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Week van Respect



p.  2  Introductie
  Wat is Respect-educatie? In deze introductie lees je in het kort wat het is en    
  waarom Respect-educatie een bijdrage kan leveren op school. Daarnaast 
  een korte introductie op het nieuwe lesmateriaal en de Respect Education   
  Foundation. 

p.  3  Identiteit vs. Imago 
  In deze les gaan je aan de slag met identiteit. Wie je bent is soms anders   
  dan hoe je overkomt. Check dit met je medestudenten en breng het in beeld.

p.  6  Doe het gewoon FF
  In deze les bedenk je samen dingen die je makkelijk kunt doen voor een ander  
  zonder dat het een tuttige bedoening wordt. Waarom kan iets positiefs doen niet  
  gewoon ruig zijn?

p.  8  To vlog or not to vlog 
  Repect voor dit, Respect voor dat... het zal allemaal wel... maar wat leeft    
   er nou écht bij de jongeren? Tijdens de Week van Respect gaan wij op zoek    
   naar de Respect-vlogger 2015-16. Iemand met vlog-talent om in beeld te brengen   
  wat er leeft op school, de buurt en verder... zit deze vlogger op jullie school?
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Introductie
Een veilige leeromgeving staat, terecht, hoog op de agenda. Vanuit de overheid is het 
actieplan sociale veiligheid op school ontwikkeld; extra aandacht voor omgangsvormen, 
normen en waarden, duidelijke grenzen stellen, het invoeren van anti-pestprogramma’s, 
seksuele diversiteit omarmen en discriminatie tegengaan. Alle schoolprogramma’s van de 
Respect Education Foundation behandelen op een sociale en laagdrempelige manier deze  
pittige vraagstukken.

Welcome to my world
In het kader van de Week van Respect is er nieuw lesmateriaal ontwikkeld met de titel 
Welcome to my world. Identiteit, tolerantie en actief burgerschap staan centraal. Juist in 
deze tijd is het belangrijk om op school samen na te denken over deze thema’s én er een 
actie aan te verbinden. Respect voor elkaar komt niet vanzelf, we moeten allemaal aan de 
slag! Laat jezelf zien, geef je mening, deel wat je hebt en vooral: doe niet zo moeilijk en 
doe gewoon iets!

Respect-educatie
Respect-educatie is een aantrekkelijke en interactieve manier van lesgeven, bruikbaar in 
elk vak. Met name de sociaal-emotionele vaardigheden worden aangesproken en verder 
ontwikkeld. Dat leidt tot een positief klimaat in de klas en een beter leerresultaat. Aan 
respect-educatie liggen de onderwijsconcepten meervoudige intelligentie, samenwerkend 
leren, adaptief onderwijs, groepsdynamica en conflicthantering ten grondslag.

De Respect Education Foundation (REF) is een onafhankelijke stichting, opgericht in 2006 
als reactie op de toenemende intolerantie en discriminatie in de samenleving. 
REF investeert in onderwijs waarin leren omgaan met jezelf, met anderen en met je 
omgeving net zo belangrijk is als taal, biologie, of wiskunde.
Op onze website respecteducation.me zijn alle materialen gratis te downloaden. 
Tip je collega’s en kopieer naar hartelust, maar vermeld altijd even waar je het materiaal 
vandaan hebt ;) 

Check ook onze andere lesmaterialen:
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Wie je bent en hoe je jezelf ziet, komt lang niet altijd overeen met het beeld dat anderen 
van jou hebben. Misschien ben je zelf heel onzeker, maar kom je juist heel zelfverzekerd 
over. Of zit je jezelf in de weg met je eeuwige perfectionisme, terwijl anderen je precieze 
manier van werken juist zo waarderen als ze met je samenwerken! 

De leerlingen krijgen een completer beeld van henzelf en van anderen als ze inzicht krijgen 
in hoe de buitenkant van iemand matcht met de binnenkant: Identiteit vs. Imago dus! 

