
VRAGEN?

Wie voelt zich in Nederland niet thuis? (Sta op)

— Stel iemand de vraag: ‘waarom?’
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— Stel iemand de vraag: ‘waarom?’

— Iedereen is dus een keer opgestaan in de klas. Het mag even druk zijn in de klas tijdens het  

 opstaan. Dit maakt de student alleen maar losser. 

De Wij-Zij discussie: wanneer heb je het over wij? En wanneer over zij? Wie zijn zij en wie zijn wij?

Hoe vorm jij een beeld over De Ander? Op welke vorm van informatie (krant, tv, Facebook, Instagram, 

etc.) baseer jij je oordeel over De Ander?

Waarom voelt de Wij-groep zich niet gehoord in Nederland? En waarom voelt de Zij-groep zich niet 

gehoord? 

Hoe hebben internationale gebeurtenissen (zoals de oorlog in Syrië) een direct gevolg op hoe er 

naar De Ander wordt gekeken?

Op welke manier heeft social media invloed op jouw manier van denken over een onderwerp, 

persoon of groep?

Wat zijn jouw keuzes voor je toekomst? In hoeverre heb jij daarbij last van beeldvorming van De 

Ander over jou?

Welke bijdrage lever jij aan de samenleving? In hoeverre speelt de beeldvorming van De Ander over 

jou daarbij een rol?

Is Nederland je land?
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WAT IS BEELDVORMING? WAT BEDOELEN WE DAAR EIGENLIJK MEE?

Wij hebben het dan over het beeld dat wij hebben gevormd over een onderwerp, een persoon of een 

groep mensen door informatie die wij hebben gekregen van televisie, internet, kranten en andere media. 

Daarnaast krijg je ook informatie van school, van je ouders, van je vrienden of via de sportvereniging. 

Alles stukjes informatie die je om je heen ziet, sla je op in je hersenen en vormen bij jou een bepaald 

beeld over een onderwerp, een persoon of een groep.

Bron: http://www.mdra.nl/beeldvorming-hoe-werkt-dat

Lesbrief 1 — Beeldvorming

‘Ik maak mijn eigen toekomst’


