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Hoofdstuk 5 Wat een vooroordelen!

In dit hoofdstuk ga je nadenken over je eigen vooroordelen.
Je gaat kijken naar een tweede college van prof. Wigboldus met als titel Hoe kun je voorkomen dat je zelf
discrimineert?. Je leert definities geven en afleiden en notities maken bij colleges. Daarnaast leer je hoe
je de opgedane kennis verwerkt, bespreekt met anderen en meeneemt in je eigen ervaringen en
leven. Tenslotte ga je een presentatie plannen en geven over een voorbeeld uit de geschiedenis.
Hiervoor ga je je onderzoek plannen, bronnenonderzoek doen, een PowerPointpresentatie in elkaar
zetten en een mondelinge presentatie geven.

In de studieles ga je oefenen met intensief luisteren en verstaan door het maken van een 1-minuut
transcript. Verder oefen je met het lidwoord van veelvoorkomend vocabulaire met betrekking tot
onderzoek en ga je de woordenschat uit dit hoofdstuk herhalen in een wedstrijd met je klasgenoot. Je
eindigt de studieles weer door het schrijven in je taaldagboek en het invullen van je taalthermometer.

December 2020

Het pakket NVT+ is door Petra van Gent (concept modules NVT+) en Bureau NVT (overzichten, uitwerking
modules NVT+, handleiding en lesbrieven NVT+) ontwikkeld in opdracht van de Nederlandse Taalunie,
dankzij financiële ondersteuning van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

U mag dit materiaal delen en bewerken voor uw eigen lessen. 
Indien u het lesmateriaal deelt, dient u de naam van het project en ontwikkelaars
te vermelden. U mag dit werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
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Luister goed naar de docent. 
De docent leest voor. 
Herhaal samen wat de docent zei.
Doe de hele taalriedel daarna nog een keer samen met de docent, op tempo.
Let goed op de uitspraak en intonatie. 

Oefening 1   Taalriedel
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Hoofdstuk 5 Wat een vooroordelen!

Hoe doen ze dat in jouw cultuur?
Hoe doen ze dat in jouw cultuur? 

 
 

Doen ze dat bij jullie anders?
Doen ze dat bij jullie anders? 

 
Oh, dat had ik niet verwacht!
Oh, dat had ik niet verwacht!

 
Ben je daar al aan gewend?
Ben je daar al aan gewend?

 
Kun je me daar iets over uitleggen?
Kun je me daar iets over uitleggen? 

 
Vind je dit onbeleefd?
Vind je dit onbeleefd? 

 
Sorry, dat wist ik niet.
Sorry, dat wist ik niet. 

 
Is dat belangrijk voor je?
Is dat belangrijk voor je? 

 
Oh, doe jij dat zo?
Oh, doe jij dat zo? 

 
Ik doe het altijd anders, maar geen probleem.
Ik doe het altijd anders, maar geen probleem. 



Oefening 2   Hoe zit het met jouw vooroordelen?
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Heb je zelf vooroordelen? 
Heb je je wel eens gedragen naar vooroordelen? Geef een voorbeeld. 
Welke associatie (eerste gedachte, 1 woord) heb jij bij:

Kijk eerst een keer naar het volledige college.
Lees daarna de vragen en kijk het college nog eens.
je mag de video steeds stoppen om de vragen te beantwoorden.

In het vorige hoofdstuk heb je gekeken naar een videocollege over vooroordelen. 
In dit hoofdstuk ga je kijken naar het vervolg op dit college. Het college heet:
Hoe kun je voorkomen dat je zelf discrimineert? 

Link: https://www.universiteitvannederland.nl/college/hoe-kun-je-voorkomen-dat-je-zelf-discrimineert

Beantwoord eerst de volgende vragen.

1.
2.
3.

     Bassie:
     Bert: 
     Marokkaan:
     Vrouw:
     Professor: 

4. Vergelijk je antwoorden met je buurman of buurvrouw. Hebben jullie dezelfde associaties? 

Vraag 1 Professor Wigboldus vertelt over een incident tijdens zijn studententijd. Beschrijf hieronder 
             kort wat er gebeurde. 

Vraag 2 Waarom is dit een voorbeeld van een vooroordeel? 

Vraag 3 Waarom was dit een belangrijke leerervaring voor hem? 

Vraag 4 Welke impliciete associaties noemt professor Wigboldus bij 

   Bassie:
   Bert:
   Marokkaan:
   Vrouw:
   Professor:

Hoofdstuk 5 Wat een vooroordelen!
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Vraag 5 Zijn dit dezelfde associaties als die jij hebt opgeschreven voordat je de video keek? 
             Geef een verklaring waarom wel / niet.