Identiteit vs. Imago

De studenten maken zelf 
groepjes van vier. Ieder groepje 
krijgt twee kleuren post-its en de 
hand-out ‘Eigenschappen’. 

Op drie gele post-its schrijft 
iedere leerling drie eigenschappen 
die bij hem of haar passen; meer 
mag ook, maar minimaal drie. 

Deze gekozen eigenschappen 
houden de leerlingen nog even 
voor zichzelf en laten ze niet zien.

In het groepje van vier gaan de 
leerlingen elkaars imago in beeld 
brengen. 

Elke student schrijft op drie roze post-
its drie eigenschappen die hij bij een 
klasgenoot vindt passen. Hij kiest dus 
voor elke klasgenoot in zijn groepje drie 
eigenschappen van de hand-out uit. 

SERIEUS??! 
ZIE JE MIJ ZO?!
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Identiteit

2Imago

Om de beurt staat er één student in het middelpunt en krijgt 
de roze post-its van zijn groepsgenoten overhandigd met 
daarop de eigenschappen die ze passend vinden. 

Tijdens het uitdelen van de post-its mag je op elkaar 
reageren, vragen stellen en kort in discussie gaan, maar de 
post-its blijven onderdeel van je imago.

Na het uitdelen van de imago-post-its maken de studenten 
één voor één de eigenschappen bekend die ze zelf hadden 
uitgekozen. Zijn identiteit en imago een beetje hetzelfde? 
Waarom denkt of vindt iemand dat van jou? Er is uiteraard 
ruimte voor vragen aan elkaar.

Sluit deze sessie klassikaal af door de groepjes te vragen of 
ze iets willen delen. Kom je over hoe je zelf denkt dat je bent? 
Had je dit verwacht? Wat was opvallend in je groepje?

Check je imago!

3Check mijn ID!

Identiteit
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Nu het duidelijk is hoe iemand zichzelf ziet en hoe iemand wordt gezien is het 
tijd deze informatie beeldend te maken. Van iedere leerling worden twee foto’s 
gemaakt. Een ID-foto en een Imago-foto. 

Het is best lastig om op een foto te maken waarop je eigenschappen duidelijk 
maakt. In het werkgroepje bespreken de studenten welke eigenschap het beste 
werkt op beeld. 

1. De ID-foto
Dit is een foto waarop de student staat zoals hij/zij zichzelf ziet.
Hij heeft zelf de regie over deze foto. 

2. De Imago-foto 
Dit is een foto waarop de leerling staat zoals anderen hem zien. 
De drie groepsgenoten hebben de regie over deze foto.

Je identiteit en imago op beeld krijgen kan lastig zijn. Je mag zo creatief zijn als je 
zelf wilt en je kunt van alles gebruiken.

*KLIK*
*KLIK*

Say cheeeeeeeese!

*KLaK**KLaK*

TIPS voor de fotoshoot:

* Kleding helpt bij de juiste look!
 

* Zijn er voorwerpen die passen bij 
jouw ID?

* Doe je het alleen of heb je 
iemand nodig?

* KIES EEN PLEK IN DE SCHOOL 
MET EEN NEUTRALE WITTE MUUR 

ALS ACHTERGROND VOOR 
ALLE FOTO’S!
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Nu iedereen van binnen naar buiten is 
gekeerd, is het een goed idee om het 
resultaat te exposeren. Hang de school vol 
met de posters van zowel de leerlingen als de 
docenten. 

Je kunt zelfs de buurt uitnodigen om hen 
zowel letterlijk als figuurlijk eens een kijkje 
binnen te geven. Maak het zo groots als jullie 
willen.

