
LES 7

3 lesuren (150min)

Gemengde relaties

TIP
Je kan deze les koppelen aan de inleidende les over
migratie.

Match de koppels
Jij in een gemengde relatie? 
Invloed omgeving
Kringgesprek

Inhoud van de bijeenkomst

2x foto's en bio koppels printen op dik papier 
Instagrampagina bekijken 
Straatinterview: zie jij een relatie met
iemand van een andere afkomst zitten? 
Kaartjes getallen 1-5 (per leerling)

Benodigdheden of materiaal



Les 7 — Gemengde relaties 

1 / Match de koppels
(20 min)

Voor de start van de opdracht licht
je als leerkracht kort toe wanneer
men van een gemengde relatie spreekt
(partners met verschillende roots).
Vervolgens verdeel je de klas in 2
groepen. Voor deze opdracht krijgt
elke groep een stapel met foto’s en
een korte bio van individuen die
deel uitmaken van een gemengde
relatie. In deze stapel zitten
bekende en minder bekende mensen.

De bedoeling is dat de leerlingen om
ter snelst de koppels samenstellen.
Het team dat als eerste klaar is
wint. De juiste antwoorden kan je in
bijlage terugvinden. 

3 / Hoe zit dat met de omgeving?
(35 min)

Leerlingen zijn zich misschien niet bewust
van het feit dat hun omgeving een grote rol
speelt in hun antwoord op de vraag in deel
2. Daarom doen we een kleine oefening om te
zien wat de invloed is van hun omgeving op
hun partnerkeuze. Je stelt hen volgende
vraag (zie hiernaast).

De leerlingen hebben kaartjes gekregen met
een score van 1 t.e.m. 5. Ze geven bij elke
vraag aan hoe belangrijk dit is voor hen.
Moedig hen aan om niet naar hun buren te
kijken voor ze een antwoord hebben gegeven.
Als leerkracht stel je vragen om te polsen
waarom leerlingen een bepaalde score hebben
gegeven. Hoe kijkt de klas hiernaar? Zijn
de scores gelijkaardig of verschillend?

Zouden zij in een gemengde
relatie kunnen zitten? 
Zijn er etniciteiten waarmee
dit moeilijker/makkelijker is? 
Kennen ze gemengde koppels in
hun familie/vriendenkring? 

2 / Jij in gemengde relatie?
(30 min)

Deze oefening start met het
straatinterview waarin de vraag
wordt gesteld aan verschillende
mensen of zij een relatie met
iemand van een andere afkomst
zien zitten. 

Vervolgens trek je het gesprek
open in de klas. Zijn er mensen
in het filmpje met dezelfde
mening? Of hoorden de leerlingen
meningen in het filmpje waar zij
totaal niet achterstaan? 

Wanneer ik een relatie start hou
ik  rekening met hoe … hierover
denkt 

Opties: Ouders, Broers/zussen,
Familie, Vrienden, mijn buurt,
mijn cultuur, mijn religie, ...



Les 7 — Gemengde relaties 

5 / Kringgesprek
(15 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?

Verschillen in opleiding en
sociale klasse hebben een grotere
invloed op een relatie dan
cultuurverschillen
Je vindt het best een partner uit
je ‘eigen groep’, namelijk iemand
die dezelfde taal spreekt,
hetzelfde geloof en dezelfde
huidskleur heeft
Een gemengde relatie kan enkel
slagen wanneer één partner zich
aanpast aan de ander
Som enkele verschillen op die een
gemengd koppel kan ervaren
Gemengde koppels gaan sneller uit
elkaar Liefde is universeel
Een gemengde relatie wordt in veel
families niet aanvaard 
Het aantal gemengde relaties zal
in de toekomst alleen maar
toenemen 

4 / Zwarte doos
(45 min)

De slaagkansen van een gemengde
relatie worden door de
buitenwereld vaak klein
ingeschat. Culturele en sociale
verschillen worden als
onoverbrugbaar beschouwd en
worden als verklaring gebruikt
om moeilijkheden binnen een
gemengde relatie te duiden.
Negatieve reacties op gemengde
relaties berusten vaak op
vooroordelen ten aanzien van
bepaalde etnische/religieuze of
culturele groepen. Hoe kijkt de
groep naar verschillen in
cultuur, godsdienst, opleiding,
enz?

