
Les 1:  
Klassengesprek.  
Voor jongens of voor meisjes?

Uitwerking
Verdeel de leerlingen op het moment dat ze binnenkomen 
in jongens/meisjes. De jongens moeten aan de ene kant 
zitten en de meisjes aan de andere kant. 

Verzamel een aantal jongens- en een aantal meisjes-
tijdschriften en reclameblaadjes van speelgoedwinkels. 
Kijk met de leerlingen naar de kindertijdschriften en de 
reclameblaadjes voor kinderspeelgoed. Zien de leerlingen 
daarin verschil tussen het aanbod voor jongens en dat van 
meisjes? (kleuren die gebruikt worden, soort speelgoed, 
taalgebruik etc.)

Voer een kringgesprek over verschillen tussen jongens en 
meisjes op gebied van sport en spel:
•  Zijn er sporten of spellen die juist voor jongens of juist 

voor meisjes zijn? Waarom zou dat zo zijn?
• Vind je die verschillen terecht of juist niet? Waarom wel 

of niet?
• Zijn jongens en meisjes vrij om te kiezen welke sport ze 

willen doen?

Ten slotte stel je de leerlingen een aantal vragen over 
onderwijs:
• Gaan in Nederland zowel jongens als meisjes naar 

school?
• Doen jongens en meisjes op school dezelfde dingen?
• Worden jongens en meisjes op school hetzelfde 

behandeld?

Tijd
Totaal 30 minuten

• Tijdschriften bekijken en klasgesprek over sport/spel/
onderwijs: 10 min

• Werkblad 1 maken en klassikaal bespreken: 15 min
• Afsluiting: 5 min

Voorbereiding
• Verzamel een aantal jongens- en een aantal 

meisjestijdschriften of reclameblaadjes van 
speelgoedwinkels.

• Kopieer werkblad 1 voor iedere leerling.

Maak samen met de leerlingen een conclusie over de 
besproken thema’s. Benoem daarin op welke vlakken er 
geen verschillen zijn tussen jongens en meisjes en op 
welke vlakken wel. Wijs hen erop dat dit alles geldt voor de 
situatie in Nederland.

Deel werkblad 1 (Voor meisjes, voor jongens of beiden?) 
uit aan de leerlingen. Laat hen dit invullen en bespreek na 
afloop waarom bepaalde activiteiten voor jongens, voor 
meisjes of voor beiden zijn.

Wijs de leerlingen er ten slotte op dat de jongens en 
de meisjes voor deze les gescheiden zitten. Normaal 
gesproken zitten de leerlingen door elkaar. In Nederland 
hebben jongens en meisjes dezelfde rechten. Meisjes 
worden ook hetzelfde behandeld als jongens. In 1989 is er 
een wereldwijde wet gemaakt, het Internationaal Verdrag 
inzake de Rechten van het Kind. Volgens deze wet hebben 
alle jongens en meisjes over de hele wereld gelijke rechten. 
Maar in de praktijk zijn er veel landen waar meisjes niet 
dezelfde rechten krijgen en waar jongens en meisjes niet 
gelijk behandeld worden. Waar een heleboel meisjes liever 
als jongen geboren waren, omdat ze veel minder mogen, 
veel minder kansen hebben, letterlijk gescheiden worden 
van de jongens bijvoorbeeld omdat ze niet naar school 
mogen.


