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Jongens en meisjes
Leerdoelen:
• Het kind wordt zich bewust van lichamelijke verschillen tussen jongens en meisjes
• Het kind leert nadenken over sekse-stereotiep gedrag van jongens en meisjes
• Het kind weet dat jongens en meisjes gelijkwaardig zijn
Inleiding
Vandaag kijken we naar de verschillen en overeenkomsten tussen jongens en meisjes. Welk gedrag
vinden we eigenlijk meer bij een meisje horen en wat meer bij een jongen? Kloppen die verschillen
eigenlijk wel?
Opdracht 1: Wat is anders?
Stel het kind de volgende vragen aan de hand van het plaatje
• Weet jij wat het verschil is tussen een jongen en een meisje?
• Hoe kun je zien of iemand een jongen of een meisje is?
• Welke woorden gebruiken jullie thuis voor de geslachtsdelen?
• Zien alle meisjes er hetzelfde uit? Zien alle jongens er hetzelfde uit?
• Zijn er onderling ook verschillen?
Je kunt het er hier over hebben waarin het kind verschilt van een boertje of zusje en/of vader en
moeder. Vertel het kind dat je soms niet kan zien of iemand een jongen of een meisje is, als ze hun
kleren aan hebben. Dit maakt niet uit, iedereen is anders en uniek!
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Opdracht 2: Wat hoort waar?
Benodigdheden:
• Werkblad Jongens en meisjes
Print het werkblad uit en laat het kind de kledingstukken en het speelgoed uitknippen.
Tip: je kan voor deze opdracht ook gebruikmaken van kledingstukken of speelgoed uit de kast.
Leg de drie vellen op tafel of op de grond: één met daarop een meisje, één met daarop een jongen en
één met daarop een jongen en een meisje. Vraag het kind om één voor één een kledingstuk/speelgoed
te pakken en op de ‘juiste’ poster te leggen.
Stel vragen bij de kledingstukken als:
•
•
•
•
•
•
•

Is dit een kledingstuk voor een meisje, een jongen of voor allebei? Kan je uitleggen waarom?
Kan alleen een jongen dit kledingstuk dragen? Kan alleen een meisje dit kledingstuk dragen?
Is er een kledingstuk dat alleen door jongens gedragen wordt of alleen door meisjes?
Is er een kleur alleen voor jongens of alleen voor meisjes? Is roze alleen voor meisjes en blauw
alleen voor jongens?
Zijn er ook kledingstukken die door zowel jongens als meisjes gedragen worden?
Zou je weleens iets anders willen dragen, maar doe je dit niet? (en waarom?)
Wat zou er gebeuren als een jongen een jurk zou dragen?

Bespreek vervolgens met het kind dat iedereen zichzelf mag zijn en mag dragen wat hij/zij wil.
Stel vragen bij het speelgoed als:
•
•
•
•
•
•
•

Wie speelt er met dit speelgoed?
Kan alleen een jongen met dit speelgoed spelen?
Kan alleen een meisje met dit speelgoed spelen?
Kan zowel een jongen als een meisje met dit speelgoed spelen?
Is er speelgoed waarmee alleen door jongens gespeeld wordt of alleen door meisjes?
Is er ook speelgoed waar jongens en meisjes allebei mee spelen?
Zou je weleens met ander speelgoed willen spelen, maar doe je dit niet? Waarom doe je dit niet?

Bespreek aan het einde dat alle kleren voor iedereen zijn en dat iedereen zelf mag weten met welk
speelgoed hij/zij wil speelt. Eigenlijk is de verdeling jongens/meisjes speelgoed gek, het gaat er om
wat jij leuk vindt om mee te spelen.
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Extra opdracht: In de media
Benodigdheden
• Een computer/tablet/telefoon met internet
• Zoek twee tekenfilmfiguren op, een mannelijke en een vrouwelijke (sluit aan bij de

tijdsgeest en interesse van uw kind: bv. frozen, cars etc.)
Stel het kind de volgende vragen over het vrouwelijke tekenfilmfiguur:
•
•
•
•

Welke kleren draagt jouw mama, buurvrouw, tante?
Ziet zij er ook uit als een prinses?
Kunnen jongetjes ook een (prinsessen)jurk dragen?
Kunnen meisjes ook sterk en stoer zijn (bijvoorbeeld iemand optillen)?

Stel het kind de volgende vragen over het mannelijke tekenfilmfiguur:
•
•
•
•

Welke kleren draagt jouw papa, oom, buurman?
Ziet hij eruit als een ridder?
Kunnen meisjes ook een ridderpak dragen?
Kunnen jongens ook lief zijn (bijvoorbeeld iemand een knuffel geven)?

Wat hebben we vandaag geleerd?
Jongens en meisjes verschillen van elkaar, maar hebben ook overeenkomsten. Het grootste verschil
tussen jongens en meisjes zie je als je bloot bent. Je kunt aan kleding of uiterlijk niet altijd zien of
iemand een jongen of een meisje is. Jongens en meisjes kunnen ook dezelfde spelletjes leuk vinden
en met hetzelfde speelgoed spelen. Iedereen mag zelf kiezen welke kleding hij of zij wil dragen en
welke spelletjes hij of zijn wil spelen. Het maakt niet uit of je een jongen of een meisje bent.

Boeken die aansluiten bij deze les:
Zaza speelt doktertje. Mylo Freeman, Clavis, 2010
Kleine Aap’s Grote Plascircus. In: Apenkolder, Tjibbe Veldkamp, Lannoo, 2005
De coole cowboy. Tjibbe Veldkamp, Unieboek, 2009
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