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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.

    

"Geef iedereen een stem 
en laat ze de wereld zien."

Dat is niet alleen de officiële missie van 
YouTube, maar het is ook een educatief doel.

Gelijke kansen en emancipatie met 
de YouTube Learning content

Gelijkheid tegenover gelijke kansen 

Achtergrond Mogelijkheid

Een kansarme omgeving is iets wat je beleeft, het is geen identiteit of 
demografische eigenschap.

Deze beleving wordt gedefinieerd door beperkte toegang tot allerlei middelen en heeft 
raakvlakken met zowel maatschappelijke als steeds veranderende situationele aspecten. 

Het is daarom belangrijk dat je er rekening mee houdt dat elke leerling een andere 
achtergrond en ervaringen heeft.

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

Gelijke kansen betekent iedereen 
geven wat er nodig is om te 
slagen. Bij gelijkheid gaat het 
erom iedereen op dezelfde manier 
te behandelen.

We weten hoeveel werk en toewijding al onze creators steken in elke educatieve video, 
en daar zijn we ze ontzettend dankbaar voor. Met deze gids kunnen creators het leven 

van leerlingen, docenten en verzorgers nóg positiever beïnvloeden. 
Begin met de volgende 2 gedeelten:
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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

In een analyse van vóór de pandemie2 wordt geschat dat een aanzienlijk deel van de kinderen 
wereldwijd niet beschikt over de basisvaardigheden die nodig zijn om een passende baan te 

krijgen en in hun levensonderhoud te voorzien:

"De kern van gelijke kansen: 
begrijpen wie je kinderen zijn en 

hoe je ze kunt bieden wat ze nodig 
hebben."

- Pedro Noguera

50%
VAN DE KINDEREN IN LANDEN 

MET EEN MIDDELHOOG 
INKOMEN

90%
VAN DE KINDEREN IN LANDEN 

MET EEN LAAG INKOMEN

Bijna alle kinderen hebben onder de pandemie te lijden gehad, maar kinderen in 
kwetsbare gemeenschappen hebben de grootste nadelen ondervonden.3 

Lezen is een elementaire vaardigheid om te kunnen leren, en schoolsluitingen 
als gevolg van de pandemie kunnen 'educatieve armoede', het aantal 10-jarige 

kinderen dat geen eenvoudige teksten kan lezen, vergroten.4

1,5 miljard
MAART 2020

Leerlingen buiten school op 
het hoogtepunt van het 
aantal schoolsluitingen5

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.

Wereldwijde uitdagingen op het gebied van educatie

30%
VAN DE KINDEREN IN LANDEN 

MET EEN HOOG INKOMEN

70%
IN LANDEN MET EEN LAAG OF MIDDELHOOG 

INKOMEN

Educatieve armoede 
als gevolg van de 

pandemie4

COVID-19 heeft onderwijssystemen over de 
hele wereld ontregeld

1. McKinsey & Company, december 2020 | 2. The Education Commission, september 2016 | 3. Wereldbank, december 2021 | 4. Wereldbank, juli 2021 | 5.  Brookings, september 2020

https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/covid-19-and-learning-loss-disparities-grow-and-students-need-help
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/covid-19-and-learning-loss-disparities-grow-and-students-need-help
https://report.educationcommission.org/report/
https://blogs.worldbank.org/voices/reversing-pandemics-education-losses
https://blogs.worldbank.org/voices/reversing-pandemics-education-losses
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/ending-learning-poverty
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/covid-19-and-learning-loss-disparities-grow-and-students-need-help
https://report.educationcommission.org/report/
https://blogs.worldbank.org/voices/reversing-pandemics-education-losses
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/ending-learning-poverty
https://www.brookings.edu/research/beyond-reopening-schools-how-education-can-emerge-stronger-than-before-covid-19/
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De mogelijkheden van educatieve content op 
YouTube Learning om levens te veranderen 

zijn vrijwel eindeloos.

Leerlingen helpen om een beeld te 
krijgen van zichzelf en kennis te 
maken met nieuwe culturen.

