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Een hulpmiddel voor basisscholen om genderstereotypen, pesten op 
basis van geslacht en gendergerelateerd geweld aan te pakken.
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In 2018 ontving Dublin City University (DCU) 
financiering van de EU om in heel Europa 
een project uit te voeren ter bevordering 
van gendergelijkheid. Gender Equality 
Matters (GEM) heeft tot doel het bewustzijn 
te vergroten, capaciteit op te bouwen en 
opleidingen te bieden aan kinderen, ouders 
en opvoeders, gendergelijkheid te bevorderen 
door middel van een op rechten en gelijkheid 
gebaseerde benadering, goede praktijken uit 
te wisselen tussen de partnerorganisaties en 
de hele school te versterken en een bredere 
gemeenschap te vormen om attitudes en 
gedragingen aan te vechten, die de gelijkheid
van mannen en vrouwen ondermijnen.

Dit project wordt geleid door Dr. Seline Keating, 
die wordt bijgestaan door Dr. Bernie Collins, 
het National Anti-Pullying Research and 
Resource Center en Sarah Hayes van STEPS, 
Dublin City University. Het projectteam heeft 
een brede ervaring in het werken in en met 
scholen aan SPHE (Sociale, persoonlijke en 
gezondheidseducatie)-gerelateerde initiatieven.

De Europese partners zijn in:

Griekenland - KMOP is een sociaal actie- en 
innovatiecentrum met meer dan 40 jaar 
opgebouwde ervaring in het ondersteunen van 
kansarme groepen. KMOP, opgericht in 1977, 
is een van de oudste NGO’s in Griekenland. 
KMOP heeft verschillende vestigingen in 
Griekenland en heeft vertegenwoordigingen in 
Kosovo, Macedonië, Moldavië, Albanië, Servië 
en Brussel.

Italië - Fondazione Mondo Digitale (FMD) 
werkt aan een inclusieve kennissamenleving 
door innovatie, onderwijs, inclusie en 
fundamentele waarden te combineren. Haar 
missie is het bevorderen van sociaal leren, 
sociale innovatie en e-inclusie met speciale 
aandacht voor categorieën die het risico lopen 
op sociale uitsluiting.

Spanje – De University of Murcia Group of 
Research in Educational Technology (GITE) is 
gespecialiseerd in het verkennen van het gebruik 
van ICT om te leren in formele en informele 
contexten vanuit een pedagogisch oogpunt.

Nederland - De European Schooldirecteuren 
Association (ESHA) is de professionele 
Organisatie voor Europese Schooldirecteuren. 
Leden van ESHA zijn onder meer landelijke 
organisaties voor schoolhoofden en 
plaatsvervangende schoolhoofden binnen het 
basis-, voortgezet en beroepsonderwijs. Vrijwel 
alle Europese landen (zowel binnen en buiten 
de EU) worden binnen ESHA vertegenwoordigd 
door één of meerdere organisaties.

Door gebruik te maken van een op gelijkheid 
en rechten gebaseerde benadering, is het 
lesmateriaal ontwikkeld voor gebruik in de 
onderbouw, past het bij de leeftijd en is 
het gebaseerd op het SPHE-curriculum en 
schoolbeleid, zoals anti-pesten, welzijn en 
kinderbescherming. De ontwikkeling van 
het lesmateriaal werd begeleid door een 
adviesgroep met expertise in zowel het 
onderwerp als het werken met leerlingen 
in het basisonderwijs. Het lesmateriaal 
werd getest op Ierse, Griekse, Spaanse en 
Italiaanse scholen. Er werd training gegeven 
aan leerkrachten, ouders en de bredere 
onderwijsgemeenschap. Daarnaast is er 
een Massive Open Online Course (MOOC) 
ontwikkeld die toegankelijk is op  
www.genderequalitymatters.eu

We hopen dat je het leuk vindt om deze lessen 
aan de leerlingen in je klas te geven!

Dr. Seline Keating, Dr. Bernie Collins 
Dublin City University (DCU)  
Institute of Education

U bent van harte welkom om dit 
hulpmiddel op uw basisschool te gebruiken 
om genderstereotypen, pesten op basis 
van geslacht en gendergerelateerd 
geweld aan te pakken.

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van 
de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.
Vrij vertaald door Edwin Katerberg (ESHA).
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Aantekeningen en richtlijnen  
voor docenten

Indeling van de lessen:

Deze lessen kunnen op een stapsgewijze manier worden gegevens. Leraren kunnen kiezen 
met welke stap ze het werk willen beginnen, afhankelijk van het eerdere werk dat ze met hun 
leerlingen hebben ondernomen.

Belangrijkste kenmerken van de lessen:

  Aantekeningen voor de leerkracht die belangrijke achtergrondinformatie voor elke les 
benadrukken

 Links naar het SPHE Curriculum en de specifieke inhoudelijke doelstellingen

 Lijst met bronnen - waarvan de meeste in de lessen worden gegeven

 Belangrijkste woordenschat voor elke les

  Inleiding, ontwikkeling en afsluiting met stappen die in elke sectie worden beschreven

 Home – School Links om de betrokkenheid van ouders / voogden te bevorderen

  Uitbreidingsactiviteiten als leerkrachten discussies over een lesonderwerp willen 
voortzetten

De lessen geven:

Er kunnen kinderen in de klas zijn wier rechten in hun gezin of in sociale situaties worden 
geschonden. Het is belangrijk voor leerkrachten om de leerlingen te laten weten dat als ze 
zich zorgen maken over hun rechten, ze achteraf met de leraar kunnen spreken.
 
Leraren die deze lessen gebruiken, zullen lesgeven in verschillende contexten, zullen 
wisselende ervaring hebben met het werken aan gevoelige kwesties in de klas, en zullen 
verschillende niveaus van comfort hebben met betrekking tot enkele van de kwesties in deze 
lessen. Leraren moeten zelfbewust zijn en zichzelf toestaan om binnen de lessen keuzes te 
maken die passen bij hun specifieke persoonlijke en klas- en schoolsituatie.
 
De rol van de leraar in dit soort werk is doorgaans neutraal / onpartijdig. Er zijn echter 
momenten waarop de leraar andere rollen zal aannemen, zoals de leerlingen informeren over 
het officiële schoolbeleid, of de advocaat van de duivel spelen om debat op gang te brengen.
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Het curriculum in kaart brengen 
Links naar de inhoudelijke doelstellingen van het SPHE-curriculum
SPHE Onderdelen Lessen in Gendergelijkheid
Strand: Ikzelf Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5

Strand Unit: Groeien en veranderen
  bespreek de verschillende soorten liefde die er zijn en ontdek hoe 
liefde wordt geportretteerd en gedefinieerd in muziek, films, boeken, 
tijdschriften en andere media

Strand Unit: Veiligheid en bescherming
  bespreek en waardeer de rol die elk individu heeft bij het 
beschermen van anderen en identificeer gelegenheden waarbij  
zijn / haar acties de veiligheid van anderen kunnen bedreigen

Strand Unit: Beslissingen nemen
  onderzoek en leer kritisch de factoren en denkniveaus te 
onderzoeken die beslissingen en keuzes beïnvloeden

Strand: Ikzelf en anderen

Strand Unit: Mijn vrienden en andere mensen
  onderzoek hoe de meningen, opvattingen of verwachtingen van 
anderen invloed kunnen hebben op hoe mensen zich tot elkaar, zowel 
positief als negatief, verhouden
 pesten en de gevolgen ervan herkennen, bespreken en begrijpen
  onderzoek en bespreek hoe individuen kunnen omgaan met gepest 
worden, wetende dat anderen worden gepest en zelf een pestkop zijn

Strand Unit: Met betrekking tot anderen
  onderzoek de verschillende manieren waarop taal kan worden 
gebruikt om mensen te isoleren en te discrimineren
  begin het belang in te zien van het handhaven van een persoonlijke 
houding, terwijl u ook de overtuigingen, waarden en meningen van 
anderen respecteert
  onderzoek de kracht van overtuigingskracht, hoe deze zowel positief 
als negatief kan worden gebruikt, en stel praktische manieren voor en 
ontwikkel praktische suggesties voor het omgaan met druk en invloeden

Strand:  Ikzelf en de wijdere wereld

Strand Unit: Burgerschap ontwikkelen
  erken en verken de positieve bijdragen die verschillende organisaties, 
etnische, sociale of gemeenschapsgroepen en individuen aan de 
lokale gemeenschap hebben geleverd
  onderzoek hoe ongelijkheid in de lokale gemeenschap kan bestaan en 
stel manieren voor om dit aan te pakken
  identificeer enkele lokale kwesties die van belang zijn en onderzoek 
mogelijke maatregelen die kunnen worden genomen om deze 
problemen aan te pakken
  onderzoeken hoe gerechtigheid en vrede tussen mensen en groepen 
kunnen worden bevorderd, zowel nationaal als internationaal
  erkennen van ongelijke behandeling van seksuele rollen en andere 
kwesties in literatuur, reclame, drama, tijdschriften en andere media
  steeds kritischer worden in zijn / haar eigen houding ten opzichte 
van reclame en de technieken die worden gebruikt om producten, 
levensstijlen en ideeën te promoten
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Verklarende woordenlijst
LGBTI+ -terminologie kan een uitdaging zijn als u geen voorkennis heeft, en vooral wanneer 
termen in de loop van de tijd kunnen veranderen. We hebben een verklarende woordenlijst 
met veelvoorkomende woorden samengesteld om u op weg te helpen. Onthoud alstublieft 
dat de beste manier om iemands geprefereerde identiteit of voornaamwoord te bepalen, is 
door het de persoon gewoon te vragen.

LGBTI+: Lesbische, homoseksuele, biseksuele, trans + en intersekse mensen.
 
Lesbienne: Een vrouw die zich vooral aangetrokken voelt tot andere vrouwen.
 
Homo:  Iemand die zich vooral aangetrokken voelt tot mensen van

hetzelfde geslacht.
 
Biseksueel:  Iemand die zich aangetrokken voelt tot mensen van hetzelfde 

geslacht en ook tot mensen van andere geslachten.
 
Transgender:  Mensen van wie de genderidentiteit verschilt van het geslacht dat 

ze bij de geboorte hebben gekregen. Trans + omvat niet-binaire 
mensen.

Intersekse:  Mensen die worden geboren met variaties in hun seksuele 
anatomie of hun hormonale patronen, variaties die niet worden 
gezien als passend bij typische mannelijke of vrouwelijke lichamen.

Seksuele oriëntatie: Seksuele en romantische aantrekkingskracht.
 
Gender identiteit: Onze diep gevoelde interne ervaring van ons eigen geslacht.
 
Heteroseksueel: Iemand die zich aangetrokken voelt tot mensen van een ander 

geslacht.
 
LGBTI + pesten:  Pesten op basis van vooroordelen of discriminatie jegens LGBTI+ 

mensen.
 
Panseksueel:  Iemand die zich tot elke persoon aangetrokken zou kunnen voelen, 

ongeacht hun geslacht.
 
Geslachtsuitdrukking: Hoe we ons geslacht laten zien door middel van onze kleding, haar, 

gedrag enz.
 
Cisgender: Iemand die niet transgender of niet-binair is.
 
Niet-binair:  Mensen van wie de genderidentiteit niet uitsluitend mannelijk 

of vrouwelijk is. Sommige niet-binaire mensen gebruiken de 
voornaamwoorden zij / hij.

*Deze definities zijn met vriendelijke toestemming overgenomen van www.belongto.org.
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Ondersteunende diensten voor gendergelijkheid  
en gendergerelateerd geweld (GBV)

GALE (the Global Alliance for LGBT 
Education)
www.gale.info/worldmap/netherlands

COC
info@coc.nl
Tel: +31 20 623 45 96

De Kinderombudsman
www.dekinderombudsman.nl
ombudswerk@dekinderombudsman.nl
Tel: 800-8765432

Transgender Netwerk Nederland (TNN)
www.transgendernetwerk.nl

Stichting School en Veligheid
www.schoolenveiligheid.nl
helpdesk@schoolenveiligheid.nl
Tel: +31 30 285 66 16
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Les 1 
Rechten en Gelijkheid

Aantekeningen voor de leerkracht
Rechten

Mensenrechten erkennen de gelijke waardigheid en 
waarde van elke persoon, ongeacht onze achtergrond, 
waar we wonen, hoe we eruit zien, wat we denken of 
wat we geloven. Mensenrechtenwetten zijn bedoeld 
om schendingen van mensenrechten te voorkomen. 
Mensenrechten zijn vastgelegd in de Nederlandse 
grondwet, de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens (UVRM) en in de vele internationale 
verdragen en conventies die Nederland heeft beloofd 
te beschermen, respecteren en vervullen.

Gelijkheid

Gelijkheid is gebaseerd op uw mensenrecht om deel te 
nemen aan uw eigen samenleving. Bij gelijkheid gaat 
het erom ervoor te zorgen dat individuen of groepen 
individuen gelijk en niet minder gunstig worden 
behandeld dan andere individuen of groepen om een 
breed scala aan verschillende redenen. Deze redenen 
staan bekend als discriminatiegronden die kenmerken 
omvatten zoals geslacht, etniciteit, nationaliteit, 
leeftijd, handicap, burgerlijke staat, gezinsstatus, 
lidmaatschap van de Traveller-gemeenschap, 
seksuele geaardheid of religie.
 
De gelijkheidswetten in Nederland hebben tot doel 
discriminatie van individuen of groepen te voorkomen 
en gelijke kansen voor individuen en groepen te 
bevorderen. Gelijkheid betekent niet altijd dat iedereen 
hetzelfde wordt behandeld. Verschillende individuen 
en groepen kunnen verschillende ondersteuning nodig 
hebben om gelijkheid te bereiken.

Het VN-Verdrag inzake de rechten van de mens

Het VN-Verdrag inzake de Rechten van de Mens 
werd bijna 70 jaar geleden gehouden en op 10 
december 1948 werd overeenstemming bereikt over 
de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 
(UVRM). Nederland ondertekende het Handvest 
van de Rechten van het Kind in 1995 en een aantal 
organisaties volgen de voortgang op dit gebied

Specifieke leerdoelen:

  onderzoek de verschillende manieren waarop taal 
kan worden gebruikt om mensen te isoleren en te 
discrimineren

  onderzoek hoe ongelijkheid in de lokale 
gemeenschap kan bestaan en stel manieren voor 
om dit aan te pakken

  onderzoeken hoe gerechtigheid en vrede tussen 
mensen en groepen kunnen worden bevorderd, 
zowel nationaal als internationaal

Leswoordenschat:

Rechten; gelijkheid; discriminatie; intimidatie; gronden; 
geslacht; inbreuk; seksuele geaardheid.

