Stereotypen in
de media

Bekende artiesten

Media tonen vaak eenzijdige man-vrouwrollen en verwachtingen. Zoals slanke,
sexy meiden die zich verleidelijk en
volgzaam gedragen of stoere, sterke
jongens, die bewonderd worden door
meisjes – we noemen dat stereotypen.
Het gevaar bestaat dat we ons - soms onbewust - gaan
spiegelen aan dit soort beelden. We willen er ook zo
uit zien. Maar een stereotype is een overdreven, eenzijdig beeld van een groep mensen. Stereotypen kennen
geen nuances. Je bent macho of mietje; maagd of slet.
Het gevaar van stereotypen is dat je er in gaat geloven
omdat je ook in de media continu dit soort beelden te
zien krijgt.

Stereotypering

Reclames

invullen!

Bekijk de afbeeldingen van de reclames en artiesten hiernaast. Welke stereotypen van mannen en
vrouwen zie je? Let op uiterlijk en gedrag.
Een ‘echte’ man is:
•
•
•

Een ‘echte’ vrouw is:
•
•
•

Een aardig mondje Grieks

Geld verdienen

Grieks spreekt?
Het woord stereotype is namelijk samengesteld
uit het Griekse ‘Stereo’ = vast en
‘type’ = beeld. Een vaststaand beeld dus.

hebben om stereotypen te gebruiken? Ze willen een zo
groot mogelijke groep aanspreken. Ze zouden minder
verkopen als mensen niet meer op stereotiepe wijze over
zichzelf en anderen zouden denken.

Wist je dat... Je nu al een aardig mondje

Wist je dat... Reclamemakers commerciële redenen
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Jij en de media / Les 1 / Wat is echt?
Ben jij een onzeker muisje
of ben je zo trots als een
pauw? Beantwoord de
volgende vragen eerlijk!

Test je zelfvertrouwen!

Wist je da
t...

Als je me
er zelfvert
rouwen
hebt, je d
at ook uit
s
traalt?
Mensen g
aan dan m
inder
snel over
jouw gren
zen heen
.

 a
. Heel erg, ik trek me niet zoveel
aan van ‘het schoonheidsideaal’.
 b. Niet echt, als ik geld had, zou
ik het aan plastische chirurgie
besteden.
 c. Best wel, maar ik kan heus wel
iets verzinnen dat ik graag anders
had gehad.

2 Je ziet een leuke jongen of
meisje, hoe pak jij dat aan?
 a
. Je vraagt je beste vriend(in)
om die die jongen te vertellen
dat je hem leuk vindt.
 b. Je doet helemaal niets, want
waarom zou iemand jou nou leuk
vinden?
 c. Je stapt op hem af en vraagt
naar zijn/ haar telefoonnummer.

3 Je moet op de klassenfoto en
precies die ochtend zit er een
puist op je neus. Wat doe je?
 a
. Ik smeer er een laag make-up
of plak er een pleister op.
 b. Ik ga mooi niet naar school,
dan sta je echt voor gek.
 c. Tja, boeiend, ik ga gewoon
maar school.
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4 Je hebt je vakantiefoto’s op de
computer gezet. Laat je anderen
ook foto’s zien waar je slecht op
staat?
 a
. Als ik die allemaal weg moet
gooien, dan houd ik geen foto
meer over. Ik laat mijn foto’s dus
nooit aan anderen zien.
 b. Nee. Ik ben heel fotogeniek
en sta overal leuk op.
 c. Alleen de allerergste gooi ik weg.

5 Stel: je staat te zoenen met het
leukste meisje/ jongen van de
school, en hij/ zij wil meer maar
jij niet. Wat zou je doen?
 a
. Ik ben al lang blij dat iemand
me zoent, dat kap ik niet af. Ik laat
het gebeuren zolang diegene niet
echt over mijn grens gaat.
 b. Ik maak een grapje waaruit
hopelijk duidelijk wordt dat ik
alleen wil zoenen.
 c. Als ik iets niet wil, doe ik het
ook niet. Pech voor die ander.

Puntentelling
vraag 1: a=3, b=1, c=2 vraag 2: a=2, b=1, c=3
vraag 3: a=2, b=1, c=3 vraag 4: a=1, b=3, c=2
vraag 5: a=1, b=2, c=3

1 Ben je tevreden met je uiterlijk?

De Uitslag
5-7 punten:

Onzeker muisje

Jouw zelfvertrouwen
zou wel een oppepper
kunnen gebruiken.
Onzekerheid hoort
bij de puberteit, maar realiseer je dat
niemand perfect is. Veel klasgenoten
hebben onzekere gevoelens!
Ook al doen ze nog zo stoer.
8-11 Punten:

Slim vosje

Je zelfvertrouwen is
oké. Je maakt je wel
eens zorgen over hoe
je eruit ziet of
wat anderen van je vinden. Maar je
weet dat iedere puber zich hier wel
eens druk over maakt.
12-15 Punten:

Trots pauwtje
Jij bulkt van het zelfvertrouwen. Jij laat je niet
onzeker maken door de
media. Houden zo!

