
Onderwerp: Gelijkheid 

 

Voorkennis: Basiskennis over normen/waarden. Ideale 

niveau/leerjaar: Havo 3. Maar zeker aan te passen op andere 

niveau’s en leerjaren. 

 

Vaardigheden: Thema’s aan elkaar verbinden, samen werken, 

actief leren, creativiteit combineren met behandelde thema’s. 

 

Lesdoelen:   -  Wat zijn gelijke rechten 

- Wat zijn gelijke mogelijkheden 

- Wat houdt (on)gelijkheid als feit in 

- Hoe kan je gelijkheid als feit behandelen 

- In welke zin is gelijkheid voor het leven van de 

leerling relevant. 



 Docentactiviteiten 
 
 

Leerling-
activiteiten 

 

Leerinhouden en leerdoelen Benodigde 
tijd 

Start van de les 
 

• Welkom 
 

• Aandacht 
centreren 

 
• Uitleg 

 
• Instructie 
 
 

De les 

introduceren. 

 

Vertel de 

leerlingen waar 

jullie het vandaag 

over gaan hebben. 

Schet een kader 

over gelijkheid 

waaruit blijkt 

waarom het voor 

de leerlingen 

relevant is. 

De 

leerlingen 

kunnen indien 

zij dat willen 

de leerdoelen 

van vandaag 

overnemen in 

hun schrift. 

  

Midden van de 
les 
1e deel 
 

• Actieve 
werkvorm 

 
 

Voer een 

leergesprek met de 

leerlingen over de 

4 

hoofdonderwerpen 

die te maken 

hebben met 

gelijkheid. Gelijke 

rechten, gelijke 

mogelijkheden, 

(on)gelijkheid als 

feit en gelijkheid 

als norm 

Leerlingen 

doen actief 

mee met het 

leergesprek. 

Als de docent 

een vraag stelt 

steken zij hun 

hand op als zij 

die vraag 

willen 

beantwoorden. 

Als je dit voor 

een toets 

gebruikt kan je 

de leerlingen 

ook 

aantekeningen 

maken in hun 

schrift. 

- Wat zijn 

gelijke rechten 

- Wat zijn 

gelijke 

mogelijkheden 

- Wat houdt 

(on)gelijkheid 

als feit in 

- Hoe kan je 

gelijkheid als 

feit 

behandelen 

 

Tussenstand 
(afsluiting 1e 
deel en overstap 
naar 2e deel) 
 

• Extra 
uitleg 

 
• Nieuwe 

instructie 
 

Neem de rust 

weer door het 

kader opnieuw 

neer te zetten voor 

de leerlingen. 

Hiervoor kan je 

bijvoorbeeld het 

filmpje laten zien 

van de jongeren 

die racen voor 100 

dollar (zoals 

genoemd op de 

webpagina) of de 

opdracht met 

levensdoelen die 

genoemd staat 

 

Vervolgens leg 

je uit dat zij hierna 

een campagne 

poster gaan maken 

(in groepjes) voor 

In stilte 

luisteren 

  



 

gelijkheid. Het is 

natuurlijk te breed 

om ze allemaal 

dezelfde poster 

over het hele 

onderwerp 

gelijkheid te laten 

maken. Wat je hier 

beter voor kan 

doen is specifieke 

onderliggende 

thema’s bij 

gelijkheid kiezen 

en de leerlingen 

hiervoor campagne 

laten voeren via 

hun poster. Denk 

hier bijvoorbeeld 

aan: Vluchtelingen, 

positieve 

discriminatie 

(positieve actie, 

ook genoemd op 

de webpagina), 

vrouwen in 

topposities of 

discriminatie op 

straat. 

Midden van de 
les 2e deel 
 

• Actieve 
werkvorm  

 

Observeer hoe 

de leerlingen 

werken en help ze 

indien nodig. 

Leerlingen 

maken een 

campagne 

poster voor 

gelijkheid. 

Hierin 

verwerken ze 

waarom 

gelijkheid voor 

hen belangrijk 

is, wat 

gelijkheid als 

norm is en hoe 

gelijkheid 

binnen hun 

levens 

relevant is. 

- In welke zin is 

gelijkheid voor 

het leven van 

de leerling 

relevant. 

 

Afsluiting 
 

• Terugblik 
 

• Huiswerk 
 

• Afscheid 
 
 

De leerlingen 

hun posters laten 

presenteren. 

Les evalueren 

en de leerlingen 

bedanken voor hun 

werk. 

Posters 

presenteren 

en in stilte 

luisteren naar 

de evaluatie 

van de docent 

  