Lesbronnen:

  VN-Verdrag inzake de rechten van het kind 
(UNCRC) poster (OCO e-versie)

  UDHR [Plain Language version]: Hand-out (ook op 
pp-dia’s)

 Werkblad 1: scenario’s

 Equality Act (2004) (vereenvoudigde versie)

 Gender Recognition Act (2015)

  Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van 
discriminatie van vrouwen (CEDAW) (1981) ( www.
unicef.org/gender/files/CEDAW_In_Brief_For_
Adolescent-Web Version.pdf )

 Powerpoint pagina’s

 Activiteitenblad 2: Mijn leren in les 1

 Thuis-School-Link 1
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INTRODUCTIE
Stap 1: Rechten en gelijkheid

De docent schrijft de woorden Rechten en Gelijkheid op het 
bord om de discussie te stimuleren.

Sleutelvragen
  Weet iemand wat een recht is?
  Heb je ooit gehoord van de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens?

  Wat betekent universeel?
  Geldt dat dan voor Nederland?
  Hoe zit het met het Handvest van de rechten van het  
kind - heb je hier eerder iets over gehoord?

  In welke context?

De docent geeft de leerlingen achtergrondinformatie 
over de UVRM en het UNCRC (zie het kader met 
docentennotities). De OCO-poster wordt weergegeven 
om het UNCRC te schetsen, terwijl de url voor UDHR 
(Plain Language Version) in dia’s is opgenomen. Specifieke 
rechten worden benadrukt, met name het recht om gelijk 
behandeld te worden (zie dia’s).
 

De docent wil misschien ook afbeeldingen gebruiken: 
www.amnesty.org.uk/we-are-all-born-free-universal-
declaration-human-rights-pictures.

Sleutelvragen
  Wat is volgens jou het belangrijkste recht in het IVRK?
  Is er iets dat er volgens jou niet zou moeten zijn?

Het eerste recht in de UVRM is het recht om gelijk 
behandeld te worden (zie dia). Dit wordt zo belangrijk 
geacht dat we in Nederland wetgeving hebben 
aangenomen om ervoor te zorgen dat dit recht wordt 
gehandhaafd. De docent laat de dia’s zien om de Wet 
van de Gelijke Rechten en de aangegeven gronden te 
bespreken.

Sleutelvragen
  Bent u het ermee eens dat gelijkheid een belangrijk recht 
is? Waarom waarom niet?

  Bent u verrast door een van de inbegrepen gronden?
  Heeft u gehoord dat iemand op een van deze gronden 
wordt gediscrimineerd?

ONTWIKKELING
Stap 2: Videoclip

De docent laat de volgende videoclip zien: 
www.youtube.com/watch?v=hLr2GNRnmXM 
Discussie in de hele klas door middel van sleutelvragen.

Sleutelvragen
   Zou u op dezelfde manier reageren als deze kinderen?
   Wie nam de verantwoordelijkheid voor een oplossing?
   Is het je opgevallen hoe sommige kinderen de ballen 
sorteerden?

   Waarom denk je dat ze het op die manier deden?

De docent geeft aan dat gelijkheid het hoofdthema is 
in deze les, en dat de twee belangrijkste gronden voor 
gelijkheid die zullen worden besproken, betrekking hebben 
op gender en seksuele geaardheid.

Stap 3: UNCRC-poster

De docent kijkt opnieuw naar het UNCRC voor een 
klassikale discussie (dia’s hebben een link naar de poster). 
De docent stelt de hamvraag:
 Welke rechten zijn gericht op gelijkheid?

Voorbeeld: veilig zijn; jezelf uitdrukken; een stem hebben; 
allemaal verschillend allemaal gelijk; eerlijk worden 
behandeld door de wet ... (zoals per poster). Kinderen 
hebben deze rechten, of ze nu een jongen / meisje 
(geslacht) zijn of wat hun seksuele geaardheid ook is.

Sleutelvragen 
 Hoe houden volwassenen kinderen veilig?
 Welke volwassenen?
  Hoe zit het met uw stem - denkt u dat uw mening wordt 
gehoord? Waar?

  Denk je dat iedereen gelijk wordt behandeld door de 
wet? Waarom waarom niet?

  Hoe zit het met LGBTI+ mensen?
  Weet je waar die letters voor staan? [Let op: het is 
belangrijk dat de kinderen weten waar de T voor staat, 
daar zal later in deze les naar worden verwezen].

Stap 4: UVRM [versie in gewone taal]

De leraar gaat door naar de UVRM - deze kunnen worden 
weergegeven met behulp van de dia’s. De leraar vraagt de 
leerlingen:
 Welke artikelen in de UVRM spreken over gelijkheid?
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Stap 5: scenario’s

De leerlingen zijn in paren verdeeld. De docent deelt 
Activiteitenblad 1 Scenario’s uit aan elk paar. De kinderen 
identificeren welk artikel / recht wordt geschonden. 
(Opmerking: leraren kunnen googelen “het dragen 
van een hijab op school” om toegang te krijgen tot 
enkele interessante artikelen over dit onderwerp in een 
Nederlandse context). Discussie met de hele klas.

Sleutelvragen
Als een recht niet wordt gehandhaafd, zeggen we dat het 
wordt geschonden.
  Wiens rechten worden in scenario 1 (2, 3) niet 
gehandhaafd? Welk recht?

De docent verwijst ook naar CEDAW (1981) (zie dia)
en vraagt:
 Waarom denk je dat dit van belang is?
  Worden mannen / jongens ook gediscrimineerd? Hoe?

Stap 6: Activiteitenmenu

Deze activiteiten zijn gebaseerd op het reeds verrichte 
werk. De leraar kiest er een of twee, afhankelijk van de tijd.

Activiteit 1:  wandelend debat waarbij enkele uitspraken 
worden voorgelezen - kinderen wordt gevraagd om 
zichzelf te situeren op een eens / oneens lijn in de klas 
(aangewezen door de leraar). Moedig kinderen aan om 

indien mogelijk niet de middenweg in te nemen, maar een 
duidelijk standpunt te kiezen.

Voorbeelden: in Nederland wordt iedereen gelijk 
behandeld…; Ik zou weten wat ik moet doen als een van 
mijn rechten niet wordt gehandhaafd…; Meisjes worden bij 
schoolactiviteiten gelijk behandeld…; Jongens worden bij 
schoolactiviteiten gelijk behandeld.

Kinderen wordt gevraagd waarom ze ervoor kozen om op 
een bepaalde plaats op de regel mee eens / oneens te 
staan - dit gebeurt op vrijwillige basis. Aan het einde van het 
gesprek kan aan kinderen worden gevraagd of ze nu hun 
positie aan de lijn willen veranderen.

Activiteit 2:  leerlingen krijgen in groepen een recht 
toebedeeld en moeten een nieuwsbulletin of stilstaand beeld 
maken over een tijdstip waarop er inbreuk op werd gemaakt. 
Groepen worden uitgenodigd om hun werk te delen.

Activiteit 3:  de leerlingen bekijken clips / beelden van 
recente gebeurtenissen waarin kinderen opkomen voor hun 
rechten - voorbeelden kunnen zijn dat meisjes geen broek 
mogen dragen op school; studenten die campagne voeren 
voor actie tegen klimaatverandering (zie Factsheet 7 over 
Greta Thunberg in Les 5 voor wat achtergrondinformatie 
hierover).

Activiteit 4:  de leerlingen ontwikkelen een slogan / slogan 
/ zingen rond een recht, die ze op een spandoek / poster 
kunnen plakken alsof ze een campagne voorbereiden.

AFSLUITING
Stap 7: Reflectie

De leerlingen maken een korte reflectieve oefening over 
wat ze in deze les hebben geleerd en enkele vragen die ze 
nog hebben. Dit uitreikblad staat op de voorkant van de 
ouderbrief die kinderen mee naar huis zullen nemen (zie 
Thuis-School-Link 1 hieronder).

De leerkracht wijst de volgende les over stereotypering aan 
als een voorbeeld van wanneer iemand mogelijk niet gelijk 
wordt behandeld / inbreuk wordt gemaakt op zijn rechten.

Thuis-School-Link:
De leerlingen hebben Thuis-School-Link 1 met de 
lessenthema’s door het hele programma heen (Kijk op 
de achterkant van het werkblad dat ze in stap 6 hebben 
ingevuld ). De specifieke Home Link-activiteit wordt 
beschreven in de brief: met betrekking tot Les 1, vraag uw 
kind wat het heeft geleerd. Ouders worden aangemoedigd 
om een recht te bedenken dat echt belangrijk is in hun gezin, 
en eventuele vragen die ze hebben, kunnen op het blad 
worden genoteerd. Kinderen kan worden gevraagd om deze 
op papiertjes te schrijven (zodat ze anoniem zijn) en er kan 
wat tijd worden uitgetrokken om ze aan het begin van de 
volgende les te bespreken.
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Les 1 Rechten en gelijkheid
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) 
(Plain Language Version)
Voorbeeld van relevante artikelen

Artikel 1:   Als kinderen worden geboren, zijn ze vrij 
en moeten ze allemaal op dezelfde manier 
worden behandeld. Ze hebben verstand 
en geweten en dienen op een vriendelijke 
manier met elkaar om te gaan.

Artikel 2:  Iedereen kan aanspraak maken op de 
volgende rechten, ondanks: - een ander 
geslacht; - een andere huidskleur; 
- spreken in een andere taal; - 
verschillende dingen denken; - geloven 
in een andere religie; - meer of minder 
bezitten; - geboren worden in een andere 
sociale groep; - afkomstig uit een ander 
land. Het maakt ook niet uit of het land 
waarin u woont onafhankelijk is of niet.

Artikel 3:  Je hebt het recht om te leven, en om in 
vrijheid en veiligheid te leven.

Artikel 5: Niemand heeft het recht om je te martelen.

Artikel 6:  Je dient overal op dezelfde manier wettelijk 
beschermd te worden, net als iedereen.

Artikel 29:  1. Je hebt plichten jegens de 
gemeenschap waarin je persoonlijkheid 
zich ten volle kan ontwikkelen. De wet 
moet de mensenrechten waarborgen. Het 
moet iedereen in staat stellen anderen te 
respecteren en gerespecteerd te worden.             
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Les 1 Rechten en gelijkheid
Werkblad 1 - Scenario’s

Scenario 1: 
Jamon was op het schoolplein toen een paar van de oudere 
jongens langskwamen en hem begonnen te bespotten en rond 
te duwen. Een van de jongens nam het op zijn telefoon op en 
stuurde het naar zijn vriendengroep...

Scenario 2: 
Abeer is moslim en draagt de hele tijd een hijab. Op een dag 
zegt een leraar op school dat sommige scholen het dragen van 
een hijab verbieden...

Scenario 3: 
Chloe’s oudere broer Séan heeft lang over zijn geslacht 
nagedacht en heeft nu zijn familie gevraagd het vrouwelijke 
voornaamwoord (zij) te gebruiken en Shauna te gebruiken in 
plaats van zijn geboortenaam. Zijn school en parttime werkgever 
zijn traag met het doorvoeren van de gevraagde veranderingen...
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Les 1 Rechten en gelijkheid
Werkblad 2 – Wat ik heb geleerd in les 1

In les 1 hadden we het over rechten voor iedereen (UVRM en 
UNCRC), gelijkheidswetgeving en genderdiscriminatie.

Wat ik heb geleerd…

Andere gezichtspunten die ik interessant vond...

Enkele vragen die ik nog heb...

Laat je ouders de brief achter op deze pagina zien. Praat met hen over wat je 
heeft geleerd en vraag hen welke rechten zij in uw gezin echt belangrijk vinden. 
Noteer ze in de onderstaande vakken.

Een heel belangrijk recht (of rechten) in ons gezin is (zijn)...

Als je ouders vragen hebben die ze zouden willen stellen, schrijf die dan hieronder:
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Thuis-School-Link 1

Beste ouder (s) / voogd (en),

Uw kind neemt deel aan een korte serie lessen over gendergelijkheid 
en het voorkomen van pesten / geweld op basis van geslacht. Het 
volgende is een overzicht van de lessen die zullen worden getrokken.

Gendergelijkheid is belangrijk Lesoverzicht

Les 1 Rechten en gelijkheid
Les 2 Genderstereotypering
Les 3 Genderstereotypering en de media
Les 4 Gendergerelateerd pesten en Gendergerelateerd Geweld
Les 5 Het verschil maken

Na elke les worden de kinderen aangemoedigd om iets mee naar 
huis te nemen om met u te delen en te bespreken om het leerproces 
van uw kind te verbeteren. Voor les 1 is er achter in deze brief een 
werkblad waarop uw kind het leerproces heeft samengevat en 
enkele gedachten en vragen heeft genoteerd. Neem alstublieft 
de tijd om dit werkblad met uw kind te bespreken en, als u dat 
graag wilt, een heel belangrijk recht voor uw gezin in te voegen, 
en eventuele vragen die u heeft met betrekking tot het lesthema. 
De vragen worden anoniem gebruikt om verdere discussie over 
genderkwesties in de klas op gang te brengen.

Bedankt voor je medewerking,

Hoogachtend,
                                          

(Leraar)

THUIS

THUIS

THUIS

THUIS

THUIS

THUIS

THUIS



GEM Gendergelijkheid is van belang

18

Les 1 Dia’s e-versies zijn beschikbaar op https://www.genderequalitymatters.eu onder het tabblad Toolkits



Handboek voor leerkrachten in basisscholen

19



GEM Gendergelijkheid is van belang

20

Les 1 Dia’s
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Les 2
Genderstereotypering

Aantekeningen voor de leerkracht
Leraren kunnen kwesties uit het schoolleven horen 
met betrekking tot stereotypering van kinderen. 
Idealiter zou er een forum moeten zijn om deze 
kwesties in de klas te bespreken op een manier die 
respectvol is voor alle personeelsleden en leerlingen 
op school.

Stap 6 in deze les nodigt kinderen uit om 
reflecties te delen over momenten waarop ze een 
gloeilampmoment hadden over stereotypen - de 
leraar moet beslissen of het gepast is voor de kinderen 
om hun inzichten te delen, afhankelijk van de dynamiek 
in de klas.

Een stereotype is een te vereenvoudigde en oneerlijke 
overtuiging dat een groep mensen bepaalde 
kenmerken heeft of dat alle leden van een groep 
hetzelfde zijn.

Genderstereotypen zijn ideeën die ontstaan waarbij 
jongens en meisjes verondersteld worden bepaalde 
kenmerken en rollen te hebben die alleen worden 
bepaald en beperkt door hun geslacht.
 
Seksualiteitsstereotypen zijn ideeën die ontstaan 
waarbij jongens en meisjes verondersteld worden 
bepaalde kenmerken en rollen te hebben die alleen 
worden bepaald en beperkt door hun seksuele 
geaardheid.

Specifieke leerdoelen:

  onderzoeken hoe de meningen, opvattingen of 
verwachtingen van anderen de manier waarop 
mensen zich tot elkaar verhouden, positief of 
negatief, kunnen beïnvloeden

  onderzoek de kracht van overtuigingskracht, hoe 
het zowel positief als negatief kan worden gebruikt, 
en stel praktische manieren voor en ontwikkel 
praktische suggesties om met druk en invloeden 
om te gaan

  erkennen ongelijke behandeling van seksuele rollen 
en andere kwesties in literatuur, reclame, drama, 
tijdschriften en andere media

  steeds kritischer worden in zijn / haar eigen 
houding ten opzichte van reclame en de technieken 
die worden gebruikt om producten, levensstijlen en 
ideeën te promoten

Leswoordenschat:

Stereotype; geslachtsnorm; stereotype

Lesbronnen:

 Werkblad 1: “Binnen” de doos

 Werkblad 2: “Buiten” de doos

 Kleuren (kleurpotloden; stiften; potloden)

 Werkblad 3: Banen

  Videoclip https://www.youtube.com/
watch?v=G3Aweo-74kY

 Werkblad 4: Mijn geslacht gloeilamp-moment

 Home-School Link 2
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LES 2
Genderstereotypering

Stap 6
Geslacht gloeilamp 

momenten

Stap 4
Carrousel

Stap 5
Geslacht en banen

Stap 3
"Buiten” de doos

Stap 2
"BINNEN” de doos

LES 3

Stap 1
Stereotypen 

mindmap
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INTRODUCTIE
Stap 1: Stereotype Mindmap-discussie

De leraar schrijft het woord stereotype op het bord om de 
leerling zelf het woord te laten begrijpen. Een mindmap 
wordt door de leraar gemaakt om de reacties en de 
soorten stereotypen weer te geven die door de leerlingen 
worden genoemd.
 
De docent legt uit dat een stereotype een al te simpel 
en oneerlijk geloof is dat een groep mensen bepaalde 
kenmerken heeft of dat alle leden van een groep 
hetzelfde zijn. 

Als de leerlingen het niet noemen, schrijft de leraar de 
woorden Genderstereotype en Seksualiteitsstereotype 
op het bord en vraagt aan de leerlingen wat een gender- 
en seksualiteitsstereotype is.

Genderstereotypen zijn ideeën die ontstaan 
waarbij jongens en meisjes verondersteld worden 
bepaalde kenmerken en rollen te hebben die alleen 
worden bepaald en beperkt door hun geslacht. 
Seksualiteitsstereotypen zijn ideeën die ontstaan 
waarbij jongens en meisjes verondersteld worden 
bepaalde kenmerken en rollen te hebben die alleen 
worden bepaald en beperkt door hun seksuele 
geaardheid.

Sleutelvragen
  Kun je een voorbeeld bedenken van een stereotype?
  Wat zijn de typische boodschappen bij stereotypering?

 
ONTWIKKELING
Stap 2: Etikettering: “Binnen” de doos denken

De leerlingen worden in kleine groepen (3-4 kinderen) 
verdeeld. Elke groep krijgt activiteitenblad 1 “Binnen” 
de doos (gefotokopieerd als A3). De helft van de 
klasgroepen krijgt een doos met het label Girl, terwijl 
de andere helft een doos met het label Boy ontvangt. 
De leraar vraagt de leerlingen om zoveel mogelijk 
genderstereotypen te bedenken en deze in de afbeelding 
van de doos te schrijven / tekenen .

Sleutelvragen
  Kun je stereotypen bedenken met betrekking tot de 
manier waarop meisjes zich zouden kunnen gedragen?

  Kun je stereotypen bedenken met betrekking tot de 
manier waarop jongens zich zouden kunnen gedragen?

  Kun je stereotypen bedenken over wat meisjes wel en 
niet leuk vinden?

  Kun je stereotypen bedenken over wat jongens wel en 
niet leuk vinden?

  Kun je stereotypen bedenken over hoe meisjes eruit 
kunnen zien, denken en voelen?

  Kun je stereotypen bedenken over hoe jongens 
eruitzien, denken en voelen?

Stap 3: Etikettering: “buiten” de doos denken

Nadat de leerlingen voldoende tijd hebben gehad om 
te werken aan het invullen van de binnenkant van de 
doos, legt de docent uit dat ze nu buiten de doos wat 
ideeën gaan schrijven of tekenen. Elke groep krijgt 
Activiteitenblad 2 “Binnen” de doos (gefotokopieerd A3). 
De docent stelt de volgende vragen:
 

  Wat zou een meisje of jongen kunnen doen denken / 
gedragen buiten de kaders?

  Waarom denk je dat dit buiten de doos valt?

(Opmerking: de voorbeelden van leerlingen kunnen 
gericht zijn op kleding of smaak, wat belangrijk en 
geldig is. Probeer hun denken echter ook te richten 
op persoonlijkheids- en gedragsverwachtingen). De 
docent wijst erop dat hoewel sommige mensen meer 
in gendernormen of stereotypen lijken te passen dan 
anderen, bijna iedereen gedrag of delen van zichzelf heeft 
die buiten de kaders vallen.
 
Stap 4: Carrousel

Als de leerlingen hun voorbeelden van buiten de doos 
hebben opgenomen , laat elke groep hun twee ingevulde 
dozen op hun bureau zien. De leerlingen roteren door 
de klas en bekijken de dozen van elke groep. Wanneer 
de leerlingen terugkeren naar hun groep, kiezen ze een 
andere kleurmarkering en vullen ze ideeën aan die ze van 
hun leeftijdsgenoten hebben verzameld. Discussie met 
de hele klas over de overeenkomsten en verschillen die 
ze opmerkten tijdens het bekijken van het werk van hun 
leeftijdsgenoten.

Sleutelvragen
  Wat zijn de gemeenschappelijke elementen van het 
voltooide werk - in de doos?

  Wat zijn de gemeenschappelijke elementen van het 
voltooide werk - buiten de doos?

  Wat hebben we geleerd?
  Wat zijn de voor- / nadelen van acteren in de doos?
  Wat zijn de voor- / nadelen van buiten de gebaande 
paden treden?

De leraar vraagt de leerlingen wat als je als jongen of 
meisje niet in of buiten de doos past? Vragen:

  Is het mogelijk om niet in een van beide boxen te 
passen in relatie tot ons geslacht?

  Wat denk je? Waarom?
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Stap 5: Geslacht en banen

De docent deelt Activiteitenblad 3 Jobs uit. De leraar 
stelt een timer in (5 minuten) en de leerlingen tekenen 
de persoon die de klus doet in de doos. Hierna staan de 
leerlingen op en bewegen ze zich door de klas terwijl de 
leraar muziek speelt. Wanneer de muziek stopt, groeperen 
de leerlingen zich met leeftijdsgenoten dicht bij hen 
(groepen van 3) en delen ze hun tekeningen met elkaar.

Sleutelvragen
  Welke banen verbeelden meisjes in de rol?
  Welke banen verbeelden jongens in de rol?
  Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen elkaars 
tekeningen?

De leerlingen bekijken de videoclip https://www.youtube.
com/watch?v=G3Aweo-74kY waarin de stereotiepe 
opvattingen over beroepen worden belicht.

Sleutelvragen
  Wat viel je op in de video over mannelijke en vrouwelijke 
beroepen?

  Wat denk je daarvan?
 Zijn het gewoon jonge kinderen die zo denken?
 Waarom denken zij (en sommige volwassenen) zo?
 Denk na over je werkblad Jobs: heb je ooit zo gedacht?

 
AFSLUITING
Stap 6: Moment van geslachtSgloeilamp

De leerkracht legt uit dat een ‘gender-gloeilamp-
moment’ een tijd is waarin ze zich ervan bewust werden 
dat ze anders behandeld werden vanwege hun geslacht. 
Een voorbeeld kan zijn dat een meisje niet wordt 
toegestaan of wordt ontmoedigd om te voetballen, of 
een jongen die wordt verteld dat hij niet met poppen 
mag spelen. Dit moment kan alles omvatten, van het 
speelgoed waarmee de leerlingen mochten spelen, 
zich bewust zijn van verschillende regels voor jongens 
en meisjes, tot zich ongemakkelijk voelen vanwege hun 
geslacht in een bepaalde situatie. Dit kan de eerste keer 
zijn dat de leerlingen wordt gevraagd hierover na te 
denken, dus het kan nuttig zijn om enkele voorbeelden 
te geven. Het creëren van een veilige plek om te delen 
zal hier belangrijk zijn, evenals het eraan herinneren van 
leerlingen dat het gaat om het erkennen en uitdagen 
van genderstereotypen en niet om ze te versterken. Deze 
activiteit kan ook worden gebruikt als een persoonlijke 
reflectie die niet zal worden gedeeld.

Uitbreidingsactiviteiten:
  Kinderen worden aangemoedigd om stereotypen in hun 
dagelijks leven te ontdekken, zoals reclame / tv / andere 
media. Elke leerling legt een week lang zijn stereotypen 
vast. Deze voorbeelden worden met behulp van post-its 
op een stereotypen-flipchart geplaatst. Deze activiteit 
zou ook enkele voorbeelden kunnen zijn voor les 3 die zich 
op media richt.

Thuis-School-Link:
Leerlingen delen hun werkblad Gender Lightbulb 
Moment met ouders en beginnen hierover een gesprek. 
De leerlingen krijgen belangrijke vragen om de discussie 
met hun ouders te focussen - zie Thuis-School-Link 2. 
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Les 2 Genderstereotypering
Werkblad 1: “Binnen” de doos
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Les 2 Genderstereotypering
Werkblad 1: “Binnen” de doos
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Les 2 Genderstereotypering
Werkblad 2: “Buiten” de doos
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E
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Les 2 Genderstereotypering
Werkblad 2: “Buiten” de doos
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Les 2 Genderstereotypering
Werkblad 3: Banen

BALLERINA LERAAR MONTEUR WETENSCHAPPER

VERPLEEGKUNDIGE DOKTER KAPPER VOETBALLER

TIMMERMAN TUINMAN RECHTER AUTEUR
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Les 2 Genderstereotypering
Werkblad 4 - Mijn ‘Geslachts-Gloeilamp Moment’
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Thuis-School-Link 2

In les 2 hebben de leerlingen stereotypen besproken. De volgende vragen 
kunnen met hen worden onderzocht om hun leerproces te versterken.

Wat was uw ervaring met stereotypering als kind?

 
Wat is uw ervaring met stereotypering nu als volwassene?

Zijn er dingen veranderd sinds je een kind was? Hoe?

Mijn reflectie…

THUIS

THUIS

THUIS

THUIS

THUIS

THUIS

THUIS
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Les 3
Genderstereotypering en de media

Aantekeningen voor de leerkracht
De Thuis-School-Link in deze les vereist dat 
leerkrachten aandacht besteden aan de anonimiteit 
van eventuele feedback van ouders over de ideeën 
die kinderen met hen hebben besproken na de les.

Als docenten dat willen, hebben ze toegang tot 
informatie op de website www.teni.ie met betrekking 
tot transgenderkwesties als deze zich in deze les 
voordoen.

Specifieke leerdoelen:

  bespreek de verschillende soorten liefde die er 
zijn en ontdek hoe liefde wordt geportretteerd en 
gedefinieerd in muziek, films, boeken, tijdschriften 
en andere media

  onderzoek en leer kritisch de factoren en 
denkniveaus te onderzoeken die beslissingen en 
keuzes beïnvloeden

  onderzoeken hoe de meningen, opvattingen of 
verwachtingen van anderen de manier waarop 
mensen zich tot elkaar verhouden, positief of 
negatief, kunnen beïnvloeden

  onderzoek de verschillende manieren waarop taal 
kan worden gebruikt om mensen te isoleren en te 
discrimineren

  beginnen het belang in te zien van het handhaven 
van een persoonlijke houding, terwijl u ook de 
overtuigingen, waarden en meningen van anderen 
respecteert

 
Leswoordenschat:

Stereotypering; stereotiep; invloeden; media; 
schadelijk; nuttig

Lesbronnen:

   Werkblad 1: Speelgoed

   Optie 1: Sprookjeslijst

   Optie 2: uittreksel uit The Boy in the Dress door 
David Walliams

   Optie 3: Fictief verhaal: Girls Just Wanna be - Lads!

   Werkblad 2: Effecten van stereotypering

   Activiteitenblad 3: Mijn kennis over stereotypering 
en de media

   Thuis-School-Link 3

   Rode en groene kleuren (kleurpotloden; stiften; 
potloden)

   iPads / laptops

   Powerpoint pagina’s
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Lesson 3 Overview
Gender Stereotyping and the Media
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INTRODUCTIE
Stap 1: Stereotype-beïnvloeders

De docent geeft een korte samenvatting van Les 2 en de 
activiteit “binnen” en “buiten” de doos. De leraar stelt de 
leerlingen de hamvraag:

  Waar komen stereotypen vandaan?

De leerlingen doen een Think-Pair-Share waarbij de 
vraag met een partner wordt besproken, gevolgd door 
een klassikaal gesprek. De leraar noteert de antwoorden 
van de leerlingen op het bord rond de gestelde vraag. 
Als leerlingen geen media noemen, voeg dit dan toe aan 
de opgenomen lijst en bespreek met de leerlingen.

Sleutelvragen (beschikbaar als dia voor het digibord)
  Waar denk je dat stereotypen vandaan komen?
 Is iemand het eens / oneens?
  Wat zijn de gemeenschappelijke bronnen 
van stereotiepe ideeën met betrekking tot 
genderstereotypen? Hoe zit het met stereotypering 
over seksualiteit (seksuele geaardheid) - zijn het 
dezelfde bronnen?

 Kunt u enkele voorbeelden geven?

ONTWIKKELING
Stap 2: Mediabeelden - Kinderspeelgoed

De leerkracht deelt Activiteitenblad 1 Kinderspeelgoed 
uit aan de leerlingen. Elke leerling moet beslissen of 
het speelgoed voor jongens is om mee te spelen, voor 
meisjes om mee te spelen of voor zowel jongens als 
meisjes om mee te spelen. Naast elk speelgoed met de 
naam plaatsen de leerlingen een vinkje in het vakje van 
hun keuze.
 
Als het werkblad is ingevuld, wijst de docent aan elke 
optie een gebaar toe, bijv. Voor jongens = handen in de 
lucht; voor meisjes = handen op het hoofd; voor zowel 
jongens als meisjes = handen op schoot. De leraar 
roept elk stuk speelgoed uit het activiteitenblad en de 
leerlingen gebruiken het toegewezen gebaar om hun 
opgenomen antwoorden te delen. Discussie met de hele 
klas op basis van de onderstaande hoofdvragen

Sleutelvragen
  Hoeveel speelgoed heb je opgenomen voor alleen 
jongens?

  Hoeveel speelgoed heb je opgenomen voor alleen 
meisjes?

  Hoeveel speelgoed heb je opgenomen voor zowel 
jongens als meisjes?

  Wat heeft uw keuzes beïnvloed?
  Hoe kun je stereotiepe ideeën over “speelgoed voor 
jongens” en “speelgoed voor meisjes” voorkomen?

  Vind je dat speelgoed alleen aan meisjes mag worden 
toegewezen / alleen aan jongens om mee te spelen? 
Waarom?

* Als de school iPads of laptops heeft, kunnen deze op dit 
punt worden gebruikt om foto’s te bekijken van kinderen 
die met speelgoed spleen. In kleine groepen (3-4) 
krijgen de leerlingen 5 van het speelgoed toegewezen 
dat vermeld staat op het werkblad 1 Kinderspeelgoed. 
Als alternatief zouden speelgoedcatalogi of het 
digibord kunnen worden gebruikt. Elke leerling heeft 
een specifieke rol, bijvoorbeeld zoeker; recorder; 
verslaggever. In hun groepen vinden ze foto’s van dit 
speelgoed en nemen ze het volgende op:

  Speelgoednaam:
  Geslacht op de foto spelen met het speelgoed:
  Is de foto genderstereotypen?
  Waarom? Waarom niet?
  Zou u de foto willen wijzigen?
  Waarom? Waarom niet?

Stap 3: Mediapresentaties - Verhalen

Er zijn drie opties voor docenten voor stap 3. De opties 
hebben betrekking op de gebruikte verhalen. De docent 
kiest een van de onderstaande opties om met de klas te 
gebruiken.

Optie  1: Sprookjeslijst             
Optie  2:  Uittreksel uit The Boy in the Dress door  

David Walliams             
Optie  3: Fictief verhaal Girls Just Wanna be - Lads!

De leerlingen worden in kleine groepen (3-4) verdeeld en 
krijgen de gekozen optie. In hun groep beantwoorden ze 
de onderstaande sleutelvragen.

Sleutelvragen (beschikbaar als dia voor het digibord)
  Wat voor stereotype wordt er in je verhaal 
geportretteerd ?

  Gaat het om geslacht? Seksualiteit? Andere 
stereotypen?

  Waarom denkt u dat?
  Wat zou het niet stereotiep maken?

LES 3
Genderstereotypering
en de media

Stap 4
Effecten van 

stereotypering

Stap 5
Reflectie

Stap 3
Media uitbeeldingen: 

verhalen

Stap 2
Media 

uitbeeldingen: 
speelgoed

LES 4

Stap 1
Stereotype-
beïnvloeders
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Stap 4: Effecten van stereotypering

In dezelfde groepen deelt de docent één Activity 
Sheet 2 Effects of Stereotyping per groep uit. De 
leraar vraagt de leerlingen om alle effecten van 
stereotypering die ze kunnen bedenken vast te 
leggen. Verwijs terug naar les 2 en de Inside the Box 
/ Outside the Box-activiteit , samen met Stap 2 en 
Stap 3 in deze les als stimuli voor leerlingen. Wanneer 
de effecten worden geregistreerd, identificeren 
en omcirkelen de leerlingen door middel van twee 
verschillende kleuren de vermelde schadelijke effecten 
(rode kleur) en vervolgens alle nuttige effecten (groene 
kleur).

Sleutelvragen (beschikbaar als dia voor het digibord)
  Wat valt ons op aan de effecten van stereotypering: 
zijn ze schadelijker dan nuttig?

  Is de schade lichamelijk? Emotioneel?
  Wat kunnen we doen om deze schade voor onszelf / 
anderen te voorkomen?

  Wat zou je kunnen doen om stereotypen op sociale 
media uit te dagen (bijvoorbeeld)?

  Wat zou je kunnen tegenhouden om dit te doen?
  Wat zou je kunnen doen als je vriend iets ‘buiten de 
kaders’ wilde doen?

  Is het gemakkelijker als u iemand kent die zijn keuzes 
ondersteunt? Waarom waarom niet?

 
AFSLUITING
Stap 5: Reflectie

Elke leerling ontvangt activiteitenblad 3 Wat heb ik 
geleerd over stereotypering en de media. De leerlingen 
reflecteren op hun leerproces en leggen dit vast door het 
volgende te beantwoorden

 Wat ik heb opgemerkt over stereotypen in de media ...
 Wat ik vind van stereotypen in de media ...
  Enkele manieren waarop ik stereotypen in de media 
kan aanpakken ...

Dit activiteitenblad vormt de basis van Thuis-School-Link 
3, die wordt gerepliceerd voor ouders / verzorgers.

Verdere Activiteiten:
Optie 1: Sprookjeslijst - In tweetallen kiezen de 
leerlingen een verhaal uit de lijst en herschrijven het 
door gebruik te maken van de lessen die tot nu toe zijn 
geleerd uit de lessen, bijvoorbeeld het geslacht van het 
personage. 

Optie 2: fictief verhaal - In tweetallen of kleine groepen  
creëren de leerlingen hun eigen krantenartikelen om te 
benadrukken dat ze tegen stereotiepe ideeën ingaan.

Thuis-School-Link:
Voor deze les worden de leerlingen aangemoedigd om 
stereotypen met hun ouders / verzorgers te bespreken 
door gebruik te maken van hun ingevulde Activiteitenblad 
3 Wat heb ik geleerd over stereotypering en de media en 
het werkblad van Thuis-School-Link 3 .
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Les 3 Genderstereotypering en de media
Activiteitenblad 1 - Kinderspeelgoed

SPEELGOED VOOR 
JONGENS

VOOR 
MEISJES

VOOR ZOWEL  
JONGENS 

ALS MEISJES

Poppen

Computerspelletjes

Actiefiguren

Legpuzzels en puzzels

Lego

Scooters

Slijm

Bordspellen

Worstelaars

Radiobestuurde auto’s

Treinsets

Fietsen

Sets voor het maken van sieraden

Voetballen

Speelgoedkeuken

Vliegers

Speelgoedreinigingsset 
(Stofzuiger;Strijkplank; Strijkijzer)

Teddyberen
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Once 
Upon a 
Time...

Les 3 Genderstereotypering en de media
Optie 1 - Sprookjeslijst

 ² Pinocchio

 ² Aladdin

 ² Alice in Wonderland

 ² Bambi

 ² Schoonheid en het beest

 ² Assepoester

 ² De elfen en de 

schoenmaker

 ² De nieuwe kleren van 

de keizer

 ² De kikkerprins

 ² De peperkoekman

 ² Goudlokje en de drie 

beren

 ² Hans en Grietje

 ² Jack en de bonenstaak

 ² De kleine Zeemeermin

 ² De kleine rode kip

 ² Roodkapje

 ² Peter en de Wolf

 ² De rattenvanger van 

Hamelen

 ² De prinses en de erwt

 ² De gelaarsde kat

 ² Raponsje

 ² Repelsteeltje

 ² De egoïstische reus

 ² Schone Slaapster

 ² De Sneeuwkoningin

 ² Sneeuwwitje

 ² De drie kleine biggetjes

 ² Duimelijntje

 ² Klein Duimpje

 ² De enorme raap

 ² Het lelijke eendje

 ² De tovenaar van Oz
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Les 3 Genderstereotypering en de media
Optie 2 - Uittreksel uit The Boy in the Dress door David Walliams

“Wat is dit in hemelsnaam?” zei papa. Zijn ogen sprongen eruit, hij was zo boos.

“Het is een tijdschrift”, antwoordde Dennis.

“Ik kan zien dat het een tijdschrift is.”

Dennis vroeg zich af waarom papa het vroeg, of hij al wist wat het was, maar 
hij hield die gedachte voor zich.

“Het is Vogue magazine, papa ...”

‘Ik kan zien dat het Vogue is. Wat ik wil weten is waarom een zoon van mij naar 
een modeblad wil kijken? “

Het klonk als een vraag, maar er klonk zoveel woede en kracht in  vader’s stem 
dat Dennis niet zeker wist of hij echt een antwoord wilde geven. Niet dat Dennis 
er toch een kon bedenken.

“Ik hou er gewoon van. Het zijn alleen foto’s en dingen over jurken en zo. “

‘Dat zie ik,’ zei papa, terwijl hij naar het tijdschrift keek.

En dat was het moment waarop hij stopte en een rare blik over zijn gezicht 
ging. Hij bekeek de omslag even - het meisje in de bloemrijke japon. “Die jurk. 
Het is net  zoals die vanje M- “

“Ja vader?”

‘Niets, Dennis. Niets.”

Papa keek even alsof hij ging huilen.

‘Het is oké, pa,’ zei Dennis zachtjes, en hij bewoog langzaam zijn hand en legde 
die over die van zijn vader. Hij herinnerde zich dat hij ooit hetzelfde met zijn 
moeder had gedaan toen pap haar aan het huilen had gemaakt. Hij herinnerde 
zich hoe vreemd het ook voelde, een kleine jongen die een volwassene troostte.

Pa liet Dennis even zijn hand vasthouden, voordat hij hem beschaamd 
weghaalde. Hij verhief zijn stem weer. ‘Nee, zoon, het klopt gewoon niet. Jurken. 
Het is raar...”

Dennis ‘vader zwaaide met het tijdschrift. “Dit gaat in de vuilnisbak, zoon.”

‘Maar papa ...’ protesteerde Dennis.

“Sorry, maar dit klopt gewoon niet. Een jongen van jouw leeftijd die het 
tijdschrift Vogue leest. “ Hij zei “Vogue” alsof hij een vreemde taal sprak die hij 
niet verstond. ‘Het klopt gewoon niet,’ mompelde hij keer op keer terwijl hij de 
kamer verliet.

Dennis zat op de rand van zijn bed. Hij luisterde terwijl zijn vader zich een weg 
baant de trap af en tilde het deksel van de vuilnisbak op. Eindelijk hoorde hij 
een bonkend geluid toen het tijdschrift de bodem van de bak raakte

(Uittreksel overgenomen van pagina 39, 51, 52, 53, 54, 55)

Dennis is twaalf jaar oud. Hij woont samen met zijn vader en oudere broer John, die veertien is. Hun 
moeder is een paar jaar uit huis gegaan. In deze fase van het verhaal heeft papa zojuist een Vogue-
tijdschrift gevonden van Dennis...
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Les 3 Genderstereotypering en de media
Optie 3 - Fictief verhaal Girls Just Wanna Be - Lads!

Op de middelbare school in St. Jude was 
afgelopen vrijdag een demonstratie van 
vrouwelijke studenten over uniformen. 
De school heeft altijd mannelijke 
studenten gehad, maar opende haar 
deuren begin 2000 voor vrouwen toen 
hun aantal begon te dalen. Destijds 
werd een schooluniform ontworpen door 
een van de leraren die dezelfde kleuren 
hield als de jongensuniformen, maar 
met speciale rokken voor meisjes. De 
meisjes willen nu een rok of broek kunnen 
dragen en hebben vorige week tijdens 
hun lunchpauze hun demonstratie buiten 
de schoolpoorten gebracht. Charlene 
Murray, een van de leiders van de 
studenten, legde aan deze verslaggever 
uit dat ze op hun school geen forum 
hebben (zoals een studentenraad) om 
met deze kwestie om te gaan, en de 

leraren waren afwijzend. Toen deze 
verslaggever op bezoek kwam, werden 
de meisjes onderworpen aan verbale 
beschimpingen van enkele jongens op 
school (“je mag mijn broek hebben hoor!”; 
“Blijf bij het breien!”). Op een bepaald 
moment was er een gevecht tussen een 
bijzonder vocale man die probeerde 
posters van een van de meisjes te 
ontworstelen terwijl ze door anderen 
werd aangezet. Het meisje werd tegen 
de grond geslagen in het tumult, wat 
een gejuich van sommige jongens opriep. 
Wat de schoolleiding van de hele zaak 
vond, is niet bekend, aangezien die niet 
aanwezig was en de directeur weigerde 
commentaar te geven. De meisjes 
hebben gezworen om elke vrijdag door 
te gaan met protesteren totdat er iets is 
gebeurd.

DE MORNING ECHO
25 februari 2019

Meisjes willen gewoon – 
jongens - zijn!     

Door  Paul Newman
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Les 3 Genderstereotypering en de media
Werkblad 2 - Effecten van stereotypering 

Effecten van stereotypering

Gebruik een rode kleur om de schadelijke effecten van stereotypering te 
omcirkelen en een groene kleur om de nuttige effecten te omcirkelen.

