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Dit werk is gelicenseerd onder de Creative Commons licentie 
Naamsvermelding-Niet Commercieel-Geen Afgeleide Werken 
4.0 
 
Je bent vrij om: 
het werk te delen — te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk 
medium of bestandsformaat voor alle doeleinden 
De licentiegever kan deze toestemming niet intrekken zolang aan de 
licentievoorwaarden voldaan wordt. 
 
Onder de volgende voorwaarden: 
• Naamsvermelding  

De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, en aan te 
geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, 
maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever 
instemt met je werk of je gebruik van het werk.  

• Niet commercieel— je mag het werk niet gebruiken voor commerciële 
doeleinden. 

• Geen Afgeleide Werken  
Je mag het veranderde materiaal niet verspreiden als je het werk hebt 
geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd.  

• Geen aanvullende restricties  
Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen 
toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de 
licentie toestaat. 

beschikbaar

Beeldverantwoording 
Omslag: Shutterstock 
 
 
Vormgeving: EduContent, Herkenbosch (2020) 

http://www.auteursbond.nl
https://www.patsboemeducatief.nl/
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De Educatieve Parel is een prijs voor de makers van 
origineel, inspirerend lesmateriaal. De sectie 
educatieve auteurs van de Auteursbond heeft deze 
prijs in het leven geroepen met financiële 
ondersteuning van de Stichting literaire rechten 
auteurs (Lira http://www.lira.nl/).  
Deze wedstrijd wil voorbeelden laten zien van goede 
lessen: educatieve pareltjes. Daarmee zet de wedstrijd 
ook de makers in de schijnwerper: educatieve auteurs 
maken goed onderwijs mogelijk.  
Het thema in 2020 was “Dat zal me een zorg zijn!”  

Uit het juryrapport 

De jury kent de derde prijs toe aan Marrit Boogaars en 
Roos Jans voor hun les 'Excuustruus' voor het vak  
mens en maatschappij in de onderbouw in het vmbo. 
In deze les onderzoeken leerlingen diversiteit in 
televisiereclames aan de hand van functionele 
werkbladen. Ze worden zich bewust van stereotypen 
in de media die vaak niet representatief zijn voor de 
diversiteit in de echte wereld om hen heen.  
 
 
 
 
 
 
Tom van der Geugten 
voorzitter van de jury 
15 oktober 2020 

http://www.lira.nl/


Docentenhandleiding 
+ 

werkblad vmbo 
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Docentenhandleiding Vmbo-onderbouw 
 
Verantwoording  
Een ‘excuustruus’ is een persoon die wordt toegevoegd aan 
bijvoorbeeld een team professionals om het idee van diversiteit te 
wekken. Vroeger ging het vooral om vrouwen. Het woord kwam op in 
de jaren tachtig. Vrouwen gingen vanaf de jaren zeventig steeds meer 
werken. Toch was er ook weerstand tegen vrouwen op de werkvloer. 
Voor anderen ging het niet snel genoeg. Bedrijven namen soms één 
vrouw aan om kritiek tegen te gaan dat er alleen mannen werkten. 
Daarna konden mensen zeggen dat hun team divers was, want er was 
een vrouw. Dit heet ook wel het Smurfin-effect. Alle smurfen hebben 
specifieke karaktereigenschappen, maar Smurfin niet, zij is alleen 
vrouw. 
 
Tegenwoordig kom je de excuustruus ook in andere vormen tegen. Het 
gaat dan niet alleen om vrouwen maar ook om mensen van kleur, 
mensen met een niet-traditionele relatie, etc. Reclamemakers willen 
laten zien dat ze diversiteit belangrijk vinden en voeren deze 
personages in hun spotjes op. Maar in 2019 is er onderzoek gedaan 
naar stereotypering en diversiteit in 420 STER-reclames. Daaruit blijkt 
dat mensen met een gekleurde huid in een groot aantal reclames een 
figurantenrol vervullen. Ook de verhouding tussen en mannen en 
vrouwen is nog altijd scheef in reclames. Vrouwen zijn net zo vaak in 
beeld als mannen, maar vervullen vaker een bijrol en de rolpatronen 
zijn vaak traditioneel. Lhbtqi+’ers en mensen met een beperking krijgen 
zelden de hoofdrol in een reclame. Niet alleen in reclame wordt er 
gediscussieerd over diversiteit en representativiteit. Het nieuwe Omroep 
Zwart is een voorbeeld van een initiatief voor meer diversiteit op tv. 
 
