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Doelgroep:
Onderbouw 
Voortgezet Onderwijs 

Lesdoelen:
Na deze opdrachten:
-  Weten de leerlingen hoe ze  

moeten samenwerken;
-  Hebben de leerlingen oog voor 

verschillen; 
-  Hebben de leerlingen groeps-

afspraken gemaakt hoe ze met 
elkaar om willen gaan.

Wie zijn wij? Wij zijn #welovesociety
Wij staan voor een samenleving waarin we open 
staan voor elkaar en elkaar waarderen op basis 
van gelijkwaardigheid. 

Wij helpen organisaties met het creëren van een 
klimaat van sociale veiligheid en welbevinden. 
#welovesociety is ervan overtuigd dat positief 
gedrag kan worden gestimuleerd door individu-
ele bewustwording. Dit doen wij door het geven 
van trainingen, workshops, voorlichtingen en 
het begeleiden van (verander) trajecten. Hierbij 
staan bewustwording, confrontatie en het be-
spreekbaar maken van taboes centraal.



klas 1/2



klas 1/2



Ga met de klas in gesprek over in hokjes denken en be-
spreek wat ze hebben ervaren en gezien? Deze les kan 
je afsluiten door het volgende raadsel mee te geven aan 
de leerlingen:

Geef alleen maar foute antwoorden. 
1. Welke kleur heeft jouw koffiekopje?
2. Wat is de naam van onze minister-president?
3. Wat is de lengte van de Eiffeltoren?

Je zult merken dat ze bij de eerste vraag een kleur zullen 
noemen, bij de tweede een andere naam zullen verzin-
nen (mogelijk zelfs een man) en bij de derde vraag met 
een lengtemaat zullen komen. We denken als mensen in 
hokjes. Dit helpt ons ook om snel informatie te filteren, 
maar het beperkt ons ook. Een ander voorbeeld welke je 
kan gebruiken in de klas is het volgende raadsel:

Een man en zijn zoon zijn betrokken bij een ernstig 
auto-ongeluk. De vader overlijdt ter plaatse, de zoon is 
ernstig gewond en wordt met spoed naar het ziekenhuis 
gebracht. Een topchirurg staat klaar om hem te opere-
ren. De chirurg ziet de jongen op de operatietafel liggen 
en zegt: ik kan deze jongen niet opereren. Dit is mijn 
zoon! 

Hoe is dit mogelijk? Wie is de chirurg? 
Denk even goed na voordat je verder leest. 
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Doel:   Wat is hokjesdenken en in  
welke hokjes pas ik?

Tijdsduur:  15 minuten
Materiaal:      Pen en papier
Werkvorm: Klassikaal



Grote kans dat je antwoord was dat de jongen twee 
vaders heeft, geadopteerd is of een stiefvader heeft. Zo 
denken de meeste mensen namelijk bij het horen van dit 
raadsel. Er zijn maar weinig mensen die direct denken 
dat de chirurg de moeder is van de jongen. Grote kans 
ook dat je nu denkt, oh ja, stom… We vinden het namelijk 
helemaal niet raar dat een vrouw chirurg is, wel is ons 
eerste beeld van een chirurg ‘een man in een witte jas’.  
Zo werken dus jouw onbewuste vooroordelen. 
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