Wat valt je op?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Les 3 Genderstereotypering en de media
Werkblad 3 - Mijn kennis over stereotypering en de media

Wat ik heb opgemerkt over stereotypering in de media...

Wat ik vind van stereotypen in de media...

Enkele manieren waarop ik stereotypen in de media kan aanpakken:
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Thuis-School-Link 3

In les 3 voltooiden de leerlingen Activiteitenblad 3: Mijn leren over 
stereotypering en de media met behulp van de vragen op dit blad. Bespreek dit 
blad met uw kind en noteer uw antwoorden op de onderstaande vragen.

Wat ik heb opgemerkt over stereotypering in de media...

Wat ik vind van stereotypen in de media...

Enkele manieren waarop ik stereotypen in de media kan aanpakken:

THUIS

THUIS

THUIS

THUIS

THUIS

THUIS

THUIS
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Les 3 Dia’s e-versies zijn beschikbaar op https://www.genderequalitymatters.eu onder het tabblad Toolkits
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Les 4
Gendergerelateerd pesten en  
gendergerelateerd geweld (GBV)
Aantekeningen voor de leerkracht
3 belangrijke kenmerken van pesten:

  De bedoeling om iemands gevoelens te kwetsen

  Een onbalans van macht (kan fysiek, sociaal, 
cognitief, emotioneel zijn)

  Herhaling

Het is belangrijk op te merken dat herhaling niet 
altijd van toepassing is, vooral in gevallen waarin 
een handeling een veelvoudig effect heeft, zoals 
cyberpesten en graffiti.
 
Pesten op basis van identiteit: (bijv. Homofobie, 
pesten van woonwagenbewoners, ras, transfobie, 
handicaps, speciale onderwijsbehoeften, geslacht, 
bifobie, xenofobie.)

Pestgedrag: direct

 verbaal (beledigen, schelden)

  fysiek (duwen, porren, struikelen, schoppen, stoten, 
slaan met materialen)

  afpersing (misdrijf waarbij het slachtoffer met 
geweld of onder bedreiging daarvan wordt 
gedwongen geld/bezittingen af te geven)

  gebaar (blikken / lichaamssignalen die berichten 
van dreiging en intimidatie overbrengen)

  cyberpesten (pesten via elektronische apparaten/
middelen)

Pestgedrag: indirect

  sociaal isolement / iemand negerenv

  proberen anderen een hekel aan iemand te laten 
hebben

  kwaadaardige geruchten verspreiden

  opzettelijke manipulatie van vriendschapsgroepen 
om iemand impopulair te maken

  onwaarheden / roddels

  circulatie van vervelende briefjes / plaatjes / graffiti

De pestcirkel

Pesten moet worden opgevat als een groepsfenomeen 
waarbij kinderen verschillende rollen spelen. Deze rollen 
bestaan uit acht delen die behoren tot een continuüm 
dat door vooraanstaand pestonderzoeker Olweus 
(2010) wordt aangeduid als ”The Bullying Circle = 
Pestcirkel”. De rol van leerlingen kan afhangen van hun 
relatie met de pester en het slachtoffer.

Bully/Pester: de persoon die het pestgedrag begint
Pestvolgers/handlangers: ze nemen actief deel aan 
het pestgedrag, maar beginnen er niet mee
Bully Supporters: ze ondersteunen het pestgedrag 
maar nemen niet actief deel
Passieve supporters: ze houden van pesten, maar 
tonen geen openlijke steun
Ontkoppelde toeschouwers: ze kijken wat er gebeurt, 
maar nemen geen standpunt in
Mogelijke verdedigers : ze houden niet van pesten en 
weten dat ze moeten helpen, maar doen dat niet
Verdedigers: ze houden niet van pesten en proberen 
het slachtoffer te helpen
Slachtoffer: het doelwit van het pestgedrag

Gendergerelateerd geweld (GBV): kan worden 
gedefinieerd als geweld tegen een persoon 
vanwege het geslacht van die persoon (inclusief 
genderidentiteit / expressie) of geweld dat personen 
van een bepaald geslacht op een onevenwichtige 
manier treft.

Specifieke leerdoelen:

  pesten en de gevolgen ervan herkennen, 
bespreken en begrijpen

  onderzoek en bespreek hoe individuen kunnen 
omgaan met gepest worden, wetende dat anderen 
worden gepest en/of een pestkop zijn

  bespreek en waardeer de rol die elk individu heeft 
bij het beschermen van anderen en identificeer 
gelegenheden waarbij zijn / haar acties de 
veiligheid van anderen kunnen bedreigen

Leswoordenschat:
Pesten; pestcirkel; omstander; pesten op basis van 
geslacht; gendergerelateerd geweld (GBV)

Lesbronnen:

  6 flip-overpagina’s of 6 A2-vellen

 Het beeld van de pestcirkel

 Werkblad 1: Scenario 1

 Werkblad 2: Scenario 2

 Werkblad 3: Scenario 3

 Werkblad 4: Scenario 4

 Werkblad 5: Voetafdrukken voelen

 Thuis-School-Link 4

 Kleuren (kleurpotloden; stiften; potloden)

                                                             
                                                             
 

LES 4
Pesten op basis
van geslacht en
Gendergerelateerd
geweld (GBV)

Stap 4
Scenario's

Stap 5
Voetafdruk 
gevoelens

Stap 3
De pestcirkel

Stap 2
Gendergerelateerd 

geweld (GBV)

LES 5

Stap 1
Circulaire 
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Stap 6
Reflectie: 

Vragenronde
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INTRODUCTIE
Stap 1: Circulaire brainstorm

De leerkracht plaatst 6 flip-overpagina’s of 6 A2-
vellen in de klas om de huidige kennis van pesten bij 
de leerlingen te vergroten. Elk blad bevat de volgende 
uitspraken en vragen:

Blad 1: Wat is pesten?
Blad 2: Soorten van pesten...
Blad 3: Pestgedrag...
Blad 4: Oorzaken en gevolgen van pesten...
Blad 5: Aan wie te vertellen...
Blad 6: Wat te doen...
 

De leerlingen zijn verdeeld in zes kleine groepen (5-6 
kinderen). Elke groep gebruikt een verschillend gekleurde 
marker/stift om hun antwoorden vast te leggen tijdens 
de circulaire brainstorm. De leerkracht geeft leerlingen 
2 minuten per blad en geeft aan wanneer ze naar het 
volgende blad moeten.

Discussie met de hele klas over het bovenstaande. De 
leerkracht spoort leerlingen aan als ze niet allemaal 
worden genoemd (bijv. pestgedrag; soorten van pesten) 
en maakt duidelijk wat pesten is als er vooroordelen bij 
de leerlingen bestaan. Bij het bespreken van de effecten 
van pesten concentreert de docent zich op de effecten 
op de verschillende betrokken personen, bijvoorbeeld 
effecten op een slachtoffer; effecten op een omstander; 
effecten op de pestkop.

ONTWIKKELING
Stap 2: Gendergerelateerd pesten en GBV

De docent concentreert zich bij de leerlingen op 
pesten op basis van geslacht en ontlokt de leerlingen 
voorbeelden van wat zij denken dat pesten op basis 
van geslacht zou kunnen zijn. Deze worden op het 
bord genoteerd. De leerkracht schrijft de letters GBV 
(Gendergerelateerd Geweld) op het bord en vraagt de 
leerlingen of ze weten waar deze letters voor staan. De 
docent onderzoekt met de leerlingen waar GBV voor 
staat en wat het betekent.

Sleutelvragen
  Wanneer is GBV pesten op basis van geslacht?
  Wanneer is het niet?
  Waarom denk je dat GBV een probleem is?
  Kun je je gevallen van GBV herinneren die al in deze 
lessen zijn besproken?

  Hoe zit het met de media / verhalen / tv / literatuur etc. - 
kun je voorbeelden van GBV bedenken?

Stap 3: De pestcirkel

Maak van de leerlingen duidelijk welke rollen kinderen 
kunnen spelen bij een pest- / GBV-incident. Laat de 
afbeelding van “The Bullying Circle” zien. Klassikaal 
gesprek over de acht rollen.

Sleutelvragen
  Welke rol denk je dat de meeste kinderen kiezen om te 
spelen? Welke rol is volgens jou het gemakkelijkst om te 
spelen? Waarom?             

  Denk je dat het moeilijk is om een mogelijke verdediger 
te zijn?

  Waarom denk je dat het misschien moeilijk is om een 
verdediger te zijn?

  Hoe kun je een verdediger zijn en jezelf beschermen?
  Zijn er met betrekking tot GBV verschillende rollen nodig / 
gemakkelijker / moeilijker?

Stap 4: scenario’s
De leraar verdeelt de klas in kleine groepen (3-4) 
en wijst elke leerling een specifieke rol toe, bv. Lezer, 
verslaggever, recorder. Er worden vier scenario’s 
aangereikt om discussie op basis van pesten op basis 
van geslacht te stimuleren. Aan elke groep wordt één 
scenario gegeven (Activity Sheets 1-4 Scenarios). Bij 
het lezen van de scenario’s worden de volgende vragen 
beantwoord:

  Wat gebeurt er in dit scenario?
  Is dit een voorbeeld van pesten op basis van geslacht? 
Waarom?

  Is dit een voorbeeld van gendergerelateerd geweld? 
Waarom?

  Welke rol speelt elk personage in het scenario?



Handboek voor leerkrachten in basisscholen

49

AFSLUITING
Stap 5: Voetafdrukken-gevoelens

De docent deelt footprints (A3-formaat) uit aan elke 
scenariogroep (Activity Sheet 5 Feelings Footprints). 
Er is een voetafdruk om elk personage weer te geven 
(naam staat op de regel) in het scenario, samen met een 
blanco om iemand weer te geven die ook in het scenario 
kan voorkomen, bijvoorbeeld leraar, ouder, broer of zus. 
De leerlingen stappen op de voetafdrukken en stellen 
zich voor dat zij de personages in de scenario’s zijn. De 
docent schrijft de volgende kernvragen op het bord

  Hoe voel ik me?
  Waar denk ik aan?
  Wat kan ik hierna doen?
  Wie kan mij helpen?

Terwijl de leerlingen op de voetafdrukken staan en 
zich voorstellen dat ze dat specifieke personage zijn, 
concentreren ze zich op de bovenstaande 4 vragen. Als 
de tijd het toelaat, kunnen leraren signalen geven en gaan 
leerlingen door naar de volgende set van voetafdrukken 
en overwegen ze dezelfde 4 hoofdvragen voor dat 
personage.

Stap 6: Reflectie
De docent leidt reflectie in de klas door de volgende 
vragen als stimulans te gebruiken. Deze vragen worden 
ook gebruikt om het leerproces van leerlingen te 
beoordelen:

  Hoe gemakkelijk / moeilijk is het om in andermans 
schoenen te staan?

 Verandert het hoe we denken over pesten / GBV?
 Wat heb je in deze les geleerd over pesten / GBV?
 Wat kunnen we doen om te helpen?
 Waar kunnen we hulp krijgen?
 Heeft u nog vragen die u zou willen stellen?

Uitbreidingsactiviteiten:
  Drama-activiteiten gebaseerd op de 4 scenario’s: 
Opnamesvan scenario’s; rollenspel / gewetensbaan / 
hot-zitplaatsen van de personages.

  Fictieve scenario’s gebaseerd op potentiële school-, 
klas- of speelplaatsituaties. De leerlingen moeten 
deze scenario’s in twee kolommen sorteren onder de 
kopjes: pesten, niet pesten. Deze activiteit beoordeelt 
het vermogen van de leerling om een onderscheid te 
maken tussen beide.

Thuis-School-Link:
Voor deze les worden de leerlingen aangemoedigd 
om de vragen uit stap 6 met hun ouders / verzorgers 
te bespreken om te benadrukken wat ze in deze les 
hebben geleerd over pesten en GBV en, in het bijzonder, 
hoe ze zouden kunnen handelen als ze een omstander 
waren. Thuis-School-Link 4 begeleidt en geeft ouders 
belangrijke vragen om over veiligheidskwesties met hun 
kind te praten en deze te benadrukken bij het omgaan 
met mogelijk pesten en GBV-incidenten.
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Les 4 Gendergerelateerd pesten en GBV
Werkblad 1 - Scenario 1

Darragh zit in de 6e klas. Het was vorige week zijn twaalfde verjaardag. Hij was opgetogen toen 
hij zijn verjaardagscadeau uitpakte en de Nike Roshe runner’s box zag. Darragh droeg zijn 
nieuwe sportschoenen de volgende dag naar school. Abdullah en Robbie vonden ze cool. Viktor 
keek hen aan maar zei niets. In de pauze begon Viktor over sportschoenen te praten en zei dat 
Nike Roshe-hardlopers homo waren en dat iedereen die een paar bezat ook homo was. Iedereen 
begon te lachen en naar Darragh te kijken, zelfs Abdullah en Robbie deden mee. Na pauze werd 
tijdens een wiskunde les een briefje aan Darragh doorgegeven. Er stond “Je bent homo!” Darragh 
was zo van streek toen hij opkeek en iedereen zag lachen. De volgende dag besloot Darragh zijn 
sportschoenen niet naar school te dragen. Viktor en andere jongens in zijn klas bleven hem echter 
homo noemen. Het schelden ging de komende weken door. Darragh droeg zijn sportschoenen ook 
buiten school niet meer.

1. Wat gebeurt er in dit scenario?             

2.Is dit een voorbeeld van pesten op basis van geslacht?     Ja       Nee      

Waarom? 

 
3.Is dit een voorbeeld van gendergerelateerd geweld?      Ja      Nee     

Waarom? 

4.Welke rol speelt elk personage in het scenario?

