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Actueel lesmateriaal:  

Dag tegen Racisme en Discriminatie 
 

Toelichting voor de docent  

Op 21 maart staat de wereld stil bij de strijd tegen racisme en discriminatie. Media doen niet alleen 

verslag over dit onderwerp, maar spelen ook zelf een rol in de beeldvorming. In dit lespakket vind je 

laagdrempelige opdrachten waarmee je leerlingen bewust kunt maken welke rol beeldvorming 

hierin speelt. De opdrachten kunnen ook zonder de nieuwsservice, maar voor optimaal resultaat is 

het aan te raden deze gratis service aan te vragen.  

 

Nieuws in de klas maakt artikelen gratis toegankelijk voor jou en jouw leerlingen. Via de 

Nieuwsservice https://mijn.nieuwsindeklas.nl/ kunnen leerlingen het nieuws volgen en de 

berichtgeving vergelijken en bespreken. Je kunt op drie manieren gebruikmaken van de 

Nieuwsservice van Nieuws in de klas:  

• Nieuwsservice voor docenten: je ontvangt twee weken lang twee exemplaren per dag van 

één of meerdere dag- en weekbladen naar keuze op school of bij u thuis.  

• Nieuwsservice voor leerlingen: alle leerlingen ontvangen twee weken lang één exemplaar 

van een nieuwstitel van uw keuze op hun thuisadres. U bepaalt welke leerling welke titel 

ontvangt en wanneer.  

• Nieuwsservice Digitaal: met de Nieuwsservice Digitaal krijgen docenten en leerlingen 

toegang tot de digitale edities van nieuwstitels. Docenten en leerlingen kunnen kosteloos 

tweemaal per jaar, vier weken toegang krijgen per nieuwstitel. 

Na aanvraag duurt het 7 dagen voordat de papieren krant bij uw school wordt geleverd. Alle 

nieuwstitels zijn te vinden via Overzicht Nieuwstitels - Nieuws in de klas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mijn.nieuwsindeklas.nl/
https://www.nieuwsindeklas.nl/onze-diensten/overzicht-nieuwstitels/
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Inleiding voor de leerlingen 

Op 21 maart is het de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Deze dag bestaat sinds 

1960 en is bedacht door de Verenigde Naties. Hoewel dit inmiddels alweer 60 jaar geleden is er 

overal ter wereld helaas nog steeds veel racisme en discriminatie aanwezig. Maar wat is het verschil 

eigenlijk tussen die twee begrippen?  

Discriminatie is het ongelijk behandelen van (groepen) mensen op basis van bepaalde kenmerken. 

Bijvoorbeeld, je leeftijd, geslacht, godsdienst of seksuele voorkeur.  

Racisme gaat er van uit dat mensen met een bepaalde huidkleur beter zijn dan mensen met een 

andere huidskleur. Discriminatie op basis van ras noemen we dan ook rassendiscriminatie.  

In Nederland hebben we met z’n allen afgesproken dat discriminatie in welke vorm dan ook niet is 

toegestaan. Dit is vastgelegd in Artikel 1 van onze Grondwet (de basisregels die overal in Nederland 

gelden). 

Artikel 1 

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie 

wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, 

is niet toegestaan. 
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Opdracht 1: Onbewuste vooroordelen  

Groepjes 

Iedereen heeft wel eens een vooroordeel alleen heb je dat niet altijd door. Daarom spreekt men wel 

van een onbewust vooroordeel. Onbewuste vooroordelen worden gevormd door je sociaal culturele 

achtergrond: je leefomgeving, je opvoeding of bijvoorbeeld de vrienden die je hebt. Ook media zoals 

kranten kunnen te maken krijgen met onbewuste vooroordelen als er bijvoorbeeld veel mensen 

werken met dezelfde sociaal-culturele achtergrond.  

Blader één van de kranten door of kijk online naar de nieuwstitels. 

1.a) Knip foto’s uit de krant of selecteer foto’s online.  

1.b) Hoe vaak zie je iemand van kleur of iemand met een zichtbare fysieke beperking? Wat is de toon 

van de berichtgeving?  

1.c) Zegt dat iets over de krant? Of over de maatschappij? 

1.d) Bespreek dit met je groepje.  

 

 

Opdracht 2: Racisme bij de overheid?  

Individueel 

De toeslagenaffaire 

Journalisten van Trouw en RTL Nieuws hebben een paar jaar geleden de toeslagenaffaire aan het 

licht gebracht. Ze ontdekten dat de Belastingdienst bij duizenden ouders onterecht de 

kinderopvangtoeslag had stopgezet. Bij het selecteren van de ouders die werden onderzocht bleek 

dat de Belastingdienst (een overheidsorganisatie) bovendien had gediscrimineerd: veel mensen 

waren geselecteerd op basis van hun afkomst. Deze ouders moesten door deze aanslag enorme 

bedragen terugbetalen en raakten hierdoor bijvoorbeeld diep in de schulden. Bij het verslaan van de 

toeslagenaffaire hadden journalisten verschillende rollen: 

• Onderzoekend - onderzoek doen om bepaalde zaken met het publiek te delen die andere 

organisaties verborgen willen houden. 

• Agenderend - door onderzoek/publicaties worden bepaalde onderwerpen bekend zodat de 

overheid aan de slag moet met deze nieuwe informatie (het wordt op de agenda gezet). Het 

onderwerp kan niet meer worden genegeerd. 

• Controlerend - journalisten houden goed in de gaten wat de overheid allemaal doet. Als er zaken 

niet in orde zijn maken zij dat openbaar.  
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2.a) Lees de bijgevoegde artikelen over de toeslagenaffaire. Waar gaat het artikel over? 

2.b) Stel jezelf bij elk artikel de vraag: is deze agenderend, controlerend of onderzoekend? 

2.c). Waaruit wordt dit duidelijk? 

 

Artikelen: 

https://www.trouw.nl/nieuws/belastingdienst-werkte-ouders-die-recht-hadden-op-

kinderopvangtoeslag-bewust-tegen~bf13daf9/ 

 

https://www.trouw.nl/politiek/de-overheid-speelt-balletje-balletje-met-gegevens-van-

burgers~bdb44174/ 

https://www.trouw.nl/politiek/gemeenten-zeggen-vertrouwen-in-belastingdienst-op~bc52950a/ 

https://www.trouw.nl/binnenland/van-huffelen-afhandelen-toeslagenaffaire-kan-nog-heel-lang-

duren~b636cbd8/ 

https://www.trouw.nl/nieuws/be-las-ting-dienst-weigert-gedupeerde-ouders-tegemoet-te-komen-

ondanks-harde-uitspraak-raad-van-state~b1f9f94f/ 

Opdracht 3: Schrijf zelf 

Individueel 

Lees twee columns over racisme/discriminatie en schