Omgaan met negatieve beeldvorming
DE LES IN SNELTREINVAART:

Deze les geeft leerlingen handvatten om op een constructieve manier om te gaan met vooroordelen
en weerstand te bieden tegen de negatieve ideeën die anderen over hen hebben. De les is daarom
met name geschikt voor leerlingen die hier last van hebben, bijvoorbeeld vanwege hun afkomst,
achtergrond of geloof. Aan de hand van stellingen en video’s gaan leerlingen met elkaar in gesprek.
Middels een elevator pitch oefenen ze met hoe ze zichzelf positief kunnen presenteren, zodat ze aan
iedereen kunnen laten zien wie ze werkelijk zijn – voorbij de vooroordelen en stereotypen.

DE ONDERDELEN OP EEN RIJTJE (60 MIN + 1 MIN PER LEERLING)
1. Inleiding (5 min)
2. Uit ervaring (15 min)
3. De Parijse banlieus (20 min)
4. Elevator pitch (15 min + 1 minuut per leerling)
5. Afsluiting (5 min)
DOELEN:
- Leerlingen delen met elkaar hoe zij te maken hebben met vooroordelen, stereotypen en
-

negatieve beeldvorming.
Leerlingen kennen verschillende manieren van reageren op vooroordelen, stereotypen en
negatieve beeldvorming en krijgen handvatten om hiermee om te gaan.
Leerlingen bedenken hoe zij willen dat anderen hen zien en kunnen zichzelf ook op die manier
aan anderen presenteren.

THEMA’S:

Vooroordelen, racisme, discriminatie, omgaan met negatieve beeldvorming

BENODIGDHEDEN:
- Presentatie ‘Omgaan met negatieve beeldvorming’
- Computer of laptop met toegang tot internet
- Beamer en/of smartboard
UITLEG PER ONDERDEEL
Voor aanvang van de les:
In deze les ga je leerlingen vragen om persoonlijke zaken met jou en de klas te delen. Het helpt om
zelf ook persoonlijke verhalen met je leerlingen te delen en je iets kwetsbaarder op te stellen. Ter
voorbereiding kun je bijvoorbeeld zelf ook een elevator pitch voorbereiden.
In deze les staan de ervaringen van leerlingen centraal. Omdat de materie pittig en misschien zelfs
pijnlijk is, is het belangrijk een veilige en open sfeer te creëren. Bij voorkeur zet je de tafels aan de
kant en de stoelen in een kring. Ook de opdrachten vragen om een grote, open ruimte.

