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LEERDOELEN NODIG

90 min focus op

1

Wat zijn verschillen en overeenkomsten tussen mensen (in jouw buurt)? 
Hoe kun je elkaar leren kennen en ontdekken hoe je anders bent.

•	

•	 vel A3-papier en stift, voor elke leerling

•	 voldoende post-its in 2 verschillende kleuren

•	 7 grote vellen papier

•	 actief burgerschap en sociale cohesie bevorderen

•	 inleven in gevoelens, wensen en opvattingen    
van anderen (kerndoel 34)

•	 respectvol omgaan met diversiteit binnen de 
samenleving (kerndoel 38)

•	 bevolkingssamenstelling van de eigen buurt 
verkennen (kerndoel 37) 

3 Kiezen - Van vuist naar vijf laat 
zien wat je van een idee vindt

4 Presenteren - Verzin reclame 
voor het gekozen idee

Verzinnen - Verzin met hulp van 
de post-its vier ideeën

2 Verzinnen - Teken en schrijf bij     
de deelvragen ideeën op post-its 

Ontwerpvraag - Hoe kun je            
elkaar leren kennen?

1 Inleiding - Hoe merk jij dat 
mensen van elkaar verschillen?

Samen anders
in samenwerking met EWTZH, Verus en Montessorischool Valkenbos
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Presenteren - Prijs het idee aan 
in een reclamespot
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https://www.youtube.com/watch?v=snmuXKfcKvU
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VOORBEREIDING

•	 Vraag een ouder, vrijwilliger of externe om bij te dragen aan deze les. Deze heeft een centrale rol bij de 
groene teksten. Stem met elkaar af. 

•	 Tip! Deze les is heel geschikt om meer mensen te vragen om bij te dragen. Denk aan iemand die al heel 
lang in de buurt woont, iemand die er pas woont, een winkelier, een religieus leider, etc. Laat de leerlingen 
als inleiding op de les in teams kennismaken met deze buurtbewoners. 

•	 Schrijf de vragen in het blauwe vak hieronder op grote vellen papier. Hang de vellen op. Leg bij de vragen 
uit de linkerkolom post-its in kleur 1. Leg bij de vragen uit de rechterkolom post-its in kleur 2. 

•	 Zet de overige materialen klaar. Stel teams samen van drie tot vier leerlingen.

KLEUR 1                   KLEUR 2

TIPS VOOR EEN GOED GESPREK!

•	 Vertel zoveel mogelijk en met enthousiasme vanuit je eigen ervaring. Kies voorbeelden uit de praktijk die 
aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen.

•	 Bedenk vooraf wat moeilijke woorden kunnen zijn (vaktermen). Gebruik deze wel, maar zorg dat je 
eenvoudige alternatieven, concrete voorbeelden of een uitleg beschikbaar hebt.

•	 Gebruik veel beeldmateriaal en echte materialen om te bekijken, voelen en uitproberen.

•	 Help leerlingen door vragen te stellen. Laat ze zo zelf een stap verder komen. 

Lesbeschrijving 

1 INLEIDING

Stel jezelf voor. Vertel kort wat jouw achtergrond is en geef de leerlingen gelegenheid om vragen te stellen 
en kennis te maken. Ga in gesprek met de leerlingen aan de hand van onderstaande vragen.

•	 Hoe merk jij dat mensen van elkaar verschillen?

 › Elke seconde worden meer dan vier baby’s geboren op de wereld. Als deze les over anderhalf uur is 
afgelopen, zijn er meer dan 23.000 nieuwe levens bij gekomen. Al die baby’s verschillen van elkaar. 

 › Welke verschillen en overeenkomsten kun je direct zien? Denk aan groot en klein, dik en dun, onze 
huidskleur, de vorm en de kleur van onze ogen, onze kleding, onze taal, hoe oud we ongeveer zijn.

 › Welke verschillen en overeenkomsten kun je niet direct zien? Denk aan ons geloof: in één god, veel 
goden of geen god. Onze feesten, onze lievelingsgerechten en hoe we die eten. Hoe we spelen, 
hoe we werken, waar we goed in zijn.