 
 Darragh       Viktor         

 Abdullah      Robbie       
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Les 4 Gendergerelateerd pesten en GBV
Werkblad 2 - Scenario 2 
 

Zara zit in de 5e klas. Ze was nooit geïnteresseerd in het spelen met poppen en het dragen van 
jurken of rokken. Ze luistert niet naar de populaire boybands en heeft er geen zin in, zoals de 
meeste meisjes in haar klas. Zara heeft vaak het gevoel dat ze meer gemeen heeft met de jongens 
in haar klas dan met de meisjes. Haar vrienden zijn al vanaf de tijd dat ze jong zijn Mohammed, 
Alfie en Artiom. Ze speelt graag voetbal met ze op het pleintje waar ze wonen en speelt FIFA en 
andere online computerspelletjes met ze buiten school. Maandag ging Zara online om FIFA te 
spelen met Mohammed, Alfie en Artiom. Ze waren allemaal online, maar toen ze met hen ging 
chatten, gingen ze offline. Toen ze de volgende dag op het pleintje met hen ging voetballen, zei 
Alfie dat voetbal alleen voor jongens was. Mohammed stemde toe terwijl Artiom bloosde en niets 
zei. De volgende dag was Alfie ziek en speelden Mohammed, Artiom en Zara tijdens de lunch 
samen voetbal. De week daarop hoorde Zara hen praten over hoe goed de film was die ze dit 
weekend in de bioscoop hadden gezien. Zara was van streek omdat ze haar niet uitnodigden. Toen 
ze tijdens de lunch met hen ging voetballen, zei Alfie weer dat voetbal alleen voor jongens was en 
dat ze vanaf nu meisjes moest gaan zoeken om mee rond te hangen. Mohammed lachte terwijl 
Artiom onhandig naar de grond keek.

1. Wat gebeurt er in dit scenario?             

2.Is dit een voorbeeld van pesten op basis van geslacht?     Ja      Nee     

Waarom? 

 
3.Is dit een voorbeeld van gendergerelateerd geweld?    Ja       Nee     

Waarom? 

4.Welke rol speelt elk personage in het scenario?

 Zara       Mohammed     
  
   
 Alfie        Artiom        
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Les 4 Gendergerelateerd pesten en GBV
Werkblad 3 - Scenario 3
 

Niall zit in de 5e klas. Hij heeft besloten dat hij graag iets anders met zijn haar zou willen 
proberen en het voor de verandering lang zou willen laten groeien. Hij heeft gemerkt dat 
veel voetballers en zangers die hij leuk vindt ook lang haar hebben. Na twee maanden 
is zijn haar merkbaar langer geworden. Op school laten sommige jongens en meisjes in 
zijn klas zich negatief over zijn haar uit. Hij lacht het gewoon weg. Niall houdt van zijn 
nieuwe kapsel, maar hij vindt het soms moeilijk om te sporten omdat zijn haar soms zijn 
ogen bedekt. Op zaterdag was hij van plan met zijn vrienden naar de bioscoop te gaan en 
ontmoette hij hen om 14.00 uur buiten het winkelcentrum. De moeder van Niall zette hem 
vroeg af om 13.30 uur, dus besloot hij een paar elastische haarbandjes te kopen voordat 
hij zijn vrienden ontmoette, aangezien hij de volgende dag een sportwedstrijd had en 
dacht dat hij beter zou spelen met opgebonden. Niall ging de winkel binnen, pakte snel 
een pak haarbandjes en betaalde ze aan de kassa. Voordat hij de winkel verliet, stopte hij 
ze in zijn zak en ging naar zijn vrienden. Toen hij aankwam, lachten al zijn vrienden en 
keken naar hun telefoons. Ze hadden allemaal een bericht op Snapchat gekregen. Het was 
een foto van Niall in de winkel. Er is een kroon op zijn hoofd getekend met het bijschrift 
“Prinses Niall!” Het werd gestuurd door Ryan, een jongen van zijn team. Later die dag 
plaatste Nialls vriend Alec de foto op Instagram. Niall schaamde zich en zag op tegen de 
wedstrijd van de volgende dag.

1. Wat gebeurt er in dit scenario?             

2.Is dit een voorbeeld van pesten op basis van geslacht     Ja      Nee     

Waarom? 

 
3.Is dit een voorbeeld van gendergerelateerd geweld     Ja      Nee     

Waarom? 

4.Welke rol speelt elk personage in het scenario?

 Niall         Alec     

 
 Ryan        
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Les 4 Gendergerelateerd pesten en GBV
Werkblad 4 - Scenario 4

 

Fatima, Kayleigh, Lily en Brianna waren tijdens de pauze een balletje aan het trappen op het 
schoolveld. Ze hadden plezier en genoten ervan. Een groep jongens kwam langs en begonnen 
hun te pesten. Jordan bleef maar wijzen en grinniken terwijl Fatima probeerde te scoren. Toen 
ze het schot miste, brulde Piotar lachend en riep: “Meisjes kunnen niet voetballen!” Jordan en 
Jamie deden mee. De meisjes rolden gewoon met hun ogen, lachten en bleven spelen. Na een paar 
minuten begon Jamie tegen de meisjes aan te duwen toen ze de bal in bezit hadden, waardoor ze 
vielen. Piotar en Jordan deden mee en stonden rond Lily die de bal had. Lily zei tegen de jongens 
dat ze moesten stoppen met gek doen en zich weg moesten gaan. Ze negeerden haar. Piotar griste 
de bal we gen rednen daarmee naar de andere kant van het veld.

1. Wat gebeurt er in dit scenario?

2.Is dit een voorbeeld van pesten op basis van geslacht?     Ja      Nee     

Waarom? 

 
3.Is dit een voorbeeld van gendergerelateerd geweld?     Ja      Nee     

Waarom? 

4.Welke rol speelt elk personage in het scenario?

 Fatima             Lily      

 Brianna          Kayleigh     
 

 Piotar             Jordan       
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Les 4 Gendergerelateerd pesten en GBV
Werkblad 5 - Voetafdrukken van gevoelens

Naam:
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Thuis-School-Link 4

In les 4 hebben de leerlingen geleerd over pesten en gendergerelateerd geweld 
(GBV). Bespreek de volgende vragen met uw kind om het leren te versterken:

  Wanneer is een incident pesten?
  Wanneer is het niet pesten?
  Is gendergerelateerd geweld altijd pesten?
  Waarom of waarom niet?

Uw kind heeft ook gesproken over de rollen die zij zouden kunnen spelen bij elk incident van 
pesten of gendergerelateerd geweld. Ze hebben gesproken over de rol van de omstander en 
hoe zij verdedigers kunnen zijn van degenen die worden gepest of die het slachtoffer zijn van 
gendergerateerd geweld. Dit moet altijd op een veilige manier gebeuren die de omstander / 
verdediger niet in gevaar brengt.

Bespreek het volgende met uw kind:

  Hoe zou je een verdediger kunnen zijn als iemand op school werd gepest?
 Wat is de veilige manier om iemand in die situatie te verdedigen? Wie kan helpen?
  Wat als iemand buiten school gepest werd - kun je manieren bedenken waarop je hem zou 
kunnen verdedigen terwijl je jezelf veilig houdt? Wie kan helpen?

  Als iemand het slachtoffer was van GBV, hoe zou je hem dan kunnen verdedigen terwijl je 
jezelf veilig houdt?

Let op alle manieren waarop u een mogelijke verdediger kunt zijn terwijl u veilig blijft.

THUIS

THUIS

THUIS

THUIS

THUIS

THUIS

THUIS
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Les 5
Het verschil maken

Aantekeningen voor de leerkracht
De leerkracht kent wellicht mensen in de plaatselijke 
gemeenschap (of op school) die een verschil hebben 
gemaakt in het leven van andere mensen en die 
wellicht relevanter zijn voor kinderen. Deze kunnen 
worden vervangen door de mensen die een verschil 
hebben gemaakt in de les.

Bij de kinderen is het vermeldenswaardig dat we 
allemaal gebreken en zwakheden hebben - zelfs 
degenen die een significant verschil hebben gemaakt 
in het leven van andere mensen! Een persoon kan 
op het ene gebied een belangrijke bijdrage leveren, 
maar kan op andere gebieden openstaan voor vragen 
of controverses. Dit mag de bijdragen die ze hebben 
geleverd niet verminderen.

Kinderen zijn zich mogelijk zeer bewust van influencers 
in de media die mensen beïnvloeden met betrekking 
tot levensstijlkeuzes. Ze wordt gevraagd om de 
verschillen te identificeren tussen social media 
influencers en de mensen over wie ze in deze les 
hebben geleerd in termen van motivatie.

De quiz is bedoeld om leerkrachten een snel overzicht 
te geven van het leren van kinderen in relatie tot de 
concepten die in de voorgaande lessen zijn besproken. 
De antwoorden die kinderen geven, kunnen in de klas 
worden besproken en eventuele verduidelijkingen 
kunnen worden aangebracht, maar niet op een 
manier die individuele kinderen ter plaatse kan 
brengen. Aan degenen die de juiste keuze hebben 
gemaakt, kan bijvoorbeeld worden gevraagd om hun 
keuze uit te leggen, in plaats van degenen die ten 
onrechte hebben gekozen, dit te moeten aangeven.

Specifieke leerdoelen:

  beginnen het belang in te zien van het handhaven 
van een persoonlijke houding, terwijl u ook de 
overtuigingen, waarden en meningen van anderen 
respecteert

  erken en verken de positieve bijdragen die 
verschillende organisaties, etnische, sociale of 
gemeenschapsgroepen en individuen aan de lokale 
gemeenschap hebben geleverd

  onderzoek hoe ongelijkheid in de lokale 
gemeenschap kan bestaan en stel manieren voor 
om dit aan te pakken

  identificeer enkele lokale kwesties die van belang 
zijn en onderzoek mogelijke maatregelen die 
kunnen worden genomen om deze problemen aan 
te pakken.

Leswoordenschat:

Rolmodellen; beïnvloeders; bijdragen aan 
de gemeenschap; inspirerend; agentschap; 
empowerment.

Lesbronnen:

  Werkblad 1: Quiz

  Factsheet 1: Malala Youszafi

  Factsheet 2: Amal Azzudin

  Factsheet 3: Rosa Parkes

  Factsheet 4: Nelson Mandela

  Factsheet 5: Harvey Milk

  Factsheet 6: Greta Thunberg

  Factsheet 7: John Hume

  Activiteitenblad 2: Factsheet Discussievragen

  Scenario’s voor beslissingsdeur

  Werkblad 3: beslissingsdeuren

  Scenario’s uit les 4

  Thuis-School-Link 5

  Powerpoint pagina’s

  A3-papier

  Kleuren (kleurpotloden; potloden; stiften)
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LES 5
Het verschil
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INVOERING

Stap 1: Samenvatting quiz

De docent herziet de inhoud van les 1 - 4 met de leerlingen 
door middel van een quiz. Elk kind krijgt activiteitenblad 
1 quiz. Als alternatief kunnen leerlingen de quiz in kleine 
groepen invullen. Na  voltooiing volgt er een discussie met 
de hele klas over de vragen en antwoorden.

 
INTRODUCTIE

Stap 2: mensen die het verschil hebben gemaakt

De leraar selecteert factsheets (van de 7 verstrekte) 
en verdeelt de leerlingen in kleine groepen (van 3 - 4). 
Elke groep krijgt een factsheet met een foto, tekst 
en citaten, terwijl elk groepslid ook een specifieke rol 
krijgt, bv. Lezer; presentator. De groepen ontvangen 
Activiteitenblad 2: Factsheet Discussievragen om 
de discussie over de persoon die ze op hun factsheet 
hebben ontvangen, te stimuleren. De toegewezen 
presentator voor elke groep deelt de gegevens van 
de persoon met de klas. Discussie met de hele klas 
over elke presentatie door middel van twee sterren 
en een wens.

Stap 3:  Beslissingsdeuren

Een van de twee verstrekte fictieve scenario’s wordt 
door de leraar gekozen en voorgelezen aan de 
leerlingen. Aan het einde van het scenario wordt aan 
de leerlingen een vraag voorgelegd op basis van de 
beslissingen van het personage:

Met welke 3 keuzes worden geconfronteerd?                            

Elke leerling in de klas ontvangt Activity Sheet 3 
Beslissingsdeuren. Als alternatief kan deze activiteit 
in kleine groepen worden uitgevoerd. Op dit blad 
noteren ze de beslissing waarmee het personage 
wordt geconfronteerd en de drie mogelijke opties 
onder elke deur, die zowel positief als negatief kunnen 
zijn. Het gebruik van een fictief personage biedt een 
veilige ruimte om zowel de positieve als de negatieve 
keuzes waarmee mensen worden geconfronteerd 
te erkennen. Achter elke deur leggen ze de mogelijke 
gevolgen vast van het kiezen van die optie.

Als de leerlingen het werkblad hebben ingevuld, 
hebben ze een stille reflectie. De docent moedigt 
hen aan om na te denken over de beslissing die ze 
moeten nemen en na te denken over welke deur ze 
zelf zouden kiezen en waarom. Deze reflectie wordt 
niet gedeeld met de klas, maar privé gehouden.

Stap 4: Reageren op gendergerelateerd pesten 
en GBV

De docent toont een dia met de volgende 
hoofdvragen om de leerlingen zelf te laten begrijpen 
wat ze moeten doen als ze worden gepest, GBV 
meemaken of weten dat iemand wordt gepest of een 
slachtoffer van GBV is.

  Wat doe je als je wordt gepest / cyberpest?

 Wat doe je als je GBV ervaart?

  Wat doe je als je weet dat iemand wordt gepest /  
gecyberpest?

 Wat doe je als je iemand kent die GBV ervaart?

  Wat zijn de gevolgen van pesten voor het 
slachtoffer? Omstander? Pestkop?

 Wat zijn de effecten van GBV op iemand?

 

De leraar betrekt de klas in een klasgesprek op 
basis van het bovenstaande met verwijzing naar het 
antipestbeleid van de school, UNCRC, Equality Act 
en Gender Recognition Act (2015). Ook het verschil 
tussen het vertellen van verhalen en het melden van 
pestgedrag komt aan de orde.

Stap 5: Scenario’s opnieuw bekijken

De vier scenario’s die in les 4 worden besproken, 
worden opnieuw bekeken. De docent schrijft:

Wat gebeurt er nu?

op het bord. In tweetallen of kleine groepen 
bespreken de leerlingen en creëren een positieve 
afsluiting van de scenario’s op basis van de kennis 
die is opgedaan in de lessen 1 - 4. Ze worden 
aangemoedigd om taal, acties en gedachten te 
gebruiken om elke situatie te verbeteren, terwijl ze 
ook de rol identificeren die ze zouden willen spelen 
als ze met die situatie werden geconfronteerd. De 
positieve eindes worden met elkaar gedeeld.
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AFSLUITING

Stap 6: het verschil maken

De leerlingen maken hun eigen persoonlijke citaten 
die hen en anderen zullen inspireren, op basis van wat 
ze tijdens deze lessen hebben geleerd. De leerlingen 
bewegen zich door de klas en wanneer de leraar een 
signaal geeft, stoppen ze en delen hun citaat met de 
medeleerling die het dichtst bij hen staan. De leraar 
herhaalt dit nog twee keer.

