Echt aan de slag met gelijke kansen
Met een integrale aanpak op maat

Sardes biedt een innovatieve en integrale aanpak voor het werken aan gelijke kansen in het
basisonderwijs. Voor besturen, scholen en gemeenten. De aanpak kent vijf verschillende modules die, in
overleg met de gemeente of het bestuur, op maat kunnen worden ingezet.

Stel uw aanpak samen
Module 1

Startbijeenkomst
In een studie(mid)dag verkennen we de beelden van gelijke kansen; met actuele
wetenschappelijke kennis kijken we naar de visie van het bestuur of de gemeente.

Module 2

Bestuurlijke/gemeentelijke scan
De scan brengt de situatie van het bestuur of de gemeente in beeld, op basis van
beschikbare data. We verbinden data, praktijk en visie.

Module 3

Schoolscan
Op schoolniveau bekijken we de data en nemen een online enquête af. Waar
staat de school als het gaat om gelijke kansen? Wat doet de school al? Zijn er
witte vlekken? Welke kansen ziet het team? Wat gaat goed, en wat kan anders?
Wat past er bij de school?

Module 4

Kiezen, verdiepen en aan de slag
Op basis van de scan kan de school nieuwe keuzes maken en aan de slag met
schoolontwikkeling, waarbij Sardes kan ondersteunen. In de gemeente of binnen
het bestuur kunnen scholen samenwerken aan de nieuwe keuzes.

Module 5

Monitoring en evaluatie
Met gegevens uit het leerlingvolgsysteem, ervaringen van leraren en andere
gegevens monitoren we de gekozen aanpak. Op basis van de evaluatie stellen we
samen de keuzes bij.

Het doel van de aanpak is het verbeteren van de praktijk voor gelijke kansen
De aanpak is efficiënt en systematisch, maar wel op maat van het bestuur of de gemeente. De aanpak is
ook goed bruikbaar voor scholen die vertraging opliepen door Corona.

Waarom Sardes?
Sardes maakt zich al meer dan 25 jaar sterk voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen. Het team van
onderzoekers, adviseurs en trainers kan snel schakelen tussen wetenschap, beleid en praktijk. Wij weten
wat werkt.

De schijf van vijf voor Gelijke Kansen
Sardes heeft veel ervaring met de inzet van
effectieve instrumenten voor het bestrijden van
achterstanden en het bevorderen van gelijke
kansen. De verschillende instrumenten staan in
de schijf van vijf voor Gelijke Kansen.

Kosten
Afhankelijk van de schaal van het bestuur of de
gemeente. De modules kunnen los worden
afgenomen.
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