Vraag 6 Er is veel onderzoek gedaan naar hoe je kunt voorkomen dat impliciete associaties je    
 gedrag beïnvloeden. Welke drie dingen zijn volgens het onderzoek van Patricia Devine hiervoor
heel belangrijk? 

Vraag 7 Waar moet je voor uitkijken als expert bij het vertrouwen op je intuïtie volgens professor 
              Wigboldus? 

Vraag 8 In Amerika hebben rechters een opdracht gekregen. De opdracht was:

             Je mag niet_____________________
             Wat was het resultaat van deze opdracht? 

Vraag 9 Wat toonde het onderzoek van Irene Blair in Florida aan? 
             Hoe meer afrocentrische kenmerken je in je gezicht hebt, hoe ...

Hoofdstuk 5 Wat een vooroordelen!
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Vraag 10 Wat is subcategorisatie?  Waarom doen mensen dit?

Vraag 11 Wat is de contacthypothese? Wanneer werkt deze hypothese niet?

Vraag 12 Beschrijf de verschillende fases in het onderzoek van Sherif.

Fase 1: 

Fase 2:

Fase 3:

Fase 4: 

Vraag 13 Wat was het resultaat van fase 4? 

Vraag 14 Wat zijn superordinate goals? 

Vraag 15 Wat is de eindconclusie van professor Wigboldus?  Vul aan. 

Uiteindelijk zitten we allemaal vol met ___________________en ____________________en ik zou
zeggen, dat is niet ___________, dat is juist ______________maar we moeten ons er wel
_______________________van zijn.

Hoofdstuk 5 Wat een vooroordelen!
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Wat zijn de belangrijkste inzichten die jullie hebben opgedaan?

Waar ben je het meest van geschrokken? 

Wat heeft je het meest verbaasd?

Wat heeft het je geleerd over jezelf? 

Wat ga je hieruit meenemen? 

Wat vond je het interessantste onderzoek? Waarom? 

Welke termen heb je onthouden? 

Heb je zelf ook wel eens te maken gehad met vooroordelen? Leg uit.

Ben je wel eens bang dat mensen jou gaan discrimineren? Waarom? 

Denk je dat iedereen ter wereld vooroordelen heeft? 

Zullen vooroordelen ooit verdwijnen denk je? 

Denk je dat jij je na het zien van deze video's anders gaat gedragen? 

Jullie hebben twee video's gekeken over een heftig onderwerp: vooroordelen, discriminatie en

stereotypering.

Bespreek samen:

Oefening 3   Nabespreking video's

Hoofdstuk 5 Wat een vooroordelen!
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In de geschiedenis zijn helaas veel voorbeelden te vinden van mensen 
of groepen die anders werden behandeld op grond van vooroordelen.  
Je gaat een presentatie houden over één van die personen of groepen. 
Je presentatie mag maximaal 5 minuten lang zijn en moet minimaal vijf foto's en tien PPT-slides bevatten. 
Spreek met je docent af wanneer je de presentatie gaat doen en maak hieronder een plan. 

Oefening 4   Een presentatie houden

Hoofdstuk 5 Wat een vooroordelen!

Mijn onderwerp: 

Wat weet ik al: 

Wat wil ik nog weten: 

Welke bronnen ga ik gebruiken: 
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Luister goed naar de docent. 
De docent leest voor. 
Herhaal samen wat de docent zei.
Doe de hele taalriedel daarna nog een keer samen met de docent, op tempo.
Let goed op de uitspraak en intonatie. 

Oefening 5   Taalriedel

Hoofdstuk 5 Wat een vooroordelen!

Ik heb een interessant college gezien.
Ik heb een interessant college gezien. 

 
Het ging over discriminatie en vooroordelen.
Het ging over discriminatie en vooroordelen.

 
Ik begrijp nu veel beter waar dat vandaan komt.
Ik begrijp nu veel beter waar dat vandaan komt.

 
Er is veel onderzoek naar gedaan.
Er is veel onderzoek naar gedaan.

 
Ik heb geleerd over impliciete associaties.
Ik heb geleerd over impliciete associaties.

 
Weet je wat dat zijn?
Weet je wat dat zijn?

 
Zal ik je er iets over uitleggen?
Zal ik je er iets over uitleggen?

 
Het is namelijk super interessant.
Het is namelijk super interessant.
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De oefeningen in de studieles voer je zelfstandig uit. 
De bedoeling van deze studieles is dat je de stof nog eens herhaalt en verwerkt. 
Je hebt ruimte voor het opschrijven van moeilijke woorden, handige websites en tips van andere studenten. 
Ook kun je hieronder aan het einde van de studieles vragen opschrijven die je nog hebt aan je docent.

