansen kunnen spotten, grijpen en benutten! 
Dat houdt in, dat je ze goed moet leren reflecteren op hun denken en doen, hun vorderingen en 
groei en hun gevoel. Daarom pleit de Roeptoeter al jaaaaren voor het vak filosofie op de 
basisschool en in het middelbaar onderwijs. Met de tools van dat vak leren de jonge mensen, 
van de 4 tot de 18 jarigen, hun gedachten over de wereld in het groot en in het klein, ordenen en 
verwoorden. Ze leren met een open geest praten over ethische en maatschappelijk relevante 
kwesties, over emoties en verwachtingen, over de toekomst en het verleden en het verwarrende 
nu, over de verschillen tussen mensen en bijvoorbeeld over de ongelijkheid in de samenleving. 
Dat is van onschatbaar belang. Je kweekt er constructief kritische burgers mee, die zelfstandig 
kunnen denken, met respect voor de meningen van anderen kunnen omgaan en die in contact 
zijn met zichzelf. De techniek van het filosoferen is toepasbaar in allerlei contexten. Biologische 
kwesties, seksuele voorlichting, (Wat is grensoverschrijdend gedrag? Waar voel jij je veilig bij? ) 
bij geschiedenis, (herhaalt ‘de’ geschiedenis zich nu?)of zelfs bij mediawijsheid (Hoe gedraag jij 
je op Tiktok?)! Noem maar op. Er is veel en goed lesmateriaal voor handen, hoor! 
 
Vuist10: Ouders doen er wel toe! 
Natuurlijk doen die ouders ertoe! Zonder ouders geen kinderen en zonder kinderen geen school 
en geen leerkrachten! Het is echt heel belangrijk om met de ouders samen verantwoordelijk te 
zijn voor de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen. Zij vertrouwen hun kind aan jou toe! Jij 
moet op jouw beurt de ouders het vertrouwen geven, dat zij hun kind goed kennen! Misschien 
beter, dan dat jij denkt, dat ze hun kind kennen! Wanneer ouders en leerkrachten goed op de 
hoogte zijn van elkaars verwachtingen ten opzichte van het kroost, dan zullen de gesprekken 
over de voortgang en de schoolprestaties van het kind beter verlopen. Vraag je daarbij af: Zijn 
die verwachtingen realistisch? En op grond waarvan? Zien we het samen goed? Staan we op één 
lijn? Wat zien we misschien over het hoofd? Staat er druk op het kind? Thuis of op school? En 
waarom dan? Welke kansen liggen er voor het kind? Welke hobbels zitten er in de weg? Wat kan 
en wil het kind bereiken? Welke extra steun is daarbij nog of niet meer nodig? 
Nou, zo kannie wel weer… 
Aan de slag maar weer met al die kansrijke koters. Zie je hun talent? Zie je ze al groeien? Maak 
jij straks op een goede manier het verschil? 
 
 
 
 
 
 
 

 