1. Inleiding (5 min)
Vertel dat deze les anders is dan gebruikelijk en dat jullie persoonlijke ervaringen gaan delen. Maak
eventueel afspraken over hoe jullie met elkaar om willen gaan. Denk bijvoorbeeld aan: we luisteren
met respect naar elkaars verhalen; de opdrachten zijn vrijwillig; we proberen ons in te leven in de
ervaringen van anderen en/of we waarderen elkaars inzet.
2. Uit ervaring (15 min)
In dit onderdeel delen leerlingen hun ervaringen met negatieve beeldvorming en hoe zij daarmee
omgaan. Hierdoor voelen leerlingen zich gehoord en begrepen, en krijg jij een goed beeld van wat er
speelt in de klas.
Je begint met een aantal stellingen. Ga hiervoor in een kring staan. Vertel dat links van jou ‘0% mee
eens’ is en rechts van jou ‘100% mee eens’. Bij elke stelling gaan leerlingen bij het percentage van
hun keuze staan. Om op de goede volgorde te gaan staan, moeten ze met elkaar in gesprek gaan.
Bijvoorbeeld: bij de eerste stelling moeten leerlingen overleggen hoe trots ze op hun afkomst en aan
de hand van de uitkomst van hun gesprek bepalen in welke volgorde zij moeten staan. De uitkomst
van elke stelling moet een goede cirkel zijn, geen op elkaar gepropte groepjes; er zullen altijd
verschillen zijn tussen leerlingen, middels een gesprek kunnen zij achter deze verschillen komen.
De stellingen:
- De groepen waartoe ik behoor, worden in Nederland gezien als positief.1
- Mijn afkomst of achtergrond zorgt er soms voor dat ik minder kansen in het leven heb.
- Ik word vaak in een hokje gestopt waarin ik me niet thuis voel.
- Als mensen een negatief beeld van mij hebben, dan weet ik wat ik kan doen om dat te
veranderen.
3. De Parijse banlieus (20 min)
Vertel dat jullie een filmpje gaan kijken over jongeren die (ook) last hebben van negatieve beelden
die anderen over hen hebben. Vraag leerlingen om eventueel aantekeningen te maken over dingen
die hen opvallen en waar ze het na afloop nog even over willen hebben.
Na afloop van het filmpje vraag je wat ze is opgevallen, wat ze interessant vonden en wat ze
herkennen uit hun eigen leven. Besteed extra aandacht aan de drie manieren waarop jongeren in de
banlieus omgaan met het hokje waarin ze worden gestopt. Middels de presentatie kun je deze drie
manieren nog even terughalen:
1. Het hokje erkennen en ontvluchten
2. Trots zijn op het hokje en het extra benadrukken
3. Het hokje proberen te veranderen
Vraag leerlingen in tweetallen te overleggen of zij zich in een van deze manieren herkennen. Welke
hebben ze weleens toegepast, of zouden ze willen toepassen? Geef ze hiervoor een aantal minuten
de tijd en vraag daarna aan de hele klas wie zich in welke manier herkent (vingers in de lucht). Vraag
ook naar waarom zij voor deze manier kiezen. Is het een bewuste keuze of hebben ze geen idee wat
ze anders zouden kunnen doen?
4. Elevator pitch (15 min + 1 minuut per leerling)
Veel leerlingen weten wie ze willen zijn en wat ze zouden willen bereiken, maar denken dat dit niet
zal lukken vanwege het hokje waarin de samenleving hen plaatst. Stel dat ze het hokje veranderen,
hoe zou dat er dan uitzien? Oftewel: hoe willen ze dat anderen hen zien? In dit onderdeel laten
1

Dit kun je openlaten, zodat leerlingen zelf kiezen tot wat voor groepen zij allemaal behoren. Mochten ze hints nodig hebben, denk dan
aan culturele groepen, afkomst, huidskleur, seksuele voorkeur, kledingstijl, muziekstijl, et cetera.

leerlingen zichzelf zien middels een elevator pitch. De bedoeling is dat na deze pitch heel Nederland
denkt: “wauw, wat een fantastisch mens is dit!”
Leg eerst uit wat een elevator pitch is. Heb je een eigen elevator pitch voorbereid, laat deze dan zien
als voorbeeld. Vraag de leerlingen vervolgens om uiteen te gaan in tweetallen en hun elevator pitch
voor te bereiden. Deel papier uit zodat ze aantekeningen kunnen maken en stimuleer hen om actief
te gaan oefenen. Laat ze elkaar tips geven om de pitch nog sterker te maken.
Als iedereen zover is, vraag je de klas weer in de kring te gaan zitten en laat je elke leerling pitchen.
Maak het echt een one minute of fame. Oftewel: wees positief en trots, maak het zo veilig mogelijk
voor ze en zorg ervoor dat iedere leerling na afloop een daverend applaus krijgt. Ook als het misgaat
of iemand niet uit zijn woorden komt; de poging is meer waard dan het resultaat.
*Als je geen tijd hebt om de voorbereiding van de pitch in de les te doen, kun je er ook voor kiezen
deze opdracht als huiswerk mee te geven en de pitches in de volgende les aan bod te laten komen.
5. Afsluiting (5 min)
Kijk met de leerlingen terug op de les. Wat nemen ze mee naar hun dagelijks leven? Durven ze buiten
de klas ook hun 'beste zelf' te laten zien, ook als anderen niet direct in hen geloven? Sluit positief af
en nodig ze uit met je verder te praten over dit onderwerp als ze dat willen, klassikaal of individueel.