In deze les bekijken en bespreken de leerlingen diversiteit en 
stereotypen in de media. Jongeren leven in een wereld die steeds 
diverser wordt. Heel veel jongeren herkennen zichzelf niet in reclames, 
tijdschriften, series en films. Wat ze in de echte wereld zien, zien ze niet 
terug in de media. Het is van belang dat iedereen zich er bewust van 
wordt dat media representatiever moeten worden voor de 
samenleving. Leerlingen onderzoek laten doen naar dit onderwerp is 
betekenisvol voor hun leefwereld, ten eerste omdat ze overal reclames 
zien op social media of YouTube, maar ook omdat ze zichzelf of de 
mensen in hun omgeving niet terugzien op beeld. 
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Opzet van de les 
Allereerst wordt een aantal reclamespotjes bekeken en bespreken de 
leerlingen wat hen opvalt. Vervolgens wordt dieper ingegaan op 
diversiteit. Wat betekent het en hoe divers zijn media?  
De leerlingen gaan een klein onderzoek doen naar de reclames en 
advertenties op hun eigen sociale media. De les eindigt met een 
onderwijsleergesprek en de terugkoppeling van de lesdoelen. 
Deze les past binnen het vak mens & maatschappij . 
 
Geschikt vanaf vmbo 2 
Deze les bevat afwisselende lesactiviteiten. Korte filmpjes worden 
afgewisseld met klassikale vragen waarbij leerlingen met elkaar in 
gesprek gaan.  
De leerlingen gaan ook in tweetallen aan de slag. Dit wordt klassikaal 
geëvalueerd.  
De afwisselingen in de les zorgen ervoor dat de leerlingen geprikkeld 
blijven. De les 'Excuustruus' is geschikt voor leerlingen vanaf de 
tweede klas van het vmbo (kader en gemengd/theoretisch). 
 
 
Doelen  
Lesdoelen: 

• De leerlingen begrijpen wat diversiteit is en hoe zij dit 
herkennen in media.  

• De leerlingen onderzoeken hoe het staat met diversiteit in 
media om hen heen.  

• De leerlingen evalueren de diversiteit in de door hen 
onderzochte media. 

 
21st century skills 
Mediawijsheid  
Media en beeldvorming: bewust zijn van en inzicht hebben in de 
manier waarop media de werkelijkheid kleuren, de rol herkennen die 
media kunnen vervullen bij beeldvorming en overdracht van normen 
en waarden, op welke manier media van invloed zijn op 
beeldvorming en overdracht van normen en waarden.  
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Lesopbouw  
− Inleiding: onderwijsleergesprek over diversiteit en stereotypen aan de 

hand van concrete voorbeelden (10 min.). 
− Kern: uitleg over de 'Excuustruus' en het invullen van het werkblad in 

tweetallen (30 min.). 
− Afsluiting: Evaluatie van de bevindingen en de lesdoelen (10 min.). 

 
Benodigdheden  
− Digibord met internettoegang  
− Video 1 – Reclamespotje van Honig 

https://www.youtube.com/watch?
v=ev_aKJ84yQw&list=PL7K0JLggZg2zZXyallO3MYU1l4aPatQvD&inde
x=12   

 
− Video 2 – Chinese reclame voor wasmiddel 

https://www.youtube.com/watch?
v=Few8kJ0zfnY&list=PL7K0JLggZg2zZXyallO3MYU1l4aPatQvD&index
=6  

 
− Video 3 – OMO wasmiddel  

https://www.youtube.com/watch?
v=_JTEH4R4IBg&list=PL7K0JLggZg2zZXyallO3MYU1l4aPatQvD&index
=4  

 
− Video 4 – Afgekeurde pindakaasreclame 

https://www.youtube.com/watch?v=yI49Eo2g788  
 
− Werkblad 
− Pen of potlood 
− Device met internettoegang per tweetal. De leerlingen moeten op 

hun sociale media kunnen kijken om reclames te zoeken.  
 
Voorbereiding 
Zet de vier video’s klaar op het digibord en bekijk ze zelf, voorafgaand 
aan de les. Print de werkbladen of laat de leerlingen ze digitaal invullen. Er 
is een werkblad per tweetal nodig.  
Lees de docentenhandleiding door.  
 
Evaluatie van de leerdoelen 
Bespreek aan het einde van de les met de leerlingen klassikaal hun 
bevindingen. Je koppelt bij de evaluatie terug naar de lesdoelen.  

