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Gelijke kansen en emancipatie met
de YouTube Learning-content
Gelijkheid tegenover gelijke kansen
Gelijke kansen betekent
iedereen geven wat er nodig is
om te slagen. Bij gelijkheid gaat
het erom iedereen op dezelfde
manier te behandelen.

Gelijkheid gaat om een gelijke
behandeling voor iedereen.
Voorwaarde is wel dat iedereen
hetzelfde uitgangspunt en
dezelfde hulp nodig heeft.

De 4 basisvrijheden die de waarden van
YouTube definiëren, zijn vrijheid van
meningsuiting, vrijheid om kansen te
benutten, vrijheid van informatie en vrijheid
om je thuis te voelen.
Deze basisvrijheden zijn ook van essentieel
belang in het onderwijs.
We zijn er bij YouTube van overtuigd dat online video's alle leerlingen, ook die
in kansarme omgevingen, kunnen helpen om volledig tot bloei te komen.
We weten hoeveel werk en toewijding alle creators en onderwijsinstellingen
steken in elke educatieve video, en daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Met
deze gids kunnen creators het leven van leerlingen, docenten en verzorgers nóg
positiever beïnvloeden. Hiervoor kijken we naar 2 gebieden.
Hiervoor kijken we naar 2 gebieden:
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Educatieve ongelijkheid is een probleem dat al lange tijd
bestaat, maar de COVID-19-pandemie heeft socio-economische
en raciale ongelijkheid verder versterkt.1

Beperkte toegang tot hoger onderwijs
Uit een analyse van vóór de pandemie blijkt dat het aantal
inschrijvingen voor het hoger onderwijs tussen 2000 en 2018 wereldwijd
is gestegen van 19% naar 38%. Maar terwijl 77% van leerlingen uit hoge
inkomensgezinnen toegang heeft tot hoger onderwijs, is dat maar 10%
in lage inkomensgezinnen.2

Wereldwijde ontregeling van het onderwijs door COVID-19
De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus onder controle te houden,
leidden tot een ongekende ontregeling van het onderwijs.
Wereldwijde schoolsluitingen3

<

188
LANDEN

91%
VAN DE INGESCHREVEN
LEERLINGEN

Getroffen studenten in hoger onderwijs4

<

220 miljoen
OVER DE HELE WERELD

Toename van de ongelijkheid in het hoger onderwijs
Landen met een hoog en middelhoog inkomen zagen een beperkte impact op het
aantal inschrijvingen.5 De hoogte van het inkomen houdt direct verband met de
toegang tot voorzieningen en daarmee met het vermogen om om te gaan met de
COVID-19-beperkingen en toegang te behouden tot onderwijs.

Daarom is educatieve content van YouTube Learning
belangrijker dan ooit.
Educatieve ongelijkheid bestaat al lang en is wijdverbreid, maar YouTube is een
krachtig, kosteloos en toegankelijk middel om dit probleem te bestrijden.

1. Inside Higher Ed, juni 2020 | 2. Unesco, december 2020 | 3. OESO, november 2020 | 4. Unesco, juli 2021 | 5. Unesco, 2021
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De mogelijkheden van content op YouTube Learning om mensen meer
controle te geven over de manier waarop ze leren en weloverwogen
loopbaankeuzes te laten maken zijn vrijwel eindeloos.
Hieronder zie je enkele voorbeelden voor de manier waarop online video's hoger onderwijs
toegankelijker kunnen maken:
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Laat leerlingen zien dat hoger
onderwijs interessant en haalbaar is.

● Content kan werken als een spiegel of een venster.6
Het is belangrijk voor leerlingen om mensen zoals
zichzelf te zien (waaraan ze zich kunnen spiegelen)
die een bron van inspiratie kunnen zijn. Laat
potentiële studenten kennismaken met verschillende
rolmodellen en authentieke verhalen om ze een beeld
te geven van het leven op een hogeschool of
universiteit (als een venster) en bespreek tactieken
om de overstap te maken.
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Vee Kativhu on
Personal Statements

How to Pay for College |
Crash Course

Hogescholen en universiteiten kiezen
vaak voor de volgende thema's:
Verraste reacties bij inloting / toekenning van
een beurs • informatie over het
aanmeldingsproces • rondleiding door de
campus • 'een dag in het leven'-vlogs • een
kijkje bij studentenhuizen • voorbeelden van
toelatingsgesprekken • ervaringen van
studenten • openingstoespraken

Bied ouders en verzorgers de nodige
informatie om hun kind te helpen bij de
overgang naar het hoger onderwijs.

● Houd rekening met studenten waarvan de ouders geen hoger
onderwijs hebben gevolgd. Creators kunnen content maken om
verzorgers informatie te geven waarmee ze hun kind kunnen
begeleiden bij de overgang naar het hoger onderwijs.
Uitleg over het inschrijvingsproces, het schrijven van een
motivatiebrief en het aanvragen van een studiebeurs
kan handig zijn voor studenten die zonder deze
kennis misschien niet zouden gaan studeren.

7. College Readiness, Apex Learning
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Bereid leerlingen voor op
het hoger onderwijs.

● Help leerlingen bij het slagen voor gestandaardiseerde
tests en het ontwikkelen van hun analytisch
denkvermogen. Deze vaardigheden zijn onmisbaar om een
opleiding met goed gevolg af te ronden. De ontwikkeling
van het analytisch denkvermogen en goede lees-, schrijfen rekenvaardigheden zijn essentieel voor het volgen van
een opleiding aan de hogeschool of universiteit. Bedenk
hoe je 'actief leren'7 met je content kunt stimuleren. Bij
deze vorm van leren krijgen studenten interactieve
lessen en voorbeelden uit het echte leven, wat de
betrokkenheid vergroot en conceptueel denken
versterkt.