Discussie met de hele klas over hoe de leerlingen zelf 
een verschil kunnen maken, bijvoorbeeld in hun klas, hun 
school, hun huis, in de gemeenschap. Het volgende kan 
een stimulans zijn voor de leerlingen.

  Zijn er praktijken op school die tegen gendergelijkheid 
werken- wees specifiek (bijvoorbeeld uniformen, 
speelactiviteiten en ruimtes, onnodig opdelen in 
jongens / meisjes, teams)?

  Hoe zit het met de situatie thuis (bijv. klusjes voor 
jongens / meisjes)?

  In onze gemeenschappen (bijv. clubs voor alleen 
mannen op basis van geslacht)?

  Hoe kunnen we een verschil maken in ons eigen leven 
/ gemeenschappen? Wat kunnen we specifiek doen?

*verkrijgbaar als dia voor het digibord

Stap 7: Dotmocratie

De leraar noteert de suggesties van de leerlingen 
om een verschil te maken op hun school. Deze zijn 
geschreven op A3-vellen en op de muren in de klas 
geplakt. Elke leerling moet de drie belangrijkste 
activiteiten kiezen die hij of zij zou willen doen. Ze kiezen 
een kleur (kleurpotloden; stiften; kleurpotloden) en 
tekenen een grote stip op de drie pagina’s die hun drie 
beste keuzes voorstellen. De activiteiten die de meeste 
punten krijgen, zijn de activiteiten die de klas en de leraar 
zullen proberen uit te voeren.

* De docent kan er ook voor kiezen om de antwoorden 
van Thuis-School-Link 5 te gebruiken en deze op de 
Dotmocratie-bladen te zetten.

Uitbreidingsactiviteiten:
  Campagne: de leerlingen onderzoeken de 

mogelijkheid om een campagne op te zetten 
in de schoolgemeenschap, bijvoorbeeld een 
bewustmakingsweek op school met betrekking tot 
gendergelijkheid. Sommige van de problemen die in 
stap 5 hierboven zijn geïdentificeerd , kunnen in dit 
verband aandachtspunten zijn.

  Muurschildering: de leerlingen maken een 
muurschildering over enkele van de belangrijkste 
ideeën uit deze lessen die op een centrale plek 
in de school wordt getoond en er wordt ook een 
foto geüpload naar de website van de school 
om de muurschildering te delen met de hele 
schoolgemeenschap.

Thuis-School-Link:
Thuis-School-Link 5 richt zich op de volgende vragen:

  Wie heb je daarover geleerd dat een verschil heeft 
gemaakt in het leven van andere mensen?

  Welke gendergelijkheidsproblemen heeft u op school 
of in de gemeenschap geïdentificeerd?

  Wat denk je dat je aan deze problemen zou kunnen 
doen?

  Wat kunnen we als gezin doen om gendergelijkheid te 
bevorderen?

De leraar kan ervoor kiezen om deze antwoorden te 
gebruiken als onderdeel van het Dotmocracy-proces 
om te beslissen welke acties de klas zal proberen uit te 
voeren.
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Les 5 Het verschil maken
Werkblad 1 - Quiz

VRAGEN / VERKLARINGEN JUIST ONJUIST

1.   De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) garandeert 
ieder’s rechten in de wereld.

2.  Ik kan alles zeggen wat ik wil, want vrijheid van meningsuiting is een recht.

3.   In Nederland is er een specifieke organisatie die zich bezighoudt met 
kinderrechten.

4.   Genderstereotypen zijn manieren om onszelf te gedragen of over onszelf na 
te denken, die we al op zeer jonge leeftijd leren.

5.  Iedere persoon past ‘binnen’ en ‘buiten’ een doos voor jongens / meisjes.

6.  De media beïnvloeden hoe we over gender denken.

7.  We kunnen niets doen aan stereotypen in de media.

8.  De effecten van stereotypering zijn overwegend goed.

9.  Er zou alleen speelgoed voor jongens en meisjes moeten zijn.

10.   Een verdediger is iemand die het slachtoffer op een veilige manier probeert 
te helpen, bijvoorbeeld door iemand te vertellen die kan helpen.

11.  Elk gevecht met een vriend is pesten.

12.   Gendergerelateerd pesten is hetzelfde als gendergerelateerd geweld (GBV).
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Les 5 Het verschil maken
Quiz antwoordblad

1. De Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens 
(UVRM) garandeert ieders 
rechten in de wereld.

ONJUIST
Antwoord:  niet elk land ter wereld heeft de UVRM geratificeerd 
en zelfs degenen die dat wel hebben, hebben misschien geen 
ondersteunende wetgeving die de rechten van mensen garandeert.

2. Ik kan alles zeggen wat 
ik wil, want vrijheid van 
meningsuiting is een recht.

ONJUIST

Antwoord: Er zijn voorwaarden verbonden aan de vrijheid van 
meningsuiting in de UVRM. Als u bijvoorbeeld anderen aanspoort om 
mensen kwaad te doen (en er zijn genoeg voorbeelden hiervan in de 
online en face-to-face wereld), schendt dit de rechten van andere 
mensen, wat niet is toegestaan op grond van artikel 30. We moeten 
dus onze vrijheid van meningsuiting met verantwoordelijkheid.

3. In Nederland is er een 
specifieke organisatie 
die zich bezighoudt met 
kinderrechten.

JUIST

Antwoord: De Kinderombudsman heeft de verantwoordelijkheid 
om de rechten en het welzijn van jongeren onder de 18 jaar te 
bevorderen, met name in verband met hun interacties met openbare 
instanties. De contactgegevens staan hierboven aangegeven.

4. Genderstereotypen zijn 
manieren om onszelf te 
gedragen of over onszelf na 
te denken, die we al op zeer 
jonge leeftijd leren.

JUIST
Antwoord: Zelfs zeer jonge kinderen kunnen berichten krijgen over 
genderstereotypen, bijvoorbeeld wanneer baby’s in het blauw en in 
het roze gekleed zijn.

5. Iedere persoon past binnen 
en buiten een jongen / 
meisjesdoos.

ONJUIST Antwoord: Sommige mensen passen niet in jongens- of 
meisjesboxen, of zelfs niet buiten jongens- of meisjesboxen.

6. De media beïnvloeden hoe 
we over gender denken. JUIST

Antwoord: De kinderen hebben deze kwestie in les 3 onderzocht en 
moeten zich bewust zijn van de manier waarop verschillende media 
genderkwesties weergeven.

7. We kunnen niets doen aan 
stereotypen in de media. ONJUIST

Antwoord: Hoewel het misschien niet eenvoudig is om stereotypen 
in de media aan te pakken, kunnen we diezelfde media soms 
gebruiken om verandering te beïnvloeden. Een goed voorbeeld is 
het schrijven van een brief aan een krant (die ze in hun brievensectie 
kunnen publiceren), of het maken van een YouTube-filmpje over 
gendergelijkheid.

8. De effecten van 
stereotypering zijn over het 
algemeen goed.

ONJUIST
Antwoord: De kinderen hebben de effecten van stereotypering in 
les 3 onderzocht en opgemerkt dat de effecten over het algemeen 
negatief zijn.

9. Er zou alleen speelgoed voor 
jongens en meisjes moeten 
zijn.

ONJUIST

Antwoord: Hoewel jongens en meisjes vaak worden aangemoedigd 
om met bepaald speelgoed te spelen (door de media of familie), is er 
geen reden waarom jongens en meisjes niet met hetzelfde speelgoed 
kunnen spelen en ervan kunnen genieten. Kinderen worden tijdens 
het opgroeien in verschillende stadia door verschillend speelgoed 
aangetrokken.

10. Een verdediger is iemand 
die het slachtoffer op een 
veilige manier probeert te 
helpen, bijvoorbeeld door 
iemand te vertellen die kan 
helpen.

JUIST

Antwoord: We willen allemaal verdedigers zijn in situaties waarin we 
getuige zijn van genderstereotypen, pesten of gendergerelateerd 
geweld. Het belang om dat op een veilige manier te doen wordt in 
deze lessen echter benadrukt.

11. Elk gevecht met een vriend is 
pesten. ONJUIST

Antwoord: Soms hebben vrienden meningsverschillen die niet 
als pesten worden aangemerkt. Onthoud de definitie: pesten is 
opzettelijk iemand lichamelijk, emotioneel, verbaal pijn doen, wat zich 
in de loop van de tijd herhaalt. Een eenmalige ruzie of ruzie met een 
vriend is geen pesten.

12. Gendergerelateerd 
pesten is hetzelfde als 
gendergerelateerd geweld 
(GBV)

ONJUIST

Antwoord: De definitie van pesten die in deze lessen wordt gebruikt, 
benadrukt dat pesten moet worden herhaald, terwijl een incident 
van GBV een eenmalige gebeurtenis kan zijn en daarom niet als 
pesten op basis van geslacht zou worden gecategoriseerd.
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Les 5 Het verschil maken
Informatieblad 1: Malala Youszafi

We beseffen het belang van 
onze stemmen alleen als we het 

zwijgen opgelegd hebben.

Ik verhef mijn stem - niet zodat 
ik kan schreeuwen, maar opdat 
degenen zonder stem kunnen 
worden gehoord ... we kunnen 
niet slagen als de helft van ons 

wordt tegengehouden.

Malala Youszafi werd geboren op 12 juli 1997. Ze werd geboren in Pakistan in een 
Pashtun-familie - dit is een moslimminderheid in Pakistan met een lange geschiedenis. 
De familie van Malala had een schoolketen in haar regio en ze bewonderde de 
toewijding van haar vader aan het onderwijs dat ze volgde. Op jonge leeftijd (11-12) 
begon ze voor de BBC World Service een blog te schrijven over haar leven in Pakistan.

Een journalist uit New York maakte een documentaire over haar leven, net toen 
Taliban-militanten en het Pakistaanse leger een strijd voerden om territorium te 
winnen. Ze begon bekend te worden door interviews te geven in kranten en op 
televisie, en ze werd genomineerd voor de Internationale Kindervredesprijs die ze in 
2013 ontving.
 
In 2012, nadat ze een examen hadden afgelegd, werden Malala en twee van 
haar medestudentes in een bus met andere studenten, door Taliban-militanten 
neergeschoten. Malala’s situatie was kritiek en ze lag een tijdje in coma, maar 
ze verbeterde genoeg om naar een ziekenhuis in Groot-Brittannië te worden 
overgebracht. Dit was nodig omdat de Taliban dachten dat ze ondanks internationale 
veroordeling niets verkeerds hadden gedaan, dus het gevaar bestond dat ze zouden 
proberen haar opnieuw kwaad aan te doen.
 
Nadat ze hersteld was en ondanks haar ervaring werd Malala weer actief in het 
onderwijs. Ze heeft het Malala Fund opgericht om te helpen haar doelen te bereiken. 
Ze heeft een boek geschreven over haar leven, genaamd Ik ben Malala. Ze was de 
mede-ontvanger van de Nobelprijs voor de vrede toen ze nog maar 17 was, waarmee 
ze de jongste persoon ooit is die deze prijs heeft ontvangen.  
Je kunt meer over haar lezen op haar website: www.malala.org.

Malala Youszafi

“
“

“
“
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Les 5 Het verschil maken
Informatieblad 2: Amal Azzudin
 

Ook al had ik verlof om te blijven, 
ik kon daar niet zomaar blijven 

zitten. Ik moest iets doen. Dat had 
mijn familie kunnen zijn.

Zolang er passie en moed is, is 
alles mogelijk.

Amal Azzudin werd in 1990 in Somalië geboren en verhuisde met haar gezin 
naar Glasgow in Schotland om te ontsnappen aan de Somalische burgeroorlog 
in 2000. Na vier jaar kreeg de familie te horen dat ze in Glasgow mochten 
blijven. Ze ging naar Drumchapel High School, waar ze andere vluchtelingen 
ontmoette die wachtten op een bericht over hun status, net als haar familie.

Op een zondagmorgen, toen Amal 15 was, werd haar vriendin Agnesa, een 
Roma uit Kosovo, samen met haar familie “opgepakt” door 14 officieren van het 
Britse grenskantoor met kogelvrije vesten aan. Ze liepen het gevaar terug naar 
Kosovo te worden gedeporteerd. Amal en enkele van haar vrienden op school, 
samen met een van haar leraren, besloten een campagne te starten om te 
proberen hun deportatie te stoppen. Ze organiseerden een online petitie die 
viraal ging en ontmoetten de minister van Binnenlandse Zaken van Schotland.
 
Uiteindelijk mocht Agnesa’s familie in Schotland blijven, maar wat nog 
belangrijker was, de campagne van Glasgow Girls (zoals die bekend 
werd) resulteerde in nieuwe asielregels en verordeningen voor andere 
vluchtelingengezinnen. Van het verhaal van de campagne is een musical 
gemaakt met de naam Glasgow Girls. Dit werd onlangs opgevoerd in het Abbey 
Theatre in Dublin (februari 2019) en Amal was aanwezig.
 
Amal werkt nu voor een mensenrechtenorganisatie als Equality and Human 
Rights Officer. Ze beheert een vluchtelingenprogramma en probeert 
vluchtelingen en asielzoekers op alle mogelijke manieren te helpen. Ze ontving 
in 2016 de Young Outstanding Woman of Scotland van de Saltire Society.

Amal Azzudin
“
“ “

“
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Les 5 Het verschil maken
Informatieblad 3: Rosa Parkes

Mensen zeggen altijd dat ik mijn 
stoel niet heb opgegeven omdat ik 
moe was, maar dat is niet waar... 
Nee, het enige waar ik moe van 

was, was opgeven.

Ik geloof dat we hier op planeet 
Aarde zijn om te leven, op te 

groeien en te doen wat we kunnen 
om van deze wereld een betere 
plek te maken voor alle mensen 
om van hun vrijheid te genieten.

“
“

“
“

Rosa Parkes staat bekend als “de first lady van de mensenrechten”. Ze werd 
in 1913 geboren in Alabama, dat op dat moment een gesegregeerde staat 
was. Dit betekent dat zwarte mensen niet gelijk werden behandeld en werden 
uitgesloten van openbare plaatsen die blanken gebruikten. Ze liep naar de 
basisschool maar merkte toen zelfs dat er iets mis was: “Ik zou de bus elke 
dag zien passeren ... De bus was een van de eerste manieren waarop ik me 
realiseerde dat er een zwarte wereld en een witte wereld was.”

Ze werd beroemd omdat ze weigerde haar stoel in een volle bus af te 
staan aan een blanke man, terwijl ze op weg was naar huis van haar 
werk. De bus had stoelen aangewezen voor gekleurde en blanke mensen, 
maar het witte gedeelte was vol. Ze werd gearresteerd wegens burgerlijke 
ongehoorzaamheid en dit leidde tot een boycot van het busbedrijf door 
kleurlingen. Uiteindelijk werd de wet gewijzigd. Rosa verloor haar baan 
vanwege wat ze deed en kreeg ook doodsbedreigingen - dit weerhield haar er 
niet van om door te gaan met haar strijd voor gelijkheid voor iedereen.
 
Van haar leven is een film gemaakt: The Rosa Parks Story. Ze ontving de 
Presidential Medal for Freedom en de Congressional Gold Medal en een 
standbeeld ter ere van haar werd in Washington opgericht en sommige staten 
van de VS herdenken haar verjaardag op 4 februari 2013, terwijl andere de 
dag markeren waarop ze werd gearresteerd, 1 december 1955.

Rosa Parkes
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Les 5 Het verschil maken
Informatieblad 4: Nelson Mandela

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

Beoordeel mij niet op mijn 
successen: beoordeel mij op 
het aantal keren dat ik viel 

en weer opstond.

Nelson Mandela werd in 1918 in Zuid-Afrika geboren. Hij was de eerste 
persoon in zijn familie die naar school ging. Nelson Mandela vocht om 
een einde te maken aan de apartheid in Zuid-Afrika, een systeem 
dat zwarte en blanke mensen anders behandelde en hen scheidde in 
openbare plaatsen zoals bibliotheken, scholen en parken.

Hij werd in 1944 lid van het African National Congress (ANC), een 
politieke partij. Nelson Mandela geloofde in vreedzaam protest om 
apartheid te bestrijden en organiseerde vele niet-gewelddadige 
protesten. Desondanks werd hij geclassificeerd als terrorist en 
veroordeeld tot 27 jaar gevangenisstraf voordat hij vervroegd werd 
vrijgelaten.
 
Nadat hij in 1990 werd vrijgelaten, werkte hij samen met de toenmalige 
president van Zuid-Afrika, FW de Klerk, om een einde te maken aan 
de apartheid en dit gebeurde in 1993. Hij voerde campagne om zelf 
president te worden en was vanaf 1994 – 1999 de eerste zwarte 
president van Zuid-Afrika. Dit waren de eerste volledig democratische 
verkiezingen in Zuid-Afrika waarbij iedereen gelijk was.
 
Nelson Mandela en FW de Klerk ontvingen in 1993 de Nobelprijs 
voor de Vrede. Mandela’s verjaardag (18 juli) staat bekend en wordt 
gevierd als Nelson Mandela-dag om zijn prestaties in de strijd voor 
de mensenrechten te herdenken. Nelson Mandela stierf op 95 jarige 
leeftijd in 2013, 95 jaar oud.

Nelson Mandela

“
“

“
“
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Les 5 Het verschil maken
Informatieblad 5: Harvey Milk

Hoop zal nooit zwijgen.

Als er een kogel in mijn hoofd 
komt, laat die kogel dan elke 

deur vernietigen.

Harvey Milk werd in 1930 in New York geboren. Hij wist in zijn 
tienerjaren dat hij homo was en hield het geheim omdat hij dacht 
dat het zijn ouders van streek zou maken. Pas op zijn veertigste 
werd hij actief in LHBTI+ -rechten. Hij verhuisde in 1972 naar San 
Francisco in een tijd dat veel LHBTI+ -ers daarheen verhuisden.

Hoewel hij betrokken was bij theater en een tijdje een camerawinkel 
runde, raakte hij geïnteresseerd in politiek en LHBTI + -rechten 
en liep hij een aantal keren voor een openbaar ambt voordat hij 
in 1977 werd verkozen tot stadssupervisor in San Francisco. Hij 
schreef geschiedenis als een van de eerste openlijk homoseksuele 
gekozen functionaris in de VS. Hij ontving tijdens zijn campagne 
doodsbedreigingen, maar dit weerhield hem niet.
 
Tijdens zijn ambtsperiode diende hij een wetsvoorstel in dat 
discriminatie op grond van seksuele geaardheid verbiedt, met name 
met betrekking tot mensen die op zoek zijn naar sociale woningen of 
banen in San Francisco. Dit wetsvoorstel werd ondertekend door de 
burgemeester, maar zowel de burgemeester als Harvey werden in 
1978 vermoord toen Harvey nog maar 11 maanden in functie was.
 
Hoewel zijn carrière kort was, slaagde hij erin een significant verschil 
te maken in de levens van LGBTI+ mensen. In 2009, vele jaren na zijn 
dood, ontving hij de Presidential Medal of Freedom.

“
“

“
“

Harvey Milk
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Les 5 Het verschil maken
Informatieblad 6: Greta Thunberg

Ik heb geleerd dat je nooit te 
klein bent om een verschil te 

maken.

Het kan me niet schelen of 
ik populair ben. Ik geef om 

klimaatrechtvaardigheid en 
de levende planeet.

Greta Thunberg is een Zweeds meisje dat bekend is geworden als 
politiek activiste met betrekking tot de opwarming van de aarde en 
klimaatverandering. Ze beschrijft zichzelf als een “16-jarige politieke activist 
met het Asperger-syndroom ...” Ze zegt dat ze zich voor het eerst bewust 
werd van klimaatverandering toen ze ongeveer 8 jaar oud was, en niet kon 
begrijpen waarom niemand er iets aan deed.

In 2018 ging ze op schoolstaking buiten het Zweedse parlement om 
hiertegen te protesteren, na hittegolven en bosbranden in Zweden. Ze 
besloot op iedere vrijdag door te gaan met staken. De beweging die ze 
heeft opgericht (#FridaysForFuture) heeft andere studenten geïnspireerd 
om ook op vrijdag te staken.Dit is nu een wereldwijde beweging, waaraan 
elke vrijdag scholieren van over de hele wereld deelnemen. Greta zegt 
dat de tieneractivisten van Parkland School in Florida haar hebben 
geïnspireerd om haar protesten te beginnen. Ze organiseerden de March 
for Our Lives na een massaal dodelijk schietincident op hun school.
 
Greta sprak de klimaatconferentie van de Verenigde Naties toe en in 
januari 2019 werd ze uitgenodigd om te spreken op het World Economic 
Forum in Davos, Zwitserland. Het kostte haar 32 uur om er met de trein te 
komen, omdat ze weigerde te vliegen zoals de andere afgevaardigden. Ze 
werd in 2019 genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede.

“
“

“
“

Greta Thunberg
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Les 5 Het verschil maken
Informatieblad 7: John Hume

De basis van vrede en stabiliteit, in 
elke samenleving, moet de volledige 

eerbiediging van de mensenrechten van 
al haar mensen zijn.

John Hume werd in 1937 geboren in Londonderry, Noord-Ierland. Hij was een van de 
oprichters van Derry Credit Union en werd op 27-jarige leeftijd de jongste president ooit van 
de Irish League of Credit Unions. Hij vervulde de functie van 1964 tot 1968. Geïnspireerd 
door het voorbeeld van Martin Luther King Jr. leidde John een niet-gewelddadige 
burgerrechtenbeweging in zijn geboortestad Derry in de jaren zestig. Als oprichter en leider 
van de Social Democratic and Labour Party, als lid van het Europees Parlement en als lid 
van het Britse Lagerhuis werkte hij voortdurend aan vrede in Noord-Ierland. Het geweld dat 
in Noord-Ierland bestond, bekend als The Troubles (70’s - 90’s), kwam voort uit spanningen 
tussen de Britse (Unionistische, Protestantse) meerderheid en de Ierse (Nationalistische, 
Katholieke) minderheid na de opdeling van Ierland in 1920.

Tijdens Pasen van 1998 tekenden de grootste politieke partijen van Noord-Ierland een 
vredesakkoord dat bekend werd als het Goede Vrijdagakkoord. John speelde een sleutelrol 
bij het realiseren van dit vredesakkoord. Hij keek voorbij eeuwen van conflicten in zijn land 
en stelde zich een toekomst voor waarin mensen van alle religies in vrede en vrijheid samen 
konden leven. John Hume wordt beschouwd als een van de belangrijkste figuren in de 
recente politieke geschiedenis van Ierland en de architect van het vredesproces in Noord-
Ierland. Hij wordt vaak aangeduid als “Ireland’s Peacemaker” en “Ireland’s Greatest”.
 
John Hume won de Nobelprijs voor de Vrede in 1998 met David Trimble (de leider van de 
Ulster Unionist Party). Ze wonnen deze prijs voor hun inspanningen om een vreedzame 
oplossing te vinden voor het conflict in Noord-Ierland. John ontving ook zowel de Gandhi 
Peace Prize als de Martin Luther King Award. Hij is de enige persoon die de drie belangrijkste 
vredesprijzen heeft ontvangen. John Hume stierf in 2020, 83 jaar oud.

John Hume“

“

“

“
Verschil is van de essentie van de mensheid. 

Verschil is een ongeval bij de geboorte en mag 
daarom nooit de bron van haat of conflict zijn. Het 

antwoord op verschil is om het te respecteren. 
Daarin schuilt een zeer fundamenteel principe van 
vrede: respect voor diversiteit. Zolang er passie en 

moed is, is alles mogelijk.

“ “

Ik heb nooit gedacht om leider te zijn. 
Ik dacht heel eenvoudig om mensen 

mensen helpen ... Ik was dankbaar voor 
de kans om een verschil te maken.
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Les 5 Het verschil maken
Activiteitenblad 2 - Factsheet Discussievragen

 

  Hoe hebben deze mensen een verschil gemaakt?

  Waarom denk je dat ze handelden zoals ze deden?

  Denk je dat dat gemakkelijk of moeilijk was?

   Als je de kans krijgt om ze een vraag te stellen, wat zou dat 
dan zijn?

  Wat vertellen hun verhalen ons over hoe 
verandering in de wereld kan plaatsvinden?

  Wie zijn de mensen die ons beïnvloeden op 
sociale media?

  Maken ze een verschil? Op welke manier?

  Waarom denk je dat ze ons proberen te 
beïnvloeden?

  Kun je één verschil bedenken tussen mensen 
die ons beïnvloeden in de media en de persoon 
op je factsheet?
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Les 5 Het verschil maken
Scenario’s voor beslissingsdeuren

Scenario 1: 
Jamie kijkt met zijn gezin naar zijn favoriete soap, iets wat ze 
regelmatig doen. Er zijn een aantal echt interessante verhaallijnen 
- Jamie vindt het vooral leuk als een van de personages 
genaamd Tom, die even oud is als hij, iets doet of ergens heen 
gaat. Op een avond wordt Tom na het winkelen aangevallen door 
een groep van plaatselijke probleemjongeren. Tom is geschokt van 
de geberutenissen, terwijl de groep jongeren wordt afgeschilderd 
als cool en populair in de soap. Tom vertelt zijn moeder dat hij 
nu bang is om de buurt in te gaan, tenzij er iemand bij hem is. 
Hij wordt dan gezien in zijn kamer starend naar de muur en kijkt 
verdrietig. Jamie kijkt naar zijn ouders en zijn kleine zusje om te 
zien hoe ze reageren. Hij voelt zich ongemakkelijk en vraagt zich af 
of hij iets moet zeggen of doen.

Met welke 3 keuzes wordt Jamie geconfronteerd?

Scenario 2: 
Jenna is net verhuisd naar een nieuwe school in een grote stad 
waar haar moeder een nieuwe baan heeft gevonden. Ze was 
gewend aan een kleinere school waar iedereen elkaar kende en 
voor elkaar zorgde. Ze vindt het moeilijk om nieuwe vrienden te 
maken, maar begint tijdens de lunch deel uit te maken van een 
greopje meisjes uit haar klas. Sommige meisjes zijn erg aardig, 
maar er zijn er een of twee die behoorlijk ruw kunnen zijn tegen 
een van de andere meisjes buiten de groep. Het is meestal Kim 
die de opmerkingen over Tina’s kleding of haar schoenen begint 
te maken, maar de laatste tijd is Ava ook begonnen mee te doen. 
Jenna kan zien dat dit Tina van streek maakt en dat sommige 
andere meisjes zich ook ongemakkelijk voelen. Ze weet niet zeker 
wat ze moet doen, want ze wil niet buiten de groep vallen.

Met welke 3 keuzes wordt Jenna geconfronteerd?
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Les 5 Het verschil maken
Werkblad 3 - Beslissingsdeuren

BESLISSING 1 BESLISSING 2 BESLISSING 3

GEVOLG GEVOLG GEVOLG 

321

Met welke 3 beslissingen worden we geconfronteerd?                                               
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Thuis-School-Link 5

In les 5 hebben de leerlingen gendergelijkheid besproken en hoe ze een verschil 
kunnen maken. Onderzoek de volgende vragen hieronder met uw kind om het 
leren te versterken:

Wie heb je daarover geleerd dat een verschil heeft gemaakt in het leven van andere mensen?

Welke gendergelijkheidsproblemen heeft u op school of in de gemeenschap geïdentificeerd?

Wat denk je dat je aan deze problemen zou kunnen doen?

Wat kunnen we als gezin doen om gendergelijkheid te bevorderen?

THUIS

THUIS

THUIS

THUIS

THUIS

THUIS

THUIS
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Les 5 Dia’s e-versies zijn beschikbaar op https://www.genderequalitymatters.eu onder het tabblad Toolkits
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