https://www.youtube.com/watch?v=ev_aKJ84yQw&list=PL7K0JLggZg2zZXyallO3MYU1l4aPatQvD&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=ev_aKJ84yQw&list=PL7K0JLggZg2zZXyallO3MYU1l4aPatQvD&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=ev_aKJ84yQw&list=PL7K0JLggZg2zZXyallO3MYU1l4aPatQvD&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=Few8kJ0zfnY&list=PL7K0JLggZg2zZXyallO3MYU1l4aPatQvD&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Few8kJ0zfnY&list=PL7K0JLggZg2zZXyallO3MYU1l4aPatQvD&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Few8kJ0zfnY&list=PL7K0JLggZg2zZXyallO3MYU1l4aPatQvD&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=_JTEH4R4IBg&list=PL7K0JLggZg2zZXyallO3MYU1l4aPatQvD&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=_JTEH4R4IBg&list=PL7K0JLggZg2zZXyallO3MYU1l4aPatQvD&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=_JTEH4R4IBg&list=PL7K0JLggZg2zZXyallO3MYU1l4aPatQvD&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=yI49Eo2g788
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Draaiboek 
Inleiding (10 min)  
Laat video 1 –reclame van Honig - zien aan de klas. Vraag de leerlingen wat ze 
van de reclame vinden en of hen iets opvalt. Laat een aantal leerlingen aan het 
woord.  
Observeer of de leerlingen aanslaan op diversiteit of rolpatronen in de reclames. 
Zo niet, vraag de leerlingen wat diversiteit is. Laat een aantal leerlingen aan het 
woord. Denken ze alleen aan (huids)kleur, of ook aan man-vrouw-rolverdeling, 
traditionele gezinsvormen, personen met een beperking of handicap. Bespreek 
deze verschillende vormen van diversiteit, als de leerlingen er niet zelf mee ko-
men. Leg uit wat er bedoeld wordt met een ‘excuustruus’ en dat je deze figuur in 
verschillende vormen in reclames tegen kunt komen. Reclamemakers willen 
daarmee laten zien dat ze diversiteit belangrijk vinden, maar is dat wel echt zo?  
Bekijk vervolgens ook video 2 en 3 over de wasmiddelen. Bekijk eventueel video 
1 nogmaals. Vraag de leerlingen: Vinden jullie dit reclames met diversiteit? Waar-
om wel/niet? Bijvoorbeeld bij de OMO-reclame (video 2): de mensen zijn alle-
maal wit maar er zit wel een kind in met het downsyndroom. De moeder komt 
terug van haar werk, maar verder zijn de rolpatronen klassiek: de moeder doet 
de was. Zowel in reclame 1 als 3 is dus aandacht besteed aan diversiteit, maar 
vinden leerlingen dit voldoende? Waarom wel/niet? Trek samen de conclusie 
dat reclamemakers wel proberen diversiteit te laten zien, maar dat ze toch vaak 
vervallen in oude rolpatronen of stereotyperingen. 
 
Kern (30 min)  
Bekijk met de klas video 4. Dit is een afgekeurde reclame van Calvé met een 
jongen die kickbokser Badr Hari moet voorstellen. Laat de leerlingen in tweetal-
len opdracht 1 van het werkblad invullen. 
Reclames zijn voorbeelden van media waarmee de leerlingen in het dagelijks 
leven in aanraking komen. Ook op sociale media komen ze advertenties en re-
clames tegen, zoals bijvoorbeeld kledingcampagnes. De leerlingen gaan in 
tweetallen kijken naar reclames die zij zelf tegenkomen op sociale media. Wat 
valt ze op? Hebben de reclamemakers geprobeerd de spotjes diverser te ma-
ken? Hoe? En zijn ze daarin geslaagd volgens de leerlingen? Ze maken in twee-
tallen het werkblad. 
 
Afsluiting (10 min)  
Nadat de leerlingen het werkblad hebben ingevuld, evalueren ze deze klassikaal. 
Wat viel op in de reclames die ze hebben gezien? Vonden ze de reclames di-
vers? En kwamen ze een excuustruus tegen? Hoe zag dit er dan uit? Reclame-
makers proberen hun reclames divers te maken. Mensen met een gekleurde 
huid, een beperking of lhbtqi+ een kleine rol op de achtergrond te geven. Ze zijn 
daardoor wel in beeld, maar vaak niet aan het woord. Vinden de leerlingen dat 
voldoende? Is een reclame goed als er één divers persoon in zit, of moet er 
meer gedaan worden?  
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Werkblad  
‘Excuustruus doet nog steeds de was’ 

 
Opdracht 1 
Bekijk de video van de pindakaasreclame.  
Wat zie je? Schrijf vijf dingen op je zijn bijgebleven na het kijken.  

Vinden jullie deze reclame divers? Waarom wel/niet? 

 
Opdracht 2 
Jullie onderzoeken advertenties en reclames die jullie tegenkomen in jullie 
dagelijks leven.  
Op welke sociale media kom jij vaak reclames tegen? Schrijf er twee op.  

 
Kies een van de bovengenoemde sociale media uit. Zoek daar 
advertenties en reclames. Soms zijn reclames makkelijk te herkennen, 
maar soms zie je het vooral omdat er ‘gesponsord’ bij staat. Klik of scrol 
rond totdat je 2 reclames met mensen erin hebt gevonden. Voor elk van 
deze reclames ga je het werkblad invullen zoals bij opdracht 1.  
 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

1 

2 
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Reclame 1 
Omschrijf kort hoe de reclame er uit ziet. 

 
Wat zie je? Schrijf vijf dingen op die je zijn bijgebleven na het kijken.  

 
 
Hebben de makers geprobeerd de reclames diverser te maken? Zo ja, 
hoe?  

 
 
Zijn ze daarin geslaagd? Waarom wel/niet?  

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 


