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Mannen, vrouwen en de media
Leerdoelen
• Je weet dat de taak- en rolverdeling van mannen en vrouwen kan verschillen
• Je vormt een eigen beeld over de rolverdeling van mannen en vrouwen
• Je weet dat mannen en vrouwen gelijke rechten hebben en gelijkwaardig zijn
• Je leert kritisch nadenken over de taak en de rolverdeling van mannen en vrouwen
• Je leert je ervan bewust te zijn, dat beelden in de media (van mannen en vrouwen) meestal niet
overeenkomen met de realiteit
• Je leert je ervan bewust te zijn, dat schoonheidsidealen niet realistisch zijn
• Je leert je ervan bewust te zijn, dat de media sekse-stereotype beelden uitvergroten
Inleiding
Deze les gaat over het verschil tussen mannen en vrouwen in bijvoorbeeld huishoudelijke taken of
beroepen. We gaan praten over (maatschappelijke) beelden over ‘mannentaken en –rollen’ en
‘vrouwentaken en –rollen’ en jouw ideeën hierover.
Ook gaan we het hebben over mannen en vrouwen in de media. We kijken naar verschillende
filmpjes en advertenties en analyseren deze. Wat zeggen de mediabeelden over mannen en
vrouwen? Hoe gedragen zij zich in de media? Hoe zien zij eruit in de media? Wat vinden wij daar
eigenlijk van? Is dat realistisch of in werkelijkheid heel anders?
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Opdracht 1: Voor mannen of voor vrouwen?
Benodigdheden
• Schaar en lijm
• Werkblad ‘Huishoudelijke taken’
• Werkblad ‘Werk en banen’
• Werkblad ‘Vrije tijd’
• Werkblad ‘Voor mannen of voor vrouwen (4x)
We beginnen met de huishoudelijke taken. Knip de huishoudelijke taken op het werkblad uit. Wie
doet deze taak bij jou thuis? Vind jij deze taak bij mannen horen, bij vrouwen, of juist bij allebei? Plak
de huishoudelijke taak op daar waar jij de taak vindt horen. Doe hetzelfde met werken en banen en
vrije tijdsbestedingen.
Denk vervolgens na over de volgende taken (werk, zorg, huishoudelijk), hoe zou jij deze later zelf
willen verdelen? Geef antwoord met behulp van de volgende vragen:
• Zijn er bij jou thuis verschillen en overeenkomsten in de verdeling van huishoudelijke taken?
• Wat vind je van deze taakverdeling? Zou je het zelf later anders doen?
• Zijn er volgens jou taken die speciaal voor mannen of voor vrouwen zijn? Waarom wel of niet?
• Zijn er volgens jou beroepen die speciaal voor mannen of voor vrouwen zijn? Waarom wel of
niet?
Maak vervolgens een blad met daarop jouw ideale situatie. Hoe zou jij het liefste zien dat de taken,
beroepen en hobby’s verdeeld zijn of juist niet verdeeld zijn? Bespreek dit na met een van jouw
ouders.
Afronding opdracht 1
In sommige families zorgen de vrouwen voor de kinderen en het huishouden (koken, afwassen,
schoonmaken) en werken de mannen buitenshuis en doen de klusjes in en om het huis. Er zijn ook
mannen die voor de kinderen en het huishouden zorgen, terwijl de vrouw geld verdient voor het
gezin. En in sommige gezinnen doen de man en vrouw het allemaal samen. In elke familie is dit weer
anders. Je hoeft het later ook niet op dezelfde manier te doen zoals het nu bij jou thuis is. Daar mag
jij een eigen keuzes in maken. Jongens en meisjes zijn hier gelijk in. Ze hebben gelijke rechten en
gelijke kansen.