How to College: playlist
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Het resultaat
Studenten ontwikkelen een sterke
basis voor succes in het hoger
onderwijs die ze kunnen toepassen
tijdens toelatingsexamens en
studieopdrachten.

5 tips to improve your critical
thinking

Laat zien wat het verband is tussen hoger onderwijs
en je toekomstige loopbaan.

● Help studenten bij het plannen van hun loopbaan. Een speciﬁeke richting of een brede studie?
Certiﬁcaat, bachelor, master of misschien zelfs promoveren? Bedenk hoe je studenten met je content
op weg kunt helpen bij het kiezen van hun studierichting en het plannen van een onderwijstraject voor
de carrière die ze voor ogen hebben. Je content kan ook nuttig zijn voor volwassenen die weer een
opleiding willen volgen. Je kunt ze bijvoorbeeld helpen een opleiding te kiezen die past bij hun ervaring
en de carrièreswitch die ze willen maken.

Still Don't Know What
Major To Choose!

10 AWESOME Highest
Paying Associate
Degree Jobs

College as an Adult |
How I feel About Being a
Student at 30

Fast Guides:
To Electives and Major

6. PBS Education, november 2020
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De content van YouTube Learning kan ook
zorgen voor minder uitval in het hoger onderwijs.
Hier zijn een paar suggesties:

1

"Als je naar anderen kijkt en denkt dat ze
meer ruggengraat nodig hebben, hebben ze
eigenlijk meer hulp nodig. En als je denkt
dat ze meer discipline nodig hebben, hebben
ze meer aardigheid nodig."

Werk aan veerkracht bij tegenslag op
kritieke momenten.

- Emily Nagoski

● We hebben allemaal te maken met stressfactoren, maar sommige
moeilijkheden kunnen een omslagpunt in de educatieve ontwikkeling
betekenen dat studenten maar moeizaam te boven komen. Bedenk
hoe studenten zich kunnen voelen tijdens het onderwijs (verward, slecht
uitgerust) en welke invloed dit heeft op de wil om door te gaan.8
Creators kunnen studenten tijdens deze periode ondersteunen met
relevante en beproefde adviezen, door misvattingen te ontkrachten,
boeiende en motiverende content te tonen of zelfs door een gevoel van
verbondenheid op te bouwen in het 'virtuele leslokaal'.
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Bied
aanpassingsstrategieën.9

● De overgang naar een hogeschool of
universiteit kan om een aantal redenen
tot isolatie leiden. Sommige studenten
zijn de eersten in hun gezin die hoger
onderwijs volgen. Internationale
studenten en studenten uit
minderheidsgroepen kunnen het door
culturele verschillen en taalbarrières lastig
vinden om met studiegenoten en
docenten te communiceren.

University of California,
eerstegeneratiestudent

3

Real College Advice van
Nicolas Chae

Laat leerlingen zien hoe het leven na
de hogeschool of universiteit eruit
ziet en help ze om na het afstuderen
de juiste keuzes te maken.

● Een baan? Verder studeren? Als je een beeld
hebt van wat je te wachten staat, is het
makkelijker om door te zetten tijdens de
lastige fasen van je opleiding. Via stages en
samenwerkingsprogramma's kunnen
studenten waardevolle ervaring opdoen en
een beter beeld krijgen van wat ze na het
afstuderen willen doen. Creators kunnen dit
proces ondersteunen met content waarin ze
tips geven voor het kiezen en vinden van een
passende stageplek.

How to get Engineering Internships
(From No Experience to $63/hour)

8. TILT Higher Ed 9. Unit4, juni 2016
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Volg pedagogische best practices voor de
professionele ontwikkeling van docenten.

● Docenten zijn ook studenten. Educatieve content hoeft niet
alleen een aanvulling te zijn op wat docenten onderwijzen.
Docenten zelf kunnen met educatieve video's nieuwe
vaardigheden leren, bijvoorbeeld inclusieve leeromgevingen
maken, cultureel verantwoord lesgeven en vooroordelen
herkennen en verhelpen.

5

Zorg dat medewerkers weten wie de studenten zijn.

● De manier waarop studenten de wereld beleven, kan van
invloed zijn op hoe ze hun opleiding beleven. Meer aandacht
voor culturele en religieuze praktijken kan het onderwijs voor de
betreffende groepen verrijken en medewerkers helpen bij de
planning van het studiejaar. Zorg bijvoorbeeld dat evenementen
en deadlines voor vakken niet op religieuze feest- en
gedenkdagen worden gepland.

TEDx Implicit bias in
higher education

"Als we niet openstaan
voor mensen met een andere
achtergrond, zullen de meest
kwetsbaren onder ons het
onderspit delven."
- Kimberlé Crenshaw

Intersectionaliteit:

Identiteitskenmerken zoals afkomst, religie,
nationaliteit, klasse en gender staan niet op zichzelf
en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De
kenmerken werken op elkaar in en dit leidt vaak tot
complexe vormen van ongelijkheid.

De content die je maakt doet er echt toe en
bevat talrijke mogelijkheden om een verschil te maken.
Bekijk 'Strategie en design' voor nog meer tips.

"De kracht van onderwijs gaat verder dan alleen de
ontwikkeling van vaardigheden die we nodig hebben om
geld te verdienen. Het kan bijdragen aan natievorming en
verzoening."
- Nelson Mandela

