


Voortgezet 
onderwijs

Buitensluiten?
Uitgesloten!



Doelgroep:
Voortgezet 
onderwijs

Lesdoelen:
Na deze 3 lessen:
-Hebben leerlingen oog voor ver-
schillen en kunnen ze deze waar-
deren
-Kennen ze hun rol in de groep en 
kunnen deze veranderen
-Hebben de leerlingen groepsaf-
spraken gemaakt over 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.

BUITENsluiTEN? UITGESLOTEN!



Wil jij dat wij ook met jouw klas aan de slag gaan 
rondom de thema’s mediawijsheid, diversiteit, 
seksualiteit en psychologie (motivatie, focus, 
plannen en omgaan met tegenslagen) Neem dan 
contact met ons op!

    

     Scan de QR-code



onderbouw

ZOEK DE 6 
VERSCHILLEN



Zoek de 6 verschillen
De leerlingen krijgen individueel de zoekplaat. 
Kunnen zij de 6 verschillen vinden? Laat de 
leerlingen vervolgens nadenken of zij weten waarom 
er voor deze verschillen is gekozen. Kunnen zij het 
overkoepelende thema ontdekken?

Doel:  verschillen herkennen en  
     verschillen waarderen
Doelgroep:  onderbouw
Tijdsduur:   20 minuten
Materiaal:   zoekplaat (geprint in kleur of   
  geprojecteerd op digibord)
Werkvorm: individueel en plenair

onderbouw

ZOEK DE 6 
VERSCHILLEN



zoek de 6 verschillen
onderbouw



onderbouw

GESPREK
Kern - gesprek
10 minuten

Vervolgens ga je de zoekplaat bespreken. Je kunt 
hierbij de volgende vragen stellen: 
- Welke verschillen heb je gevonden? 
- Bekijk de verschillen één voor één. Wat valt je op 
aan het verschil?
- Wat hebben deze verschillen voor overeenkomsten 
met elkaar?

Op de plaat zie je allemaal verschillen die we 
tegenkomen in onze samenleving. Soms worden 
mensen uitgesloten omdat ze anders zijn. Hieron-
der vind je de antwoorden welke je terugziet in de 
zoekplaat:

- Godsdienst en levensovertuiging (christendom en 
islam)
- Ras (witte en zwarte huidskleur)
- Handicap of chronische ziekte (tas/blindengeleide-
hond- en stok)
- Seksuele gerichtheid (hetero/lesbisch)
- Geslacht (jongen/meisje)
- Regenboogposter (seksuele voorkeur, en hoe je 
jezelf noemt/inclusiviteit) 



onderbouw

Gesprek over 
discriminatie



onderbouw

gesprek over 
discriminatie
Je gaat vervolgens met de leerlingen in gesprek 
over discriminatie.
- Weet iemand wat dit woord betekent?

Discriminatie betekent dat er onterecht verschil 
wordt gemaakt in hoe er met mensen wordt om-
gegaan. Mensen worden uitgesloten, op basis van 
persoonskenmerken. Het kenmerk waarom ie-
mand onterecht behandeld wordt noemen we een 
discriminatiegrond. 

- Kan er iemand een voorbeeld noemen wanneer 
iemand werd gediscrimineerd?
- Kan iemand een discriminatiegrond benoemen? 
Je kan bij deze vraag verwijzen naar de zoek de ver-
schillen plaat, waardoor je zelf een voorbeeld kunt 
benoemen. 

We kennen in Nederland de volgende discrimina-
tiegronden: leeftijd, seksuele gerichtheid, gods-
dienst of levensovertuiging, ras, geslacht, natio-
naliteit, handicap of chronische ziekte, politieke 
overtuiging, burgerlijke staat, soort arbeidscon-
tract en arbeidsduur.



onderbouw

afspraken maken 
op school 
en in de klas



onderbouw

afspraken maken 
op school 
Afsluiting – afspraken maken op school en in de 
klas
10 minuten

Ga op onderzoek uit: wat kan er verbeterd worden 
op jouw school om de school inclusiever te maken?
 
Denk hier bijvoorbeeld aan: 

- Kan iedereen overal komen? 
- Kan iedereen gebruik maken van alle faciliteiten? 
- Hoe worden leerlingen aangesproken op posters/
schermen/door docenten? 
- Welke voorbeelden worden gebruikt tijdens lessen 
(bijv. relaties bij biologie, zijn dat altijd man-vrouw 
relaties of bijv. ook man-man?) (rolstoel, blind, 
non-binair, seksuele oriëntatie etc.) 
- En welke afspraken willen we hierover maken met 
elkaar? 

