Firefox

1 van 2

https://human.smart.pr/

29 oktober 2021

Klassen Kennisbank pakt
kansenongelijkheid aan
Lancering platform vol kennis en tools voor onderwijzers
De veelgeprezen documentaireserie Klassen van HUMAN blijft een rol spelen in
het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs. De zevendelige serie,
gemaakt door Sarah Sylbing en Ester Gould, maakt duidelijk dat het niet alleen
anders kan, maar ook anders moet. Met als laatste toevoeging: de Klassen
Kennisbank. Op 1 november wordt het platform gelanceerd, speciaal voor
iedereen in en om de school.

Klassen (c) HUMAN
De Klassen Kennisbank is informatief, maar ook praktisch en toegankelijk. Het doel: het
gat overbruggen tussen de wetenschap en de onderwijssector op het gebied van
kansen(on)gelijkheid. De kennisbank is ontwikkeld in samenwerking met de
onderwijssector en de wetenschap. Het complexe probleem kansenongelijkheid wordt
inzichtelijk gemaakt via zeven thema’s waar onderwijskrachten zelf invloed op hebben. Die
thema’s zijn: ouderbetrokkenheid, identiteit, verwachtingen, burgerschap, taal, sociaal en
cultureel kapitaal, en armoede.
Fragmenten uit de serie vormen het startpunt. Zo nemen de hoofdpersonen uit Klassen je
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mee in wat het probleem is, maar vooral ook in wat er nog kan gebeuren. De kennisbank
biedt vervolgens praktische handvatten om direct mee aan de slag te gaan in het primair
en voortgezet onderwijs.
Wat gebeurt er nog meer?
Na de eerste 28 Klassen Meetups, worden er nog altijd bijeenkomsten door het land
georganiseerd naar aanleiding van de serie. Het doel van deze meetings is om met elkaar
het gesprek aan te gaan over wat er in en om het onderwijs kan worden gedaan en hoe we
dat samen kunnen doen. De serie is hierbij altijd de gespreksstarter, de kennis uit de
kennisbank zorgt voor verdieping.
Voor docenten in het voortgezet onderwijs of het MBO die het met hun leerlingen ook
willen hebben over kansenongelijkheid, kan dat nu heel laagdrempelig met Klassen in de
Klas. Aan de hand van deze fragmenten, kijkvragen en verdiepingsopdrachten kunnen
docenten, scholieren en studenten samen in gesprek over onder andere
kansenongelijkheid, prestatiedruk en beeldtaal.
Over de impactcampagne Klassen
De Klassen Kennisbank is een initiatief van Stichting Een van de jongens en is ontwikkeld
in nauwe samenwerking met HUMAN. Hoofdpartner in de gehele impactcampagne van
Klassen is de Gelijke Kansen Alliantie, initiatief van het ministerie van OCW. De kennisbank
is daarnaast gestimuleerd door vele partners.
Meer informatie: Klassen Kennisbank, Klassen Meetups, Klassen in de Klas. Klassen is
terug te kijken op NPO Start.
________________________________________________________________
Neem voor persaanvragen en beeldmateriaal uit de serie contact op met:
Jessica Zoghary via pers@human.nl, 088-2058197.
Voor vragen over de Klassen Kennisbank, de Klassen Meetups en Klassen in de klas:
Hasse van Nunen via hasse@eenvandejongens.nl, 06-19804184.
________________________________________________________________
Beeldmateriaal is hieronder te downloaden:
Vermelding van de juiste fotocredits is verplicht.
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