 › Iedereen is anders. Dat noem je diversiteit. Maar goed ook, want hoe saai zou het zijn als we er 
allemaal hetzelfde uit zouden zien en hetzelfde zouden doen? 

•	 Is het erg als iemand anders is?

 › Sommige mensen vinden anderen minder aardig alleen maar omdat 
ze anders zijn. Raar, want ze vergeten dat zij in de ogen van die 
andere mensen zelf ook anders zijn.

 › En weet je: zelf als je allebei heel anders bent, lijkt je toch ook nog 
steeds veel op elkaar. Kijk maar eens op gapminder.org/dollar-street. 
Hier staan huizen en bezittingen van mensen over heel de wereld 
ingedeeld op inkomen. Het blijkt dat inkomen veel meer invloed 
heeft dan in welk land je woont. 

•	 Hoe kun je hetzelfde zijn als anderen? 

•	 Hoe kun je verschillen van elkaar?

•	 Wat is bijzonder aan de mensen in jouw buurt?

•	 Hoe kun je elkaar leren kennen?

•	 Wat zie je veel in jouw buurt?

•	 Leuke of bijzondere dingen om te doen:

•	 Waar kun je mensen ontmoeten die van 
jou verschillen? 

https://www.youtube.com/watch?v=snmuXKfcKvU
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•	 Wat zijn pluspunten van diversiteit/anders zijn?

 › Je kunt elkaar aanvullen. Je kunt gebruikmaken van elkaars talenten.

 › Door je in te leven in elkaars wensen en opvattingen, kun je verschillen leren begrijpen. Dat kan je 
creatiever maken: je kunt problemen oplossen voor meer verschillende mensen. Ontwerpen leert 
je dit ook!

 › Tip! Probeer verschillen te zien, te begrijpen en te waarderen. Anders is niet eng. Anders is interessant, 
nieuw, leerzaam, leuk, inspirerend. Het maakt de wereld juist mooier.

2 VERZINNEN - MIX & MATCH

Post-its plakken - 15 minuten

De ontwerpvraag van vandaag is: Hoe kun je elkaar leren kennen en ontdekken hoe je anders bent? Dat is 
een grote, brede vraag. Daarom delen we deze op in deelvragen. Eerst gaan we bij de deelvragen ideeën 
bedenken. Bespreek twee belangrijke tips bij het verzinnen:

•	 Teken zoveel mogelijk; een tekening samen met woorden maakt een idee duidelijk.

•	 Denk alle kanten op; bedenk zoveel mogelijk verschillende ideeën.

Zorg dat elke leerling een stift krijgt. De leerlingen gaan ideeën bedenken bij de vragen die door de klas han-
gen. Ze tekenen en schrijven ideeën op post-its. Ze lopen zelf van vraag naar vraag. De regels:

•	 Verzin individueel en in stilte. 

•	 Zet één idee op één post-it.

•	 Gebruik de post-its die bij de vraag liggen. Laat de post-its bij de vraag liggen.

•	 Plak meerdere post-its met ideeën bij één vraag.

Moedig aan om veel post-its te plakken. Stel vragen en laat merken dat je alle suggesties waardeert. Zo help 
je de leerlingen op gang

Vier ideeën bedenken - 20 minuten

Laat elke leerling twee post-its pakken van kleur 1 en twee post-its van kleur 2; van verschillende vellen en 
niet van jezelf. Het is waardevol om ideeën van andere te gebruiken. Samen wordt het beter! 

Terug naar de ontwerpvraag: Hoe kun je elkaar leren kennen en ontdekken hoe je anders bent? 

Laat alle leerlingen één A3-vel in vieren vouwen. Vraag de leerlingen vier verschillende ideeën te bedenken: 
in elk vak één idee. De post-its kunnen gebruikt worden ter inspiratie: bekijk dan telkens één post-it van kleur 
1 en één post-it van kleur 2.
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Help de leerlingen op weg door hulvragen te stellen: hoe kun je elkaar leren kennen op de manier van 
de post-it in kleur 1? Hoe kun je ontdekken hoe je verschilt op de manier van de post-it in kleur 2? Een 
voorbeeld: hoe kun je elkaar leren kennen in een binnenspeeltuin en ontdekken wie klein en wie groot is? 
Inspireer de leerlingen ook met ideeën vanuit jouw achtergrond om ze op gang te helpen.