Zijn er op basis van wat we geleerd hebben over ver-
schillen (en discriminatie) nieuwe regels die we toe 
willen voegen aan de school- en/of klassenregels? 

Voeg deze toe.



Verschillend 
en toch gelijk voortgezet

onderwijs



Kennismaking 
De leerlingen zitten in groepjes van vijf personen. 
Het is de bedoeling dat de leerlingen om de beurt 
met een dobbelsteen gooien en de vraag bij dit num-
mer beantwoorden over een andere leerling (bijvoor-
beeld diegene die rechts/links van je zit). Vervolgens 
vertelt diegene of het antwoord wel of niet klopt en 
geeft anders het goede antwoord.

Na het geven van het antwoord geven ze de dobbel-
steen door aan de volgende in het groepje. 

De vragen vind je op de volgende pagina.

Tip! Leerlingen kunnen ook zelf vragen bedenken.

Ga met de klas in gesprek over de antwoorden die 
zijn gegeven. Waarom dacht jij een bepaald ant-
woord bij diegene? Waar komt die gedachte van-
daan denk jij? Heb je wel eens vaker een gedachte 
over iemand zonder dat je deze persoon gesproken 
hebt?

Doel:   kennismaken met elkaar en 
elkaars verschillen waarderen

Doelgroep: voortgezet onderwijs
Tijdsduur:  30 minuten (+20 min. indien   
  aanvullingsopdracht wordt   
  gekozen)   
Materiaal:      dobbelstenen
Werkvorm: kleine groepjes (5 personen)

voortgezet
onderwijs

inleiding Verschillend 
en toch gelijk



Wat is zijn/haar/diens lievelingseten? 

Wat is zijn/haar/diens favoriete vakantieland?

Wat is zijn/haar/dienst favoriete sport?

Heeft hij/zij/hen vrienden of familie die in het 
buitenland wonen?

Kent hij/zij/hen iemand met een 
lichamelijke beperking?
Is hij/zij/hen gelovig? Zo ja, welk geloof denk jij?



voortgezet
onderwijs

Ben jij een 
hokjesdenker?



Kern - ben jij een hokjesdenker?
20 minuten

Stel de klas vervolgens de onderstaande vragen 
en laat ze de antwoorden opschrijven. Bespreek 
vervolgens de antwoorden van 2 of 3 leerlingen. 

Geef alleen maar foute antwoorden. 
1. Welke kleur heeft jouw schooltas?
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 alsnog 
een kleur zullen noemen, bij de tweede een andere 
naam zullen verzinnen (waarschijnlijk zelfs de naam 
van een man of politicus) en bij de derde vraag als-
nog met een lengtemaat zullen komen. Dit terwijl we 
vragen om foute antwoorden en ze dus ook woor-
den mochten noemen als: boom, schooltas, docent.     

Wat opvalt in deze oefening is dat de meeste mensen 
denken in hokjes en het lastig vinden om daar buiten 
te denken. In hokjes denken helpt ons om snel infor-
matie te filteren, maar het beperkt ons ook, omdat 
we makkelijk blijven denken in patronen.

Een ander voorbeeld welke je kan gebruiken in de 
klas is het raadsel op de volgende pagina.

ben jij een 
hokjesdenker?voortgezet

onderwijs



Een man en zijn zoon zijn betrokken bij een ern-
stig 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 opereren. De chirurg ziet de jon-
gen 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. 

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 chi-
rurg ‘een man in een witte jas’.  Zo werken dus jouw 
onbewuste vooroordelen. 

Ga vervolgens het gesprek aan over het denken in 
hokjes. Steek het positief in. Het denken in hokjes 
is eigenlijk het categoriseren van mensen. Vaak 
heeft het een negatieve lading maar het kan juist 
ook heel nuttig zijn. Wanneer we denken in hokjes 
krijgen we overzicht in ons hoofd. Welke hokjes 
kunnen de leerlingen allemaal bedenken? En wat 
kan je juist van iemand leren die anders is dan jij? 

voortgezet
onderwijs
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Afsluiting
10 minuten

Vervolgens evalueer je de opdracht. 

Hoe hebben de leerlingen deze opdracht ervaren? 
Snappen ze hoe makkelijk ze anderen in hokjes 
plaatsen en welke consequenties dat kan hebben? 

Optioneel! Als aanvulling op deze opdracht kunnen 
leerlingen iemand gaan interviewen die… bijvoor-
beeld een ander geloof heeft, uit een andere cul-
tuur komt, lichamelijk beperkt is. Kortom het doel 
is een ander leren kennen en inzichten krijgen in 
het leven van deze persoon.