Wall of fame

Nu de leerlingen zichzelf ‘in beeld’ hebben gebracht is het de beurt aan de docenten! 
Want voor jou als docent geldt natuurlijk precies hetzelfde. Ga bij jezelf te rade hoe 
jij jezelf ziet en hoe je overkomt. Er zijn twee mogelijkheden: 

1. Doe een klassikale sessie over jouw imago met de post-its en de hand-out 
‘eigenschappen’ Vraag je leerlingen om in viertallen één eigenschap te kiezen die ze 
bij jou vinden passen. Verzamel de post-its en bespreek het. Kies met de klas welke 
eigenschap je het best zou kunnen uitbeelden op de ID-foto.

2. Doe deze gehele oefening met het docententeam! Deel je identiteit en laat 
anderen het beeld van jouw imago vormen. Maak foto’s die beide in beeld brengen.

Docenten, show yourself! 

TIP: 
Als je dit doet 
zonder dat de 
leerlingen het 

weten heb je een 
leuke verrassing 
voor de opening van de
tentoonstelling
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aardig

aantrekkelijk

aanhankelijk

agressief

behulpzaam

bescheiden betrokken

blij

creatief

dominant

eerlijk

eigenwijs

geduldig

gezellig

grappig

humeurig

intelligent

jaloers

doorzettend

humeurig

intelligent

kieskeurig

kieskeurig

kwetsbaar

leergierig

leidinggevend

lief lui

luidruchtig

moedig

muzikaal

nieuwsgierig

open

optimistisch

positief

respectvol

rustig

samenwerkend

slim

slordig

sportief

stilstoer

strijdlustig

truggetrokken

tevreden
trots

volgzaam

volhoudend

vrolijk

wisselvallig

zelfstandig

zorgzaam

Eigenschappen



Een aardig gebaar of hulp krijgen van een vreemde, het 
is tegenwoordig dan misschien zeldzaam maar het komt 
gelukkig nog steeds voor. Zo’n moment kan je dag goed 
maken.

KLASSIKAAL: 
Geef een persoonlijk voorbeeld van zo’n moment.Vertel wat 
het voor jou betekende en waarom. Houd het persoonlijk 
en zorg voor een goed voorbeeld, dus weg met de mutsige 
voorbeelden. Wat speelt er, wat raakt hen? 
Wees dat goede voorbeeld!

Goed voorbeeld...

IN DUO’s  
De leerlingen bedenken een eigen ervaring die 
ze willen delen. Iedere leerling vertelt:

1- Wat deed iemand precies voor jou?
2- Hoe was dat voor jou, wat vond je daarvan?

...doet volgen

Doe het gewoon ff
Iets aardigs of positiefs voor een ander doen is zo gedaan en kan veel betekenen voor 
iemand. Maar waarom moet het altijd zo vreselijk TUTTIG!? Het kan toch ook op een 
manier die wat meer van deze tijd is? Het is tijd om te zeggen: “Doe niet zo moeilijk en 
doe gewoon ff wat aardigs!”

Nu iedere leerling zijn eigen verhaal voor ogen heeft, is het tijd al 
deze ervaringen met elkaar te delen. Dit gebeurt in de vorm van een 
Speeddate. 

In 30 seconde vertellen beide leerlingen hun verhaal aan de ander. 
Bedenk zelf hoe je dit met de groep aanpakt. Gebruikt je een binnenkring- 
buitenkring-vorm of laat je de leerlingen gewoon door elkaar lopen en 
steeds een nieuwe partner vinden? Wat past bij jouw groep?

Speeddaten

1

2

3

CHILL! 
De buurman 
heeft mijn 
band geplak

t
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IN VIERTALLEN
Na de brainstorm voegen 
de tweetallen zich bij een ander tweetal. 
In deze viertallen wordt ieder idee 
aan de Realitycheck onderworpen. De 
leerlingen checken bij elk idee:

- Is het haalbaar?
- Wat heb je ervoor nodig?
- Is het iets dat je ‘gewoon ff doet’?
- Waarom zou je het niet doen?