1

Content kan werken als een spiegel of een 
venster.6 
Het is belangrijk voor leerlingen om mensen als 
zichzelf te zien (waaraan ze zich kunnen 
spiegelen) die een bron van inspiratie kunnen 
zijn. Leerlingen kennis laten maken met een 
andere cultuur (als een venster naar de wereld) 
kan ze stimuleren om wereldburgers te worden 
die verschillen accepteren en gedeelde 
ervaringen waarderen.

Voor veel van ons is het vanzelfsprekend dat je naar het museum of de dierentuin kunt, maar 
leerlingen in kansarme omgevingen krijgen vaak niet de kans om op informele wijze te leren en 
kennis en inzichten op te doen. Video's kunnen fungeren als virtuele excursies en daarmee de 
nieuwsgierigheid van kinderen prikkelen en hun leertraject verrijken. 

Leerlingen ergens mee naartoe nemen waar ze nog nooit zijn geweest.3

Ouders en verzorgers de nodige 
informatie geven om inzicht te 
krijgen in en betrokken te zijn bij 
het onderwijs van hun kind.

2

Content kan het onderwijs aanvullen, met 
name in situaties waar niet direct docenten 
beschikbaar zijn. Creators kunnen ook content 
maken om verzorgers te ondersteunen die 
moeite hebben om hun kinderen te helpen. Dit is 
niet alleen nuttig voor het onderwijs, maar kan 
ook eventuele schaamte wegnemen bij 
verzorgers.

Wat houdt het in om een 
wereldburger te zijn? | Hugh Evans Bijdragen aan het succes van je kind

Dinosaurus in 360VROp ontdekking in de wereld van 
de Maya's

12 versmarkten 
over de hele wereld

6. PBS Education, november 2020 

https://www.pbs.org/education/blog/the-importance-of-windows-and-mirrors-in-stories
https://www.pbs.org/education/blog/the-importance-of-windows-and-mirrors-in-stories
https://www.youtube.com/c/googleartsculture/search?query=museum
https://www.youtube.com/watch?v=ODLg_00f9BE
https://www.youtube.com/watch?v=ODLg_00f9BE
https://www.youtube.com/watch?v=ODLg_00f9BE
https://www.youtube.com/watch?v=ODLg_00f9BE
https://youtu.be/CpJ0wDJf7Kc
https://youtu.be/CpJ0wDJf7Kc
https://youtu.be/CpJ0wDJf7Kc
https://youtu.be/p86gh2HEsp0
https://youtu.be/p86gh2HEsp0
https://youtu.be/p86gh2HEsp0
https://www.youtube.com/watch?v=PO-k5Zkxs8k
https://www.youtube.com/watch?v=PO-k5Zkxs8k
https://www.youtube.com/watch?v=PO-k5Zkxs8k
https://www.youtube.com/watch?v=PO-k5Zkxs8k
https://www.youtube.com/watch?v=wA1fBatfOws
https://www.youtube.com/watch?v=wA1fBatfOws
https://www.youtube.com/watch?v=wA1fBatfOws
https://www.youtube.com/watch?v=wA1fBatfOws
https://www.pbs.org/education/blog/the-importance-of-windows-and-mirrors-in-stories
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Werken aan je veerkracht bij tegenslag 
op kritieke momenten.4

We hebben allemaal te maken met stressfactoren, 
maar voor leerlingen in kwetsbare samenlevingen 
kunnen zulke moeilijkheden een omslagpunt in de 
educatieve ontwikkeling betekenen dat ze maar 
moeizaam te boven komen. Bedenk hoe leerlingen 
zich voelen tijdens het onderwijs (verward, slecht 
uitgerust) en welke invloed dit heeft op de wil om 
door te gaan.7 

Creators kunnen leerlingen 
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 verbondenheid8 
op te bouwen in het 'virtuele leslokaal'. Curatoren 
kunnen verhalen vertellen over het 
doorzettingsvermogen van inspirerende personen in 
uiteenlopende gebieden.

Pedagogische best practices voor 
de professionele ontwikkeling van 
docenten.