Afsluiting
voortgezet
onderwijs



L es 3

buitensluiten? 
Uitgesloten!
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3 leerlingen gaan naar de gang en in de klas worden de 
volgende afspraken gemaakt:
-Leerling X wordt niet meer aangekeken wanneer die 
terugkomt in de klas
-Leerling Y krijgt geen antwoord op diens vragen
-Leerling Z ervaart geen verschil en wordt hetzelfde 
behandeld

Houd als docent rekening met de bestaande rollen in de 
groep. Kies voor veiligheid. Zorg er daarnaast voor dat 
deze leerlingen niet in hetzelfde groepje zitten maar 
verspreid in de klas.

Je gaat verder met je gewone les en de leerlingen er-
varen dat ze buitengesloten worden. Ga na plusminus 5 
minuten (wanneer de situatie ongemakkelijk wordt en 
helder is) het gesprek aan met deze leerlingen:

-Vraag aan leerling Z of deze leerling verschil heeft erva-
ren.
-Vraag aan leerling X en Y welk verschil zij hebben erva-
ren.
-Hoe voelt dit?
-Had leerling Z het gevoel iets te willen doen voor leer-
ling X en Y? Zo ja wat?
-Wat hadden de leerlingen X en Y kunnen doen? 
Bijvoorbeeld de vraag stellen waarom ze genegeerd 
worden, soms is iets bespreekbaar maken dat iets niet 
fijn voelt een stap die we snel vergeten. We zijn bang voor 
de consequenties of verwachten dat een ander hetzelfde 
voelt.
-Wat kunnen jouw klasgenoten doen om dit op te lossen?
-Stel je voor je ziet dit gebeuren in je vriendengroep of op 
een ander moment in de klas. Wat zou je dan doen?

Doel:  je verdiept je in het onderwerp   
   (online) buitensluiten en leert   
  dat je zelf het verschil kan 
   maken
Doelgroep: voortgezet onderwijs
Tijdsduur:  20 minuten
Materiaal:      geen
Werkvorm: klassikaal

buitensluiten? 
Uitgesloten! voortgezet

onderwijs
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Online 
omgangsvormen
Kern – online omgangsnormen
10 minuten

Ga plenair met de klas het gesprek aan over het 
thema van de week tegen pesten ‘Buitensluiten? 
Uitgesloten!’. 

Weet iemand wat daarmee bedoeld wordt? Schrijf 
deze woorden op het bord. Op welke manieren kan 
je mensen buitensluiten? En hoe doe je dat online? 
Heeft iemand dit weleens meegemaakt? Hoe heb je 
toen gereageerd?

Als docent kan je hierbij denken aan situaties waarin 
iemand niet wordt uitgenodigd voor een feestje en 
ook het niet meevragen van klasgenoten in de pau-
ze. Online gaat het bijvoorbeeld om situaties waarin 
iemand niet wordt toegevoegd aan een WhatsApp-
groep. 

voortgezet
onderwijs



Online 
omgangsvormen
Online verschuiven de normen hoe we met elkaar om 
gaan. We hebben het gehad over online buitensluiten, 
maar hoe kijkt de klas aan tegen de (online) normen als 
het gaat om:

Het doorsturen van dickpics via Snapchat, Instagram of 
bijvoorbeeld Telegram:
o Waarom stuur je dit door?
o Zit de ontvanger hierop te wachten?
o Mag dit eigenlijk wel?

Het doorsturen van ander seksueel getint materiaal? 
o Wie is het slachtoffer en wie de dader?
o Hoe zou het voor jou voelen als het jouw eigen foto 
was?
o Of een bekende zoals je beste vriend(in) of broertje of 
zusje?

Je eigen rol in deze situatie?
o Moet je foto’s die je ontvangt aan anderen laten zien?
o Waarom delen we dit soort foto’s?
o Wat zou je anders kunnen doen? Wat zou je dan voor 
iemand kunnen betekenen?

Het is verboden om seksueel getint materiaal door te 
sturen zonder toestemming. De leerlingen kunnen hun 
gedrag positief aanpassen door in plaats van meeloper 
(het doorsturen van bijvoorbeeld foto’s) te veranderen 
in een helper in een vervelende (pest)situatie. Door het 
doorsturen te stoppen of door de dader aan te spreken. 
Ook kan hij of zij hulp halen bij een volwassene. Kortom 
leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en 
kunnen hiermee het verschil maken voor iemand anders.

voortgezet
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Afspraken 
maken
Afsluiting – afspraken maken
10 minuten

Hoe willen wij met deze kennis eigenlijk met elkaar 
omgaan in de klas? Zijn er op basis van wat we ge-
leerd hebben over verschillen nieuwe afspraken die 
we toe willen voegen aan de klassenregels? 
Voeg deze toe.

voortgezet
onderwijs




