
LES 4

3 lesuren (150min)

Intro 
Stellingenketting
Wie doet wat in een relatie?
Kringgesprek

Inhoud van de bijeenkomst

Doos met stellingen, vragen en would you
rather keuzes
2 bekers per leerling
Lijst met taken (1 per leerling)
Introductie presentatie (via deze link)

Benodigdheden of materiaal

Verwachtingen &
rolpatronen

https://www.jcbazzz.be/wp-content/uploads/2021/09/Liefde-Migratie-Les-4.pptx


Les 4 — Verwachtingen & rolpatronen

3 / Wie doet wat in een relatie? 
(50 min)

Tijdens deze oefening gaan we
kijken naar wie volgens de
leerlingen welke taken hoort op te
nemen in een relatie. Hiervoor werd
een basislijst opgemaakt die je als
leerkracht verder kan aanvullen. Je
kan zelf kiezen om te werken met
stickers, strookjes, knickers, … In
de uitwerking maken we gebruik van
strookjes. 

Elke leerling krijgt de basislijst
van taken en knipt ze in strookjes.
Daarnaast krijgt elke leerling twee
doorzichtige bekers. Beker 1
representeert de leerling en de
beker 2 representeert de ideale
partner. Je overloopt de lijst met
de leerlingen en ze denken na of
dit een taak is die zij zouden
opnemen in een relatie of die ze
eerder zouden overlaten aan hun
partner. Ze steken het strookje in
de juiste beker en na de oefening
overloop je opnieuw de
verschillende taken om dan te
bespreken hoe de leerlingen erover
denken. Welke keuzes maken zij en
hoe zit dit bij hun thuis? Het is
belangrijk dat de leerlingen naar
elkaar luisteren en kritische
vragen durven stellen.

4 / Kringgesprek 
(30 min)

Het doel van dit kringgesprek
is voornamelijk samenvattend
en reflectief. Wat is de
leerlingen bijgebleven? Wat
nemen ze mee? Zijn er
leerlingen die een andere
mening overhouden na deze
oefening? Was deze oefening
waardevol? Waarom wel/niet?

1 / Intro 
(15 min)

We starten de les met een
introductie over verwachtingen
en rolpatronen. De bedoeling van
deze les is om te kijken naar
welke verwachtingen de
leerlingen hebben van hun ideale
partner. Hiervoor maken we
gebruik van een aantal filmpjes
waarin rolpatronen en
verwachtingen tot uiting komen
(via deze link).

2 / Stellingenketting 
(50 min)

Voor deze oefening maak je
gebruik van de kaartjes in
bijlagen. Je verzamelt de
kaartjes in een doos, zak of
bokaal. Als leerkracht laat je
één van de leerlingen een
kaartje uit de doos halen. Deze
leerling mag kiezen aan wie
hij/zij de vraag stelt. Degene
die de vraag beantwoordt mag een
nieuwe vraag trekken en ook
kiezen aan wie deze vraag wordt
gesteld. Zo ga je verder tot
alle strookjes opgebruikt zijn.
We zorgen voor een basislijst,
als leerkracht kan je deze
altijd aanvullen met vragen,
stellingen of would you rather
opties

Tip: Bij mooi weer kan je deze oefening
buiten doen en gebruik maken van water
ipv strookjes. Hiervoor kan je bekers en
twee emmers gebruiken per leerling. Een
beker water representeert een taak. 

https://www.jcbazzz.be/wp-content/uploads/2021/09/Liefde-Migratie-Les-4.pptx


Volledig: Bazzz: Ik en mijn partner zijn gelijk 
https://vimeo.com/544960564

Volledig; Wat doet de Nederlandse man allemaal in het huishouden?
https://www.youtube.com/watch?v=lCjhgbg8DV8 

0:00-2:10: Rick kan niets in het huishouden
https://www.youtube.com/watch?v=4sqo_FFNF6Y&t=1s 

Volledig: Huishoudelijke taken
https://www.youtube.com/watch?v=6HE7f0erDhM 

Lang leven de liefde: onenigheid over huishoudelijke taken
AANVULLEN

Volledig: Drarries aan de hoek 
https://www.youtube.com/watch?v=VqUh6-yk2Ys 

0:00-2:05: Yara Learns About Jovi's Wild Past! | 90 Day Fiancé
https://www.youtube.com/watch?v=2IcUHJdz8RM

0:00-1:03: Colt and Jess Hit the Beach! | 90 Day Fiancé: Happily Ever After?
https://www.youtube.com/watch?v=yAfMouyxVEY

0:00-2:43: Larissa Wants To Be a "Perfect Doll" | 90 Day Fiancé: Happily Ever After?
https://www.youtube.com/watch?v=lBjw9IItjXg

0:00-5:45: Elizabeth Is Not Allowed Out With Her Friends?! | 90 Day Fiancé
https://www.youtube.com/watch?v=n2P2KBtpios

V i d e o ' s
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Een carrière en
kinderen gaan perfect

samen 

Samen uit en samen
thuis is een gouden

regel
Een man moet zijn
gezin alleen kunnen

onderhouden 

Mannen hebben meer
vrijheid in een

relatie 

Een vrouw kan beter
zorgen voor kinderen

dan een man

Hoogopgeleide mannen
helpen meer in het
huishouden dan

laagopgeleide mannen

Je ouders hebben de
beslissende macht 

Je partner mag op reis
gaan zonder jou. 

Als je uitgaat zonder
je lief/partner moet

je
eerst toestemming

vragen

Stellingenketting



WYR: gezamenlijke
rekening versus aparte

rekeningen 

WYR: een groot
blingbling trouwfeest

versus een unieke
huwelijksreis 

WYR: mijn partner
maakt nooit ruzie
versus mijn partner

geeft nooit een knuffel

Een man mag niet huilen
Hoe lang moet jij en je
partner samen zijn om

te trouwen ?

Videoclips en sociale
media beïnvloeden het
beeld van hoe mannen
en vrouwen zich horen

gedragen



Gras afrijden
Voltijds werken

Wekelijkse grote kuis

Winkelen
Luiers wisselen

Kinderen naar school
brengen en ophalen

Koken
Stofzuigen

Vuil buiten zetten

Wie doet wat in een relatie



Strijken
WC/badkamer schoonmaken

Facturen betalen/
administratief werk

Auto wassen
2x per week sporten of

hobby uitoefenen

Deeltijds werken om
ook de zorg te kunnen

dragen

Ramen lappen
Klusjes in het huis

Huisdier eten geven



Bed verschonen
Wasgoed vouwen en

wegleggen

Brievenbus leeg maken
Planten water geven

Hond uitlaten


