
“Be the change you wish to see in the world.”
                                                                                                          
                                                                                                                            Mahatma Gandhi     

Stichting Edushare040 staat voor delen van kennis en 
ervaringen binnen educatie.
De stichting richt zich op professionaliseringstrajecten 
voor schoolleiders en leraren met als doel het prestatie-
niveau van leerlingen te verhogen, in die gebieden waar 
goed onderwijs voor minder draagkrachtigen niet of in 
mindere mate bereikbaar is. Voor vrouwen die in deze 
gebieden op en rond scholen werken en leven (bijvoor-
beeld moeders van leerlingen, opvangmoeders en 
leraressen) biedt EduShare040 empowerment-trajecten 
aan. De stichting werkt samen met organisaties of 
groepen scholen op locatie die een specifieke vraag 
hebben.



I-SHARE
Stichting EduShare040 werkt vanuit het principe van delen: 
geven en ontvangen. Een basisvraag van waaruit wordt 
gewerkt is niet ‘what’s in it for me’ of  ‘what’s in it for you’ 
maar een samenvoeging daarvan:  What’s in it for us? ‘Us’ 
staat dan voor de brede mondiale context. Iedere partner 
zal gevraagd worden na te denken hoe de gedeelde kennis, 
inzichten en vaardigheden met andere belanghebbenden 
gedeeld kan worden. 
In de intakeprocedure voor nieuwe samenwerkingspartners 
van de stichting komt deze vraag prominent naar voren.  
Stichting EduShare040 gelooft dat alle beetjes helpen en dat 
iedereen daar zijn eigen bijdrage aan heeft. Het sleutelbegrip 
daarbij is ‘awareness’ (BewustZijn). 

I-SHARE: EduShare040 werkt met een stappenplan 
(kwalificerende intake) om te komen tot delen.

DOEL VAN I-SHARE
Inzicht verkrijgen in de mogelijkheden en specifieke kwa-
liteiten van de aangemelde kandidaat-deelnemers om een 
optimaal traject (cursorisch en werkplek) te construeren 
voor elke deelnemer en perspectiefloze deelname aan het 
traject te voorkomen. De kandidaat-deelnemer vergroot het 
inzicht in de mogelijkheden die deelname aan het traject 
biedt en in de eigen kwaliteiten in relatie tot de gestelde 
vraag.



TEACHER-SHARE
Onderzoek geeft aan dat 
betrokkenheid bij het 
onderwijs het leren en 
ontwikkelen versterkt en 
optimaliseert. 
EduShare040 wil samen 
met leraren de mogelijk-
heden van didactische 
aanpakken (leren en 
instructie-technieken, 
activerende werkvomen), 
het klassenmanagement 
en de samenhang tussen 
lesinhouden en toetsen, 
onderzoeken en toepas-
sen. De aanpak van 
EduShare040 is geba-
seerd op ‘training on the 
job’ en ‘samenwerkend 
leren’ van leraren.

PRINCIPLE-SHARE
We weten dat school-
leiders grote invloed 
hebben op het welbe-
vinden van leraren en 
leerlingen. We weten ook 
dat wie zich goed voelt, 
beter leert en presteert. 
EduShare040 richt zich, 
startend vanuit deze 
bevindingen, op het 
professionaliseren van 
schoolleiders waarbij de 
meest recente inzichten 
op het gebied van leider-
schap voor het voetlicht 
worden gebracht en ver-
bonden aan de praktijk in 
de eigen context.

WOMEN-SHARE
Vrouwen hebben een 
groot aandeel in de 
structuur van een ge-
meenschap. Hun positie 
verduidelijken en ver-
sterken draagt bij aan 
een stabiele maatschap-
pij. 
EduShare040 wil in de 
projecten die zij uitvoert 
aandacht schenken aan 
de empowerment van 
vrouwen die betrok-
ken zijn bij de scholen. 
We denken daarbij aan 
moeders van leerlingen, 
‘opvangmoeders’ en 
leraressen.  

COACHING-SHARE
Binnen elk project lopen 
deelnemers tegen hun 
eigen muren en de 
muren van anderen 
op: ze willen zich wel 
ontwikkelen maar zien 
alleen de bomen in het 
donkere bos en niet het 
licht aan de horizon. 
Binnen C-Share biedt 
EduShare040 deelne-
mers coaching aan op 
het terrein van de per-
soonlijke ontwikkeling. 
De coaching richt zich op 
houding en omdenken: 
van ‘nee maar’ naar ‘ja 
en’.



Bent u geïnteresseerd in wat wij doen? En wilt u bijdragen 
aan de projecten waarmee we bezig zijn, dan kunt u een 
donatie storten op bankrekeningnummer 459.2509.57 /
IBAN NL26 ABNA 0459250957.

Ook kunt u een bijdrage in natura leveren door zelf aan de 
slag te gaan!
Stuur een mailtje met wat uw inbreng kan zijn naar 
info@edushare040.com en wij nemen contact met u op.

info@edushare040.com
www.edushare040.com

Zeelsterstraat 224
5652 ER  Eindhoven 
the Netherlands

KvK 58685626
BTW NL853139052B01
IBAN NL26 ABNA 0459250957
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