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SLIDE 1: Titelslide programma ‘Echte mannen, echte vrouwen?’

SLIDES 2 & 3: Ideeën bij ‘vrouwelijk’ en ‘mannelijk’

SLIDE 4: Stelling over sterk zijn

SLIDE 5: Vraag over speelgoed en gedrag

SLIDES 6, 7 & 8: Een video over Julia en de HEMA met 2 vragen

Voeg toe: Julia heeft een punt. Wanneer in Nederland een meisje geboren wordt, krijgt het kraambezoek
vaak beschuit met roze muisjes. Al vanaf de geboorte koppelen veel mensen hier dus 'meiden' aan
'roze'. Maar wisten jullie dat roze honderd jaar geleden juist als een 'jongenskleur' werd gezien? En dat
de politie op Fiji (eilanden in Oceanië) een roze rok draagt? Wat we denken over 'meid' en 'jongens' is dus
bepaald door cultuur en tijd.
Notitie voor de docent: Voor een beeld van hoeveel Nederlanders andere gedachten of ervaringen
hebben dan de 'stereotype' man-vrouwindeling doet vermoeden, zijn deze cijfers interessant:
- 1 op de 25 mensen in Nederland associeert zichzelf niet met de vakjes ‘man’ of ‘vrouw’ (SCP
onderzoek uit 2012)
- 1 op de 173 mensen in Nederland identificeert zich als transgender (SCP onderzoek uit 2017)
- Er zijn 45 verschillende fysieke sekses: (traditioneel) mannenlijf, (traditioneel) vrouwenlijf, 43 x
intersekse lijven (Van Heesch, 2015)

SLIDE 9: herhaling ‘Wat is gender?’

Notitie voor de docent: Intersekse is niet iets wat je ‘bent’, maar wat je ‘hebt’ – net zoals je rood haar ‘hebt’
en niet rood haar ‘bent’. Je hebt dus een intersekse lichaam, net zoals je een grote of een kleine neus hebt.
Hoewel de meeste intersekse mensen vinden dat intersekse geen identiteit is, zeggen ze vaak toch ‘ik ben
intersekse’. (Bron: NNID) Meer over intersekse lees je hier.
Dit filmpje van Courtney Act kan je helpen bij de voorbereiding van de begrippen. Zij vertelt meer over
lichaam, gedrag (genderexpressie), gedachten en gevoelens (genderidentiteit) en geaardheid.

SLIDE 10: Iedereen heeft een gender met 4 ‘ingrediënten’

voor het onderwijsprogramma in het museum 'Echte mannen, echte vrouwen?'
werkte het Tropenmuseum samen met De Transketeers. De metafoor 'genderkoekjesbakken' vind je ook
bij hen terug.

SLIDE 11: Een sleepopdracht bij Julia

SLIDES 12: Reflectie

SLIDES 13 & 14 : Afsluiting