2 Jouw wensen

Jij en de media / Les 2 / Jouw wensen en grenzen

en grenzen

Jongens die zich zo stereotiep gedragen als in de media
kunnen over de grenzen van anderen (meiden) heen
gaan. Meiden die zich te stereotiep gedragen, laten soms
over zich heenlopen. Kijk kritisch naar de mediabeelden
en ga niet over je eigen grenzen of die van anderen!

Te ver gegaan
‘Ik ben te ver gegaan bij een meisje, maar dat wist ik
toen nog niet.’
Het zat zo: ‘Ik was in een discotheek een beetje aan het
chillen met mijn vrienden en iets verderop stond een groep
meiden. Een van die meiden zag ik wel zitten. We raakten
aan de praat en toen er een lekker nummer draaide begonnen we dicht tegen elkaar aan te dansen. Ik pakte haar zachtjes bij haar billen en ineens kreeg ik een klap. Terwijl ik en mijn
vrienden zeker wisten dat ze mij ook wilde. Nou ja, ze heeft
wel iets tegen me gezegd dat ze niet wilde of zo…, maar ik
dacht dat ze hard to get speelde. Weet je, ze zag er zo sexy
uit…, hoe moet ik dan weten dat ze echt niet wilde? In clips
zie je dat overal: sexy, gewillige vrouwen. Ik snap nu dat ik fout
bezig was. Ik had niet zo in die clips moeten geloven.’
Kevin:

Stellingen:

• Als een meisje zich sexy kleedt of gedraagt dan
betekent dit niet dat ze meer wil.
• In clips op mtv en youtube zie je dat overal: blote,
gewillige vrouwen. Media zijn dus medeverantwoordelijk dat deze jongen over haar grens ging.
• Het is ook wel eens leuk als een meisje het initiatief
neemt bij flirten.
‘Dat dat meisje er sexy uitziet betekent toch
niet dat ze ook gelijk all the way wil?’
Patrick, 14 jaar: ‘Ik snap wel dat hij die dame verwarrend
vond, maar je merkt op een gegeven moment toch wel dat
ze echt niet wil. Hoe lullig ook, dan moet je wel stoppen.’
Houda, 15 jaar:

REAGEER OP DE STELLINGEN: WAT VIND JIJ?
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Jij en de media / Les 2 / Jouw wensen en grenzen

Rechten:

invullen

Happy end:

Jongens en meiden zijn gelijkwaardig!

Jij als regisseur
Delano en Sara zijn op een date en gaan samen
naar een liefdesfilm. De hoofdrolspeler gaat heel
snel verder dan een enkele zoen. Het meisje lijkt
dit goed te vinden. Na de film staan Delano en
Sara in een steegje te zoenen. Delano wil all the
way maar Sara voelt daar niets voor...

Ben je dik, dun, jongen, meisje, blank
of gekleurd… Heb je puistjes of ben je
Miss Nederland? Iedereen is evenveel
waard!! Alle jongeren in Nederland
zijn gelijkwaardig en hebben dezelfde
rechten. Iemand pesten omdat hij/zij er
niet helemaal uitziet volgens de laatste
mode, is dus niet respectvol.

scène 1: Jij bent de regisseur, schrijf de
scÈne af.

Hoe loopt dit af als Delano en Sara echt in stereotypen geloven? Maak hierbij gebruik van de eenzijdige denkbeelden over mannen en vrouwen.
Bijvoorbeeld: mannen zijn de baas, zijn stoer en
accepteren geen nee. Vrouwen zijn passief, sexy,
luisteren naar hun man, et cetera. Beschrijf in twee
zinnen de slechte afloop in het steegje.

Jongens en meiden worden niet altijd gelijkwaardig
behandeld. Jongens mogen soms veel meer dan meiden. Dit heet dubbele moraal. Een voorbeeld: meiden
die met veel jongens omgaan en zich sexy gedragen,
worden soms uitgescholden of respectloos behandeld.
Jongens daarentegen die veel meiden om zich heen
hebben, worden vaak juist stoer genoemd.
Is dit eerlijk?
Wat vind jij?

scène 2: Schrijf de scÈne af, maar deze
keer op een goede, respectvolle manier.

Dat betekent dat we buiten de stereotypen
moeten denken en dat er ruimte moet zijn voor
het gevoel en de wensen en grenzen van Delano
en Sara. Ze moeten allebei een goed gevoel
hebben aan het einde van de date.
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Respectvol?
Een meisje in de disco spanken (een tik op
de billen geven) omdat ze er goed uitziet.

 Ja  Nee
Een jongen teasen terwijl je hem eigenlijk
niet wilt.

 Ja  Nee
Je vriend aansporen een meisje te scoren
om er bij te horen.

 Ja  Nee
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