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O P  D E Z E  P A G I N A ' S :Hallo! Welkom op mijn nieuwe blog. Graag wil ik mij aan jullie

voorstellen. Mijn naam is Jessica en ik werk sinds kort bij

OnderwijsKwaliteit B.V. Hoewel ik geen leerkracht ben, ben ik wel

ontzettend ge ïnteresseerd in onderwijs!

Als kind riep ik weleens dat ik graag juffrouw wilde worden.

Daarentegen is mijn affiniteit met onderwijs pas op veel latere leeftijd

tot uiting gekomen. Na een jaar Sociaal Pedagogische Hulpverlening en

een jaar Pedagogische Wetenschappen gestudeerd te hebben, kwam ik

erachter dat mijn ambities toch meer in het onderwijs liggen. Met veel

plezier heb ik daarna mijn bachelor en master

Onderwijswetenschappen behaald, waar ik ben afgestudeerd op de

thema's kansengelijkheid en digitale geletterdheid. Daarnaast heb ik

tijdens mijn bachelor deelgenomen aan een excellentieprogramma.
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 In december was het zover: mijn eerste werkdag bij mijn allereerste

officië le baan! Na mijn afstuderen was ik erg opgelucht en blij  dat ik mijn

studie achter de rug had. Tegelijkertijd vond ik het ontzettend spannend

om de arbeidsmarkt op te gaan. Om te beginnen met een échte baan.

Gelukkig gaf Wilma Willems mij het vertrouwen in eigen kunnen. Iets wat

ik later in mijn werk ook graag zou willen doorgeven aan kinderen op

scholen. Zodat ook zij  á l les eruit kunnen halen wat erin zit!

Inmiddels voel ik mij al helemaal op mijn plek binnen het bedrijf. Met veel

plezier werk ik aan het thema kansengelijkheid middels

kindportfolio.online. Onder het motto/de zinspreuk: "Kinderen met

dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Dát is waar we met

kindportfolio.online naar streven".

In mijn toekomstige blogs wil ik jullie meenemen in alle ontwikkelingen

omtrent het kindportfolio. Daarnaast zal ik onder meer schrijven over

thema's omtrent kansengelijkheid en de manier waarop het kindportfolio

kan bijdragen aan gelijke kansen in het onderwijs. 
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 Mijn grote drive en ambitie om meer gelijke

kansen te realiseren komt niet zomaar

ergens vandaan. Hieronder vertel ik mijn

verhaal. 

Wanneer ik terugdenk aan mijn studie, is

kansenongelijkheid het onderwerp dat mij

het meest is bijgebleven. Nooit eerder heb

ik zo aandachtig en geboeid naar een

docent geluisterd. Het was het eerste 

 moment waarop ik mij realiseerde dat mijn

(school)loopbaan niet zo vanzelfsprekend

is als ik voorheen dacht. Met veel inzet en

hard werken kan iedereen er komen, toch?

Ik kreeg immers kader als advies en toch

heb ik een universitaire master afgerond

(cum laude). Maar hoe hard ik ook gewerkt

heb om te komen waar ik ben, begon ik mij

in die tijd steeds meer te realiseren dat

mijn achtergrond en milieu ook een

belangrijke rol hebben gespeeld. En mijn

kansen op een goede opleiding (aanzienlijk)

hebben vergroot.

Een voorbeeld: het was niet mijn score op

de eindtoets die ervoor zorgde dat ik naar

de havo mocht. Of het advies van de

juffrouw. Het waren de betrokkenheid en

de assertieve houding van mijn ouders die

ervoor zorgden dat het schooladvies

omhoog werd bijgesteld. 

#K A N S E N G E L I J K H E I D E D U B L O G

En met goede bedoelingen uiteraard.

Dit zou mijn kansen op later succes

vergroten. Helaas hadden sommige

klasgenootjes met hetzelfde advies

minder geluk. Hoewel sommige van hen

misschien wel dezelfde talenten

hadden, kregen zij  niet de kans om

hoger in te stromen. Tijdens mijn studie

werd ik mij er steeds meer bewust van

dat dit zorgelijk is. Wanneer kinderen

ongelijke kansen hebben in het

onderwijs, zijn de kansen op hun latere

succes en daarmee de hoogte van het

inkomen, de gezondheid en de latere

mate van geluk, ook ongelijk

(Denessen, 2020 ;  Elffers, 2019).

Mede om die reden wil ik mij graag

inzetten voor kansengelijkheid in het

onderwijs. 

Ben ji j  ook ge ïnteresseerd in het

onderwerp kansengelijkheid? En hoe je

het kindportfolio kunt inzetten om een

eerste stap in de goede richting te

zetten voor #rijkekansen?

Houd mijn blogs in de gaten!