KLASSIKAAL
Bespreek de speeddate-sessie met de 
volgende vragen:
- Wat vond jij een bijzonder verhaal?
- Heb je dezelfde verhalen gehoord?

Nu je weer klassikaal de aandacht hebt 
geef je de instructies voor de volgende 
sessie:

De leerlingen gaan in tweetallen zoveel 
mogelijk dingen bedenken die je (samen 
of alleen) voor een ander zou kunnen 
doen: the sky is the limit! Laat de 
leerlingen hun ideëen kort opschrijven. 

Nabespreken

Nu er zoveel ideeën zijn van 
wat je spontaan voor een 
ander kunt doen is het tijd voor 
actie! Daag de leerlingen uit de 
komende week zoveel mogelijk 
acties te ondernemen. Dat 
hoeven niet de dingen te zijn 
die je zelf hebt bedacht.  
 
Niet te veel nadenken, niet 
moeilijk doen, let’s GO! Als 
docent ga je deze uitdaging 
natuurlijk ook aan! :)

Niet zo moeilijk DOEN!

KLASSIKAAL
Bespreek wat de studenten hebben gedaan:

- Wat heb je voor een ander gedaan?
- Hoe reageerde die persoon?
- Hoe vond jij het om dit te doen?
- En andersom: hebben anderen ook iets voor jou gedaan? 
- Wat vond je daarvan?

Een week later....
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Post-its zijn
 

ook bij deze
 

oefening w
eer 

superhandig
.
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To vlog or not to vlog?

Daag de
 studen

ten uit
 

de vlog
s ook é

cht te 

maken e
n organ

iseer e
en 

present
atie vo

or de 

hele sc
hool!
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Een vlog is een blog, maar dan in de vorm van een video. Met een vlog kun je laten zien 
wie je bent of welke kennis jij in huis hebt. Wat zou jij met anderen willen delen? Wat 
moeten anderen van jou, je leven of je ideeën weten?  In deze les bereid je het maken 
van een vlog voor. Dé kans om eens een andere kant of iets nieuws van jezelf te laten 
zien!

INDIVIDUEEL 
Elke leerling begint met het bedenken van een onderwerp. 
Wat wil jij met de wereld delen? 

Maak een opzet: wat moet er in je video komen? 
Wat hoort er bij je onderwerp? Kun je alleen 
op een bepaald tijdstip filmen? Heb je er iets 
speciaals voor nodig, bijvoorbeeld een scooter, 
paard of een rookkanon? 

Maak nu een storyboard. Dit mag met tekeningen of kan worden uitgeschreven. 
Welke beelden moeten er in je video komen? Welke informatie moet de kijker 
aan het einde in elk geval meekrijgen? Zet alles in de juiste volgorde, denk aan 
introductie, middenstuk en slot. 

KLASSIKAAL:
Sluit de les af door klassikaal wat vlog-scripts te 
bespreken. Moedig aan om te delen. Bespreek er 
ongeveer vijf.

- ‘Een dag 
uit het leve

n 

van...’

- Sportclubs
 of hang-ou

t...

- Wat je belang
rijk vindt 

in de wereld
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In duo’s
Overleg in duo’s jullie ideeën. Wat kan beter of anders? 
Is de informatie geschikt voor het internet? Geef elkaar tips en pas 
dingen aan. Misschien zitten er stukken in je vlog die je beter niet op 
internet kunt zetten - als je persoonlijke informatie van anderen deelt 
of steeds de make-up van je oudere zus jat... niet zo handig! Of kun je 
als vlogger juist alles maken? 

Welcome to my world...

3
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2

Storyboard
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REALITYCHECK



VLOGGER 
RESPECT  
ZOEKT   

1... 2... 3... 
ACTIE!

Respect Education Foundation zoekt een 
vlogger die respect in beeld brengt.   

Ben jij die vlogger? 
Mail ons dan via 

info@respecteducation.me! 