De deelnemers geven anoniem hun
mening over het onderwerp
gemengde relaties. De
begeleider of een deelnemer
geeft een stelling. Vervolgens
noteert ieder op een blad
zijn/haar mening. alle meningen
worden verzameld in een
doos/grote omslag. Nadien
worden de meningen voorgelezen
en kan er gediscussieerd worden
over de opinies.



Volledig: Bazzz: Een relatie met iemand van een andere etniciteit/afkomst zie ik zitten 
https://vimeo.com/531215525
 
Volledig: Getuigenis: Fati en Pete
https://vimeo.com/531235440 

2:05-6:08: Yazan's Parents Confront Brittany! | 90 Day Fiancé: The Other Way
https://www.youtube.com/watch?v=j-OCIPV0UeQ

0:00-2:55: Sumit Begs His Parents to Accept Jenny | 90 Day Fiancé: The Other Way
https://www.youtube.com/watch?v=acpix7aiX08

0:00-2:29: Osman's Mother Rejects Lisa | 90 Day Fiancé: Before The 90 Days
https://www.youtube.com/watch?v=UwMa63O0tGg

V i d e o ' s

 Les 7 - Gemengde relaties
b i j l a g e n

https://vimeo.com/531215525
https://vimeo.com/531235440
https://vimeo.com/531235440
https://www.youtube.com/watch?v=j-OCIPV0UeQ
https://www.canva.com/design/DAFAMDqjU-s/edit
https://www.youtube.com/watch?v=UwMa63O0tGg


Score kaartjes

1 2
43 5

knip de kaartjes



Match de koppels

38 jaar

Indisch

43 jaar

Brits - Libanees

39 jaar 

Afro-Amerikaans

Iers - Engels

22 jaar

Amerikaans

40 jaar

Amerikaans -

Armeens

25 jaar 

Amerikaanse - Nederlandse

- Palestijnse

33 jaar

Amerikaanse

40 jaar

Burkinees - Belgisch

27 jaar

Marokkaans -

Belgisch



36 jaar

Engels

35 jaar 

Nederlandse

23 jaar

Amerikaanse

43 jaar

Belgisch

35 jaar

Noors - Thaise

33 jaar

Canadese - Filipijnse

28 jaar

Engeland - Pakistan

30 jaar

Ghanees - Nederlandse

36 jaar

Amerikaanse - Armeense

Match de koppels



60 jaar

Amerikaans

40 jaar Afro-

Canadees

27 jaar

Ghanees - Belgisch

28 jaar

Amerikaans

30 jaar 

Afro-Canadees

43 jaar 

Afro-Amerikaans

42 jaar 

Afro-Amerikaans

28 jaar 

Afro-Amerikaans

32 jaar

Afro-Amerikaans -

Italiaans

Match de koppels



Match de koppels (oplossing)

Gigi Hadid & Zayn Malik 

Shay Mitchell & Matte Babel

Chrissy Teigen & John
Legend

Priyanka Chopra & Nick
Jonas

Élodie Ouédraogo & Jeroom
Snelders

Nicole Nafziger & Azan

Ashley Graham & Justin
Ervin

Kim Kardashian & Kanye
West

Megan Markle & Harry
Windsor

Khloé Kardashian &
Tristan Thompson

Nora Gharib & Anson 

Amal & George Clooney 

Kylie Jenner & Travis Scott

Josje Huismans & Cle
Gyimah



Een gemengde relatie
wordt in veel families

niet aanvaard

Het aantal gemengde
relaties zal in de

toekomst alleen maar
toenemen 

Liefde is universeel
Gemengde koppels
gaan sneller uit

elkaar

Som enkele verschillen
op die een gemengd
koppel kan ervaren

Verschillen in
opleiding en sociale

klasse
hebben een grotere

invloed op een relatie
dan cultuurverschillen

Een gemengde relatie
kan enkel slagen

wanneer één partner
zich aanpast aan de

ander

Je vindt het best een
partner uit je ‘eigen

groep’, namelijk
iemand die dezelfde

taal spreekt,
hetzelfde

geloof en dezelfde
huidskleur heeft

Zwarte
doos


