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Lesformulier: klas 2 en 3 Gender en samenleving 
 

Voorkennis Leerlingen krijgen les over onderwerpen uit de samenleving, gecombineerd met lessen levensbeschouwing. 
Leerlingen kunnen kritisch nadenken en reflecteren op eigen denkbeelden. 
 

Vaardigheden Samenwerken, werken met media, Onderzoeken.  

 

 

Lesdoelen leerlingen  
1. Leerlingen onderzoeken eigen denkbeelden over gender(diversiteit).  
2. Leerlingen onderzoeken deze denkbeelden in de media. 
3. Leerlingen denken kritisch na over genderbeleving in de media en zien paralellen én verschillen tussen eigen denkbeelden.  

 
 
 

 

 Tijd Lesonderdelen Docentactiviteiten (wat doet de 
docent) 

 
 

Leerling-activiteiten 
(wat doen de leerlingen) 

Leerinhouden /leerdoelen (wat 
leren de leerlingen) 

3-5 Start van de les: 
 
(bv. Welkom, aandacht 
centreren, introductie 
van de les).  

 
 

Docent opent de les op eigen wijze Leerlingen starten met 
de les op gebruikelijke 
wijze. 

 

10-
15 

Deel 1 van de les: 
 
(bv. Uitleg van de 
leerstof, instructie, 
actieve werkvorm) 

 
 

Introductie van het thema.  
 
Docent opent Wordclouds via 
Mentimeter. 2 wolken zijn 
aangemaakt: ‘Man’ en ‘Vrouw’. De 
vraag is: Welke eigenschappen 
heeft de man/vrouw 

Leerlingen openen 
Mentimeter op device en 
vullen tot mx. Drie 
antwoorden in op de 
gestelde vraag. 

1. Leerlingen onderzoeken 
eigen denkbeelden over 
gender(diversiteit). 
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 Tussenstand:  
 
(bv. Terugvragen, 
nakijken, leerdoelen 
checken).  
 

 
Docent vat samen wat het beeld is. 
Er volgt een groepsgesprek: - Zijn 
dit ideaalbeelden,  
-zijn er uitzonderingen 
- zou dit altijd zo zijn geweest? 
 
 
 

 Leerlingen doen mee 
met het groepsgesprek.  

Vervolg leerdoel 1.  

10-
20 

Deel 2 van de les:  
 
(bv. Instructie van de 
leerstof, actieve 
werkvorm) 

 
 

De leerlingen zoeken in tweetallen 
beelden op internet die de eerder 
gevonden beelden bevestigen of 
juist tegenspreken. 
 
Ter illustratie kan een filmpje 
worden getoond, zoals ter 
suggestie wordt gegeven in de 
lesbrief. 
 
Op een werkblad wordt ingevuld 
welke beelden gevonden zijn. De 
docent kan variëren in werkvormen 
bijv: 

- Zoek 3 foto’s en een filmpje 
- Zoek een filmpje die de 

beelden tegenspreekt 
- Zoek een ideale man-vrouw 

uit de media en zet daar 
een man-vrouw tegenover 
met een tegengesteld beeld 

- Zoek in de media uitingen 
van verzet tegen deze 
beelden  

 
Op het werkblad is ruimte om de 
eigen mening over deze verschillen 
te formuleren. Tip: het is handig om 

Leerlingen werken 
samen en volgen het 
werkblad waarop de 
opdracht staat. Er wordt 
gebruik gemaakt van 
uitingen in de media die 
genderbeelden 
bevestigen of juist 
tegenspreken. 

2. Leerlingen onderzoeken 
deze denkbeelden in de 
media. 

3.  Leerlingen denken kritisch 
na over genderbeleving in 
de media en zien paralellen 
én verschillen tussen eigen 
denkbeelden.  
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hiervoor sturende vragen op het 
bald te zetten, zoals: 
 

- Is dit beeld realistisch of 
idealistisch 

- Is jouw visie op man-vrouw 
zijn verandert na deze les 
en hoe? 
 

 

5 Afsluiting deel 2 Als er tijd is kunnen enkele 
resultaten in de les besproken 
worden of meegenomen worden 
naar de volgende les. 

Leerlingen bespreken en 
delen de bevindingen 
met elkaar. Eventueel 
ontstaat er een 
groepsgesprek. 

 
 

5 Afsluiting 
 
(bv. Terugblik, 
leerdoelen checken, 
huiswerk, afronding) 

Docent sluit af zoals gebruikelijk.   

45-
60 
min 
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