3 KIEZEN - VAN VUIST NAAR VIJF

Laat alle leerlingen hun meest orginele idee nomineren. Vraag de leerlingen om deze ideeën met elkaar te 
delen binnen het team. Om het allerbeste idee te kiezen doen ze ‘van vuist naar vijf’:

4 PRESENTEREN - RECLAMESPOTJES

Reclamespotjes verzinnen en maken - 15 minuten

Alle teams gaan hun gekozen idee aanprijzen in een reclamespotje. Dat 
mag naar eigen invulling; denk aan een reclameposter met pitch of een 
toneelstukje. Een reclamespotje is heel kort. 

Deel - waar relevant - tips en ideeën vanuit eigen ervaring. Help de 
leerlingen om hun idee kort, bondig en visueel te laten zien in een 
reclamespot.

Reclamespotjes uitwisselen - 15 minuten

Vraag de teams om één voor één hun reclamespotjes te laten zien. 

Geef korte feedback tussen de reclamespotjes en benoem positieve 
punten. Vul eventueel aan wat je hiermee in je eigen situatie of eigen 
werk zou kunnen.

10

VAN VUIST NAAR VIJF

•	 Bedenk wat je van een idee vindt. 

•	 Steek een aantal vingers op. Eén vinger betekent niet mijn 
eerste keuze, maar best leuk. Vijf vingers betekent mijn 
eerstekeus, superleuk. Twee, drie en vier vingers zitten daar 
natuurlijk tussenin. 

•	 Tel de vingers bij elkaar op. Hoeveel punten krijgt dit idee?

•	 Doe dit voor alle genomineerde ideeën. Welk idee krijgt de 
meeste stemmen? Knip die uit.

30

https://www.youtube.com/watch?v=snmuXKfcKvU


www.samenindeklas.nl 

OUDER, VRIJWILLIGER, EXTERNE

•	 affiniteit met burgerschap

•	 migratie sector

•	 levensbeschouwing & religie

•	 culturele sector  

•	 filosofie

•	 coaching

•	 bijzondere ervaring met anders zijn                         

VERUS

Verus wil een bijdrage leveren 
aan goed onderwijs gericht op 
de (brede) ontwikkeling van 
kinderen. Verus ondersteunt 
scholen die aan de slag willen 
met burgerschap vanuit de visie: 

Wees zelf de verandering die je                             
in de wereld wilt zien!

Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs. Verus 
inspireert, begeleidt en ondersteunt scholen vanuit het 
hart. Kijk voor meer informatie op www.verus.nl

Deze les is ontwikkeld door ontwerpbureau Meeple

SUGGESTIES VOOR MEER LESSEN

Vooraf

•	 Besteed aandacht aan zichtbare en niet zichtbare verschillen en overeenkomsten binnen de klas.

•	 Interview mensen die in jullie buurt wonen en ga op zoek naar de verschillen en overeenkomsten. 

•	 Diversiteit binnen een ontwerpteam leidt tot betere resultaten en zorgt voor veel verschillende 
invalshoeken. Bespreek de volgende ontwerpvaardigheden voorafgaand aan de ontwerples kort en 
concreet: denk alle kanten op, leef je in, breng ideeën tot leven, deel ideeën en bepaal je richting. 
Vraag de leerlingen om op een vel papier aan te geven welke van de besproken ontwerpvaardigheden 
ze al redelijk beheersen en welke vaardigheid ze nog graag willen ontwikkelen. Gebruik de input als 
hulpmiddel bij het samenstellen van evenwichtige teams. Zorg dat leerlingen binnen een team van 
elkaar kunnen leren. Kijk hier voor meer informatie over de ontwerpvaardigheden.

 

Achteraf

•	 Nodig de buurt uit en laat de leerlingen hun ideeën pitchen. Leer elkaar(s verschillen) kennen.

•	 Kies met de klas een uitvoerbaar idee en ga dit doen met elkaar!

https://www.youtube.com/watch?v=snmuXKfcKvU
http://www.wetenschapsknooppuntzh.nl/uploads/Leidraad-onderzoekend-en-ontwerpend-leren-Wetenschapsknooppunt-ZH-2018-1.pdf

