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Jongens en meisjes: wat hoort bij wie?
Leerdoelen
• Je leert de verschillen en overeenkomsten kennen in rolgedrag tussen jongens en meisjes
• Je leert een eigen mening te vormen over rolverwachtingen en rolgedrag van jongens en meisjes
• Je leert dat mannen en vrouwen in de media op een sekse-stereotypische manier worden
getoond
• Je leert dat jongens en meisjes gelijkwaardig zijn en gelijke rechten hebben
Inleiding
Jongens en meisjes kleden en gedragen zich soms hetzelfde en soms anders. We gaan in deze les
typisch jongens- en meisjesgedrag benoemen en bespreken wat we hiervan vinden. Vind jij
bijvoorbeeld dat een jongen zich hetzelfde mag gedragen als een meisje? Mag een meisje van jou
dezelfde kleren dragen als een jongen of vind je dat raar?
Opdracht 1: Wat vind ik?
Wat vind jij bij jongens of meisjes horen? Denk hierbij aan verschillende taken en rollen.
Bespreek samen met jouw papa, mama of iemand anders de volgende stellingen:
• Stofzuigen is vooral een taak voor meisjes!
• Computerspelletjes spelen is vooral iets voor jongens!
• Jongens moeten altijd stoer en sterk zijn!
• Meisjes moeten altijd aardig en mooi zijn!
• Een echte jongen houdt van voetbal!
• Een echt meisje speelt met poppen!
Beantwoord samen de volgende vragen:
• Wat heb je geleerd over jongens en meisjes?
• Zien jongens er altijd uit als ‘echte’ jongens? En moeten zij zich ook als ‘echte’ jongens gedragen?
• Zien meisjes er altijd uit als ‘echte’ meisjes? En moeten zij zich ook als ‘echte’ meisjes gedragen?
Er bestaan geen vaste rollen of taken voor jongens en meisjes. Iedereen mag zelf weten wat hij of zij
wil dragen en hoe hij of zij zich wil gedragen. Voor jongens en meisjes die zich anders kleden of
(willen) gedragen dan de meeste jongens en meisjes kan het heel moeilijk zijn om zichzelf te zijn.
Zullen we afspreken dat jongens en meisjes zich mogen gedragen en kleden op een manier die voor
henzelf prettig en goed voelt en dat we elkaar niet pesten omdat een jongen graag meisjesdingen
doet of een meisje bijvoorbeeld kort haar heeft? Iedereen mag zijn wie hij is!
Wat zouden nog meer afspraken kunnen zijn om pesten te voorkomen?
Welke afspraken kunnen ervoor zorgen dat iedereen zich veilig voelt?
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Hier enkele voorbeelden van afspraken:
• Jongens en meisjes mogen zich gedragen en kleden op een manier die voor henzelf prettig en
goed voelt.
• We pesten elkaar niet om elkaars uiterlijk of gedrag.
• We lachen elkaar niet uit.
• Iedereen mag zijn wie hij of zij is.
• Iedereen is de moeite waard.
• Jongens en meisjes zijn gelijkwaardig.

Opdracht 2: Mannen en vrouwen in de media
In deze opdracht gaan we het hebben over hoe mannen en vrouwen er in tijdschriften, op tv en op
internet uit zien. Zoek (eventueel samen met jouw papa, mama of iemand anders die jou kan helpen)
plaatjes van vrouwen die typische vrouwendingen doen en mannen die typische mannendingen doen
(bijvoorbeeld uit een oud tijdschrift of krant, het mogen ook afbeeldingen van internet zijn),
bijvoorbeeld vrouwen die wassen, strijken, koken en zorgen voor een baby en mannen die
bijvoorbeeld werken, klussen, tuinieren of autorijden. Ga ook op zoek naar plaatjes waarop mannen
typische ‘vrouwendingen’ doen en omgekeerd.
Beantwoord samen met jouw papa, mama of iemand anders die jou kan helpen de volgende vragen:
• Wat doen de mannen en de vrouwen op de plaatjes?
• Zien jullie plaatjes waarop mannen typische ‘vrouwendingen’ doen of omgekeerd? Zou het goed
zijn als er in tijdschriften meer plaatjes worden getoond van vrouwen die ‘mannendingen’ doen
en omgekeerd? Waarom?
• Doen de vrouwen bij jouw thuis (moeder, zus, tante, oma) alleen typische ‘vrouwendingen’?
Doen de mannen bij jouw thuis (vader, broer, oom, opa) alleen typische ‘mannendingen’ of ook
wel eens dingen die op de plaatjes vooral door vrouwen worden gedaan?
• Is er een verschil tussen jongens en meisjes bij jullie thuis?
• Wat zou jij ervan vinden als mannen ‘vrouwendingen’ zouden doen en omgekeerd?
• Kan een man ook huisman zijn en een vrouw degene zijn die het geld verdient?
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Niet alle jongens, mannen, meisjes en vrouwen gedragen zich hetzelfde of zien er hetzelfde uit.
Iedereen mag zelf weten hoe hij of zij er uit wil zien en zich gedraagt. Je mag een ander hierom niet
uitlachen of pesten. Jongens/mannen en meisjes/vrouwen zijn gelijkwaardig en mogen zelf keuzen
maken in wat ze willen doen.

Afronding
Vaak hebben mannen en vrouwen verschillende rollen. In sommige families zijn deze rollen
traditioneel verdeeld: de man werkt buitenshuis en de vrouw zorgt voor het huishouden en de
kinderen. In andere families werkt de vrouw buitenshuis en zorgt de man voor het huishouden en de
kinderen. Dit verschilt voor iedereen. Op televisie, internet en in tijdschriften worden jongens vaak
stoer afgebeeld en meisjes lief. Jongens hebben bijvoorbeeld kort haar, dragen een broek en
voetballen, terwijl meisjes lang haar hebben, een jurk dragen en dansen. Van jongens worden soms
ook andere dingen verwacht dan van meisjes. Maar weet dat jongens en meisjes gelijkwaardig zijn.
Het is belangrijk dat jongens en meisjes zichzelf kunnen zijn en zelf kunnen beslissen hoe en wat zij
willen zijn. Soms is dit lastig, omdat je denkt dat het niet hoort of niet mag. Als dat voor jou zo is,
vertel het dan aan iemand die je vertrouwt. Je mag namelijk zijn wie je bent en daar mag niemand
jou om pesten.
Boeken die aansluiten bij de les:
Mensen, mensen, wát een mensen! Peter Spier, Lemniscaat, 2012
De jongen in de jurk. David Walliams, Gottmer, 2009
Brullende leeuwen. Annemarie Jongbloed, Levendig Uitgever, 2013

