
	

GEZOCHT: LEDEN VOOR EEN JONGERENRAAD TEGEN 
KANSENONGELIJKHEID IN HET ONDERWIJS N.A.V. NIEUWE 
DOCUMENTAIRESERIE VAN NPO1 
 
In de documentaireserie KLASSEN dalen we neer in verschillende 
klaslokalen waar elke dag weer de strijd wordt gevoerd tegen 
kansenongelijkheid.  
 
Nadat de serie op tv is geweest, gaan we het land in om met 
onderwijsprofessionals, ouders en iedereen die verschil wil maken 
door te praten over hoe we deze ongelijke kansen het onderwijs uit 
krijgen.  

Natuurlijk doen we dit niet zonder leerlingen. Met jou hopelijk 
zelfs. Misschien maak je het zelf mee, zie je het bij klasgenoten of 
vrienden of misschien vind je wel dat het helemaal niet meer een 
ding is in Nederland? 

Praat mee. Wij zijn op zoek naar leerlingen uit heel Nederland om 
deel te nemen aan onze jongerenraad.  

Wat ga je doen? 
Per provincie zullen drie jongeren omgeschoold worden tot 
‘jongerenexpert’. In drie bijeenkomsten hebben we het over wat 
jullie denken dat kansenongelijkheid is en hoe het opgelost moet 
worden. Want waarom zou alleen de stem van volwassenen interessant 
zijn in dit debat?  

De eerste sessie zal tijdens IDFA 2020 zijn. Dan mag je – als eerste 
- beelden van de serie bekijken en gaan we het samen hebben over wat 
er aan de hand is; herken jij iets en waar denk jij dat het aan 
ligt? In de sessie daarna werken we samen aan oplossingen, om 
vervolgens in de laatste sessie te leren hoe je dit aan anderen, op 
een podium, vertelt.  

Ten slotte vertegenwoordig jij in het voorjaar van 2021 de raad in 
jouw eigen provincie tijdens een van de meetups die naar aanleiding 
van de serie wordt georganiseerd. 
 
(tekst loopt door op volgende pagina) 

https://www.human.nl/klassen/over-de-serie.html
http://www.idfa.nl/


 
 

Wanneer is het? 
November 2020 t/m voorjaar 2021 - drie middagen (waarschijnlijk 
onder schooltijd, in het najaar ’20 en januari ’21), één avond in 
het voorjaar van 2021 

Wat zoeken we in jou? 

We zoeken leerlingen uit heel Nederland, die in groep 8 van de 
lagere school en de eerste vier klassen van de middelbare school 
zitten. We zoeken jongeren die durven te praten, maar ook juist 
jongeren die dit lastiger vinden. Wil je graag je mening laten 
horen, maar heb je plankenkoorts? Geen punt, wij helpen je deze te 
overwinnen. Dus ook juist als jij je soms niet gehoord voelt, of 
niet het idee hebt jezelf terug te zien in het huidige debat, dit is 
je kans!  

Meedoen?  

Lijkt de jongerenraad je wat? Meld je dan voor 29 oktober aan via 
dit aanmeldformulier. Voor 6 november hoor je of je onderdeel bent 
van de raad.  

Nog vragen?  
Neem dan contact op met klassen@eenvandejongens.nl 

p.s. Het impacttraject van KLASSEN – waar de jongerenraad deel van uitmaakt 
- wordt geproduceerd door Een van de jongens i.s.m. de Number Five 
Foundation. De docuserie wordt geproduceerd door omroep Human en wordt 
gemaakt door Sarah Sylbing en Ester Gould. Het impacttraject wordt mede 
mogelijk gemaakt door de Gelijke Kansen Alliantie, Fonds21 en Rabobank 
Amsterdam.
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