Opdracht 2: Mannen en vrouwen in de media
Benodigdheden
• Werkblad ‘Checklist wat zie jij in de media?’
• Werkblad ‘Checklist wat zie jij in de media: gedrag?’
Wat zie jij in de media? De beelden in de media over mannen en vrouwen komen niet altijd overeen
met het dagelijkse leven. Denk na over wat jij ziet op YouTube, in videoclips en reclames aan beelden
van mannen en vrouwen. Zoek een paar van deze beelden op in bijvoorbeeld tijdschriften. Wat
zeggen deze beelden over hoe een man zich ‘hoort’ te gedragen en er uit ‘hoort’ te zien en hoe een
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vrouw zich ‘hoort’ te gedragen en er uit ‘hoort’ te zien? Vul met deze gedachte de twee werkbladen
in.
Denk vervolgens na over de volgende vragen en beantwoord deze samen met een volwassene in
jouw omgeving, bijvoorbeeld jouw papa of jouw mama. Kijk ook samen naar jouw antwoorden op
het werkblad.
• Wat valt je op aan wat je hebt opgeschreven?
• Herken jij deze beelden uit jouw dagelijkse leven?
• Hoe gedragen de mannen in jouw familie zich? En de vrouwen?
• Is dit altijd hetzelfde of verschilt dat per situatie?
• Hoe komt dit overeen met het gedrag van de mannen en vrouwen in de media, of niet?
• Hoe komt dat volgens jou?

Afronding opdracht 2
Soms denk je dat er van jongens en meisjes bepaald gedrag wordt verwacht en dat ze er op een
bepaalde manier horen uit te zien. Je ziet dat bijvoorbeeld in videoclips of reclames. Deze beelden
zijn vaak niet echt en heel anders dan het dagelijkse leven. Toch kunnen we daar onzeker van raken,
omdat we denken dat we er niet bij horen als we ons niet gedragen zoals een ‘echte man’ of ‘een
echte vrouw’ zich zou moeten gedragen. Of omdat we zien dat we niet op de mannen en vrouwen in
de media lijken. Het is belangrijk om te weten dat er geen ‘echte mannen’ en ‘echte vrouwen’
bestaan. In de media zijn mannen en vrouwen mooier gemaakt dan zij in de werkelijkheid zijn. Er zijn
maar weinig mensen die er in het dagelijkse leven uitzien zoals mannen en vrouwen in de media. Het
is belangrijk dat je weet dat je trots kunt zijn op jezelf, dat jij er uit mag zien zoals je wilt en je mag
gedragen waar jij je goed bij voelt, want uiteindelijk is iedereen anders en maakt dat de wereld juist
mooi.

Boeken en filmpjes die aansluiten bij deze les:
Ben jij ook op mij? Sanderijn van der Doef, Ploegsma, 2011
Dokter Corrie geeft antwoord. Niki Padidar ism NTR, 2017
Mensen, mensen, wát een mensen! Peter Spier, Lemniscaat, 1981
Brullende leeuwen. Annemarie Jongbloed, Levendig Uitgever, 2013
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Kleding voor kinderen kopen

Vuilnis buiten zetten

Ramen lappen

Was ophangen

Tuinieren

Afwassen/Vaatwasser inen uitruimen

Stofzuigen

Auto wassen

Kinderen uit school halen

Fiets repareren

Koken

Boodschappen doen

Huisdier eten geven

Taart bakken

Klussen

WC/badkamer schoonmaken
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Leraar

Politieagent

Bloemist

Bakker

Burgemeester

Verkoper in kledingzaak

Bouwvakker

Machinist

Oppas

Kok

(Minister) President

Topsporter

Advocaat

ICT’er

Journalist

Kapper

Psycholoog

Directeur
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Voetbal

Zwemmen

Zingen

Dansen

Ballet

Schilderen en tekenen

Kleien en boetseren

Breien

Hardlopen

Wielrennen

Televisie kijken

Magazines lezen

Kickboksen
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Vrouwen

Lichaam

Dun

O
O

O
O

Lang

O

O

Klein

O

O

Kort

O
O

O
O

Blond

O

O

Bruin

O

O

Zonder make-up

O
O

O
O

Verzorgd

O

O

Onverzorgd

O

O

Stoer

O
O

O
O

Sterk

O

O

Lief

O

O

Dik

Haar
Lang

Verzorging
Make-up

Uitstraling
Sexy
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Vrouwen

Zelfverzekerdheid
Onzeker
Zelfverzekerd

O
O

O
O

Gevoelig

O

O

Ongevoelig

O

O

Zorgzaam

O
O

O
O

Belangrijk

O

O

Onbelangrijk

O

O

Stoer

O
O

O
O

Sterk

O

O

Lief

O

O

Werk
Zakelijk

Uitstraling
Sexy