5

Docenten zijn ook leerlingen. Educatieve content 
hoeft niet alleen een aanvulling te zijn op wat 
docenten onderwijzen. Docenten zelf kunnen met 
educatieve video's vaardigheden leren, bijvoorbeeld 
over inclusieve leeromgevingen maken,9 cultureel 
verantwoord lesgeven10 en inzicht krijgen in het 
herkennen en verhelpen van vooroordelen.11

"Onderwijs is het krachtigste wapen dat je 
kunt gebruiken om de wereld te veranderen."

- Nelson Mandela

Vrouwelijke astronauten

Wetenschap van het lesgeven

Uit de kast en trots Beperking: hoe je naar me kijkt

Wiskundetips

Relevant advies en ontkrachten van misvattingen

De noodzaak van huiswerk

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.

Cultureel verantwoorde 
pedagogiek

Inspirerende stemmen en beroemde personen

"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."
- Emily Nagoski

Professionele ontwikkeling van docenten

8 fantastische ZWARTE ARTIESTEN 
die de status quo willen doorbreken

7. TILT Higher Ed | 8. Active Education-Maria Angel Ferrero, oktober 2020 | 9. Google for Education | 10. Edutopia, december 2019 | 11. Brookings juli 2020 

https://mariangelf.com/how-to-create-a-sense-of-community-in-your-classroom-in-5-steps/#:~:text=Building%20a%20sense%20of%20community,academic%20programs%2C%20and%20cognitive%20learning.
https://www.gstatic.com/gumdrop/consciouskid_inclusivereads.pdf
https://www.edutopia.org/article/getting-started-culturally-responsive-teaching
https://www.brookings.edu/blog/brown-center-chalkboard/2020/07/20/educator-bias-is-associated-with-racial-disparities-in-student-achievement-and-discipline/
https://www.youtube.com/watch?v=TeRRqDmBx-Q&list=PLu4Zo9fB5MNd4T-fI_Z87ny32roUll1Gl.
https://www.youtube.com/watch?v=NmAmoZ8wcUo
https://youtu.be/KVLTxKyxioA
https://youtu.be/YjGgwxHwFwY
https://youtu.be/bwW6mYdJ7Xc
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMr-FImWwFcy6wIzMKPubmcP
https://youtu.be/lwG3sQHb_NU
https://www.youtube.com/watch?v=TeRRqDmBx-Q&list=PLu4Zo9fB5MNd4T-fI_Z87ny32roUll1Gl.
https://www.youtube.com/watch?v=TeRRqDmBx-Q&list=PLu4Zo9fB5MNd4T-fI_Z87ny32roUll1Gl.
https://youtu.be/YjGgwxHwFwY
https://youtu.be/YjGgwxHwFwY
https://youtu.be/bwW6mYdJ7Xc
https://youtu.be/bwW6mYdJ7Xc
https://youtu.be/KVLTxKyxioA
https://youtu.be/KVLTxKyxioA
https://www.youtube.com/watch?v=NmAmoZ8wcUo
https://youtu.be/4KrxfcW7Irg
https://youtu.be/4KrxfcW7Irg
https://youtu.be/4KrxfcW7Irg
https://youtu.be/4KrxfcW7Irg
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMr-FImWwFcy6wIzMKPubmcP
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMr-FImWwFcy6wIzMKPubmcP
https://youtu.be/lwG3sQHb_NU
https://youtu.be/lwG3sQHb_NU
https://youtu.be/CBi0CZpfzZc
https://youtu.be/CBi0CZpfzZc
https://youtu.be/CBi0CZpfzZc
https://youtu.be/CBi0CZpfzZc
https://tilthighered.com/tiltexamplesandresources
https://mariangelf.com/how-to-create-a-sense-of-community-in-your-classroom-in-5-steps/
https://edu.google.com/intl/ALL_us/
https://www.edutopia.org/article/getting-started-culturally-responsive-teaching
https://www.brookings.edu/blog/brown-center-chalkboard/2020/07/20/educator-bias-is-associated-with-racial-disparities-in-student-achievement-and-discipline/