Mijn moeilijke woorden

Handige websites 

Tips van andere studenten 

Vragen die ik nog heb aan mijn docent 

Dingen die ik nog moeilijk vind

StudielesHoofdstuk 5 Wat een vooroordelen!
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Oefening 1   1-minuut-transcript

Je gaat 1 minuut luisteren naar een college via de website www.universiteitvannederland.nl
Je mag een nieuw college kiezen of nog een keer luisteren naar één van de colleges van professor
Wigboldus. 

Kies een stukje uit het college waarbij de spreker zelf aan het woord is. 
Luister een minuut lang. 
Zet de video daarna terug en ga luisteren in fragmenten. 
Zet de video op pauze en schrijf precies op wat de spreker zei. 

Laat je tekst controleren door je docent. 

StudielesHoofdstuk 5 Wat een vooroordelen!
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Oefening 2  Het blijft lastig

De of het, het blijft lastig. Sommige studenten doen zelfs vrijwillig een pijnlijke challenge: 

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

Om dit soort problemen te voorkomen is het belangrijk dat je bij nieuwe woorden altijd opschrijft wat het
lidwoord is. 
Als je een tekst schrijft, kun je het woord opzoeken, bijvoorbeeld op www.woordenlijst.org

Daar vind je de juiste spelling, het meervoud en ook het lidwoord. 

Durf je de challenge aan? 
Doe samen met een klasgenoot de test. 
Noteer bij elk woord hieronder het lidwoord en check daarna samen jullie antwoorden op
www.woordenlijst.org

TIP! Gebruik eerst een potlood...

StudielesHoofdstuk 5 Wat een vooroordelen!

de                             het                         goed? 

experiment 

onderzoek

resultaat

conclusie

onderzoeker

aanleiding 

vooroordeel

gevaar 

idee 

verschil 

mogelijkheid
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Oefening 2  Het blijft lastig (vervolg)

de                             het                         goed? 

probleem

kans

maatschappij

land

eiland

verslag

presentatie

discussie

achtergrond

samenwerking

aantal

groep

Nederlands

einde
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Studieles

Oefening 3   Woordenschat

Hoofdstuk 5 Wat een vooroordelen!

Je hebt veel lastige woorden gehoord en geleerd in dit hoofdstuk. 
Je gaat een wedstrijd doen met een klasgenoot. 
Jullie gaan 15 moeilijke woorden of begrippen uit de afgelopen hoofstukken opschrijven. 
Zorg ervoor dat jij de betekenis weet! Ben je klaar? 
Vertel je woorden aan je klasgenoot. Hij / zij schrijft de woorden in kolom 2. 
Nu gaan jullie elkaar testen. 
Vraag om beurten de betekenis van een woord. Kan hij/zij het uitleggen of vertalen?
 Kruis aan ja / nee / half. 
Tel aan het einde jullie punten. Wie is de winnaar? 

Woorden van mijn klasgenootMijn woorden ja nee half
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StudielesHoofdstuk 5 Wat een vooroordelen!

Mijn taaldagboek datum:

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

 

Beschrijf een leersituatie uit de afgelopen periode. 
Gebruik de informatie uit oefening 4 van hoofdstuk 1 om de inleiding, kern en conclusies te beschrijven. 
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1. Mijn Nederlandse taalvaardigheid is op een goed niveau.

2. Ik kan zonder problemen in het Nederlands gaan studeren.

3. Ik heb hard gewerkt aan het verbeteren van mijn taalvaardigheid. 
  

4. Ik heb deze periode voldoende Nederlands gesproken.

5. Ik heb ook buiten de les iets gedaan aan mijn Nederlands.

6. Ik durf genoeg Nederlands te spreken in de les.

7. Ik heb anderen geholpen met het verbeteren van hun Nederlands.

8. Ik heb goed samengewerkt in de klas.

10. Ik ben trots op wat ik kan in het Nederlands.

11. Ik begrijp alles wat we deze periode hebben geleerd, goed.

12. Geef jezelf een cijfer van 1 tot 10. 
      
      Op dit moment geef ik mezelf een                    voor Nederlands, want

_________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________

Geef op een schaal van 1-5 aan of je het eens bent met de stelling of niet.
1 betekent: ik ben het er helemaal NIET mee eens.
5 betekent: ik ben het er helemaal mee eens.

1 2 3 4 5

Mijn taalthermometer

Studieles

datum:

Hoofdstuk 5 Wat een vooroordelen!
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