
	

Gastlessen over vooroordelen en discriminatie 
 

 

 

Wie zijn we eigenlijk? 
We zijn niet één type; de macho, de gevoelige of 

de slimme. We zijn meer dan een label. Iedereen 

heeft verschillende kanten in zich. Met ‘Wie zijn 

we eigenlijk?’ leren de leerlingen zichzelf en hun 

klasgenoten op een andere manier kennen via de 

beproefde methode 'diversiteitskaarten'. Door 

verschillende kanten van hun identiteit te 

exploreren op allerlei vlakken (etniciteit, gender, 

levensbeschouwing, fysieke mogelijkheden enz.) 

komen we tot een dialoog over diversiteit en wat 

dit betekent voor jezelf en de groep. 
Doelgroep: alle leerjaren en niveau's  
Sluit goed aan bij: maatschappijleer, 

burgerschap en/of mentorles. 
Tijdsduur: vanaf 1 lesuur  

	

 

Leren over vooroordelen en discriminatie 
“Onderwijsland” daar bevinden we ons allemaal op een moment in ons leven in. Maar wat zorgt nou dat we deze tijd 
als positief kunnen ervaren, wat geeft ons drijfveren om terug te keren als docent is deze schoolse cultuur. Iedereen 
kiest om zijn eigen redenen voor het docentschap, maar allemaal willen we kennis overdragen aan onze leerlingen.  

 
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland gaat in gesprek met leerlingen over topics als vooroordelen, discriminatie, 

pesten, seksuele diversiteit en gender. De gastlessen die wij aanbieden bestaan uit activerende didactiek. Lev 
Vygotsky schreef over de zone van naaste ontwikkeling, wat kunnen kinderen bereiken als wij hun begeleiden? In 

onze gastlessen richten wij ons daarom op de basiskennis over verschillende thema’s, stellen we gerichte 
denkvragen, vragen wij naar ervaringen, kijken we of gegeven informatie goed geland is, gaan we kritisch kijken naar 

hedendaagse stellingen en nemen we een kijkje in de ideale toekomst.  
 

In deze nieuwsbrief vindt u ons aanbod gastlessen gekoppeld aan het huidige publieke debat en actuele thema’s. 
Voor scholen in gemeente Lelystad en gemeente Almere is dit aanbod gratis. Aan scholen in andere gemeenten 

vragen wij een kleine vergoeding.   

Voorlichtingsaanbod 
Voortgezet Onderwijs 

 



 

 

Back to basic 
Het woord 'discriminatie' kennen de meeste 

leerlingen wel, of denken ze in ieder geval te 

begrijpen. Een 'vooroordeel' is echter al minder 

bekend. Maar kun je discriminatie wel begrijpen 

als je niet goed weet wat vooroordelen zijn? In 

deze les beginnen we bij de basis; we leren dat 

iedereen vooroordelen heeft en hoe die 

vooroordelen nou ontstaan. Hierna ontdekken we 

hoe vooroordelen kunnen leiden tot discriminatie, 

en dat je uiteindelijke acties dus bepalend zijn. 
Doelgroep: alle leerjaren en niveau's  

Sluit goed aan bij: maatschappijleer, 

geschiedenis, burgerschap en/of mentorles. 

Tijdsduur: vanaf 1 lesuur  

	

 

 

De grote discriminatiequiz 
Mag je altijd zeggen wat je denkt onder het mom 

van vrijheid van meningsuiting? Of moet je 

rekening houden met de gevoelens en 

levenswijzen van anderen? Aan de hand van de 

grote discriminatiequiz gaan leerlingen op 

speelse wijze met elkaar in gesprek over 

mensenrechten, het gelijkheidsbeginsel, grenzen 

en vrijheid. 
Doelgroep: Bovenbouw HAVO/VWO 

Sluit goed aan bij: maatschappijleer, 

geschiedenis, burgerschap en/of mentorles. 

Tijdsduur: vanaf 1 lesuur  

	

	

Maatwerk 
 

	

Geen één les hetzelfde! 
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland biedt maatwerk, zodat elke gastles aansluit bij de vraag en de doelgroep. Tijdens 

de voorbespreking kunnen we bepalen of een reguliere les geschikt is, de les aangepast moet worden, of dat er een les 

ontwikkeld moet worden voor de doelgroep en de specifieke vraag van de school/docent. Vraag ons naar de 

mogelijkheden info@bureaugelijkebehandeling.nl. 
	

  



	

Gastlessen (sociale) media en cyberpesten 
 

 

 

Filterbubbels en influencers: de 
media in beeld 
De invloed van media, in al haar veelzijdigheid, is 

onmerkbaar groot. In deze les ontdekken de 

leerlingen hoe bepalend media is of kan zijn op 

hun wereldbeeld en hun opvattingen. Samen 

gaan we op zoek naar 'foute' of eenzijdige 

beelden en niet zo objectieve nieuwsberichten en 

leren we kritisch te zijn op wat via ons 

beeldscherm binnenkomt. De gastles wordt 

gegeven samen met een gastdocent 

met expertise in media/communicatie. 
Doelgroep: Alle leerjaren en niveau's. 

Sluit goed aan bij: maatschappijleer, 

geschiedenis, burgerschap en/of mentorles. 

Tijdsduur: vanaf 1 lesuur  
	

 

 

Cyberpesten 
De BGBF voorlichter is tevens anti-

pest coördinator opgeleid door de nationale 

academie media en maatschappij. In dit kader 

geven wij gastlessen over cyberpesten. Wat is 

het, wanneer is het strafbaar, hoe voorkom je het 

zoveel mogelijk en wat kan je ertegen doen? Een 

maatwerkles voor elke groep (BO en VO). 
Doelgroep: Alle leerjaren en niveau's. 

Sluit goed aan bij: maatschappijleer, 

geschiedenis, burgerschap en/of mentorles. 

Tijdsduur: vanaf 1 lesuur. 

	

 


