Kansengelijkheid in het onderwijs is in deze tijd urgenter dan ooit.
Beste meneer, mevrouw,
Met inmiddels de eerste twee afleveringen van Urban Onderwijs achter de rug kijken we met veel
enthousiasme vooruit naar de aflevering van komende vrijdag live vanuit de gemeente Alkmaar. In dit
document ontvangt u het programma en vindt u de link naar de uitzending van vrijdag zodat u digitaal
mee kan kijken.

Programma vrijdag 28 mei
Om kansen voor elk kind te vergroten slaan de gemeente en het onderwijs de handen ineen. Ook
ouders hebben een belangrijke rol. Het vraagt om wederzijdse betrokkenheid en het kind centraal
stellen. Hoe kun je vanuit divers perspectief naar kinderen kijken in de klas? Hoe kunnen we
overgangen van po naar vo en van vo naar beroepsonderwijs versoepelen?
Presentator Abdelkader Benali (GKA-ambassadeur) spreekt hierover met diverse
onderwijsprofessionals uit po, vo en beroepsonderwijs. Speciale gasten zijn wethouder Elly KonijnVermaas en nieuwkomer-jongeren die hun dromen delen.
De uitzending wordt live uitgezonden op vrijdag 28 mei tussen 15.30 - 17.00 vanuit PPC Het Lyceum.

Klik op de afbeelding

Thema 1: Samenwerking tussen onderwijs en gemeente
om de link naar de
Elly Konijn-Vermaas - wethouder Gemeente Alkmaar
aflevering te openen
René Rigter - voorzitter College van Bestuur SOVON
Sanne Kruijer - adviseur Samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland
Regien Looijen – consulent samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs NoordKennemerland voor het speciaal (basis)onderwijs
Lezing door Astrid Ottenheym, directeur - bestuurder samenwerkingsverband Passend Primair
Onderwijs Noord-Kennemerland

Thema 2: Rol van de docent
Binja van Saus - leerkracht en intern begeleider De Helix
Esther Wokke - docent omgangskunde en mentor/coach op De Spinaker
Kathelijne van der Putten – docent maatschappijleer PCC Het Lyceum
Inge Serné – docent Frans PCC Het Lyceum
Themafilmpje ‘Samenwerken met ouders’
Thema 3: Rol van de ouder
Meral Kahraman - ouder, actief in de Ouderkamer op De Wegwijzer
Manon Bakker - leerkracht en coördinator Ouderkamer van De Wegwijzer
Eva Schmidt-Cnossen - regisseur Oudersteunpunt po en ervaringsdeskundige
Hans Nijdeken - voorzitter College van Bestuur PCC
Presentatie Sandi Najjar, Nasser Dinesh en Parham Sanaei, studenten van de Taal Schakelklas
van het ROC Horizon College
Thema 4: Soepele overgangen
Fred de Wildt - onderwijs-ondernemer, directeur De Wiekslag
Pieter Feenstra - docent LO Murmellius Gymnasium, mentor Intermezzo
Viola Vlietstra - projectleider transfercoach
Anouk Prins - projectleider Route Nieuwkomers
rond 17.00: Afronding door Abdelkader Benali

Documentaire 'Een wereld van verschil'
In deze hartverwarmende maar ook confronterende documentaire volgen we vier verschillende
docenten werkzaam in een grote multiculturele stad.
Ze proberen het verschil te maken en de kansen te vergroten, maar ondervinden ook hoe lastig dat in
de dagelijkse praktijk is. ‘Een wereld van verschil’ laat zien dat lesgeven in de grote stad veel van
docenten vraagt en krachtig mensenwerk is.
De documentaire zal op dagen van de talkshow Urban Onderwijs online te bekijken zijn via deze link:
https://vimeo.com/548334669/f765b5bb37
(Op dagen dat er geen talkshow is geeft deze link een foutmelding)

Wij gaan met de talkshowgasten
verder in op de verschillende thema’s
die de documentaire laat zien. De link
zal automatisch beschikbaar zijn op
19, 21, 28 mei en 4, 11, 18, 25 juni en
2 juli. Zo kunt u de documentaire
direct vóór of na afloop van de
talkshow online bekijken.
Speelduur is 50 minuten.

Urban Onderwijs
‘De kwaliteit van de leraar is de grote onderschatte
factor in het onderwijs. Alle leerlingen verlangen naar
een leraar die ziet wie zij zijn en wat zij kunnen. Zij
komen in dit bijzondere boek aan het woord. Hun
verhalen zijn waardevol voor iedereen die betrokken
is bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren.’
Ahmed Marcouch - burgemeester Arnhem

In het boek Urban Onderwijs antwoorden 32 docenten op de urgente vraag: hoe kan het onderwijs
kansen vergroten? Zij zetten de koplampen hoger.

Het Parool
'Onderwijs is veel meer dan stampen voor een examen'
Het Algemeen Dagblad
‘Een ode aan de docent’
De Gelderlander
’Van kansenongelijkheid wordt ten onrechte aangenomen dat vooral vmbo-leerlingen daar
last van hebben’
Bol.com recensie
‘Een must read voor alle docenten’
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