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Hoe kijk je tegen anderen aan? 
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Deze les: 

 Terugblik op de vorige les: begrijpen we de begrippen nog? 
(cultuur, subcultuur,etc) 

 Lesdoel en Begrippen deze les: 
 Vooroordeel  
 Stereotype 
 Discriminatie 
 Racisme 
 Seksisme 
 Tolerant 
 Respect 

 Filmpje kijken en reflecteren 
 Huiswerk opdrachten maken 
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Vooroordelen 

Zonder dat je iemand kent, heb je vaak meteen een 
beeld of oordeel. Als zo’n beeld niet op feiten is 
gebaseerd, noem je dat een vooroordeel. 

Vooroordeel 
Een oordeel over iemand, een groep of iets 
zonder dat je de feiten of de persoon kent. 

Welke vooroordelen kun je bedenken bij deze foto’s? 
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Stereotypen 

Stereotype 
Een beeld wat je hebt over een bepaalde 
groep. 

Bedenk twee stereotype beelden die bestaan over 
Nederlanders. 

Vooroordelen ontstaan vaak doordat we stereotype 
beelden over bepaalde groepen hebben. 



Pluriforme samenleving 

Stereotype beelden van Nederlanders 
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Stereotypes 

 Als je ‘teken-het-maar’ speelt, maak je vaak 
gebruik van sterotypes. 

 Teken: 

 een indiaan 

 Een eskimo 

 Een fransman 

 chirurg 
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Stereotypes 

 Stereotypes indiaan, Eskimo, fransman, chirurg: 
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Stereotypes 

 Stereotypes indiaan, Eskimo, fransman, chirurg: 
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Videofragment 

Leg de situatie in dit videofragment uit. Gebruik in 
je uitleg de begrippen stereotype en vooroordeel.  

https://www.youtube.com/watch?v=YvRJvgxbeyA  

Duur: 3:06 
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Ongelijke behandeling 

Discriminatie kan plaatsvinden op basis van iemands: 

 culturele achtergrond. 

 racisme: discriminatie op grond van iemands huidskleur. 

 uiterlijk. 

 sekse (man of vrouw) of seksuele geaardheid. 

 seksisme: discriminatie op grond van iemands sekse. 

 leeftijd.  

Discriminatie 
Als je iemand in dezelfde situatie anders 
behandelt. 



Pluriforme samenleving 

Video-fragment: discriminatie 

Wat is volgens jou een goede oplossing voor het 
probleem dat in deze video wordt besproken? 

https://www.youtube.com/watch?v=isnFFE-vFJ8  

Duur: 4:24 

https://www.youtube.com/watch?v=isnFFE-vFJ8
https://www.youtube.com/watch?v=isnFFE-vFJ8
https://www.youtube.com/watch?v=isnFFE-vFJ8
https://www.youtube.com/watch?v=isnFFE-vFJ8
https://www.youtube.com/watch?v=isnFFE-vFJ8
https://www.youtube.com/watch?v=isnFFE-vFJ8
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Tolerantie en respect 

Tolerantie heeft veel te maken met respect. Door 
tolerant te zijn, laat je zien dat je mensen die anders 
zijn respecteert. 

Tolerantie 
Tolerant zijn betekent dat je er geen probleem 
mee hebt dat mensen anders zijn of andere 
normen en waarden hebben dan jij. 

Respect Een ander in zijn of haar waarde laten. 
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Tolerantie 

https://www.youtube.com/watch?v=o74mjUU8HnE  

Leg uit dat tolerantie ervoor kan zorgen dat je 
minder vooroordelen hebt. 

Duur: 3:06 
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Afsluiting 

 Terugblik op de les: begrijpen we de begrippen?  
 Vooroordeel  
 Stereotype 
 Discriminatie 
 Racisme 
 Seksisme 
 Tolerant 
 Respect 

 Huiswerk: 
 Vanaf pagina 67 van je werkboek 
 Opdracht: 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11 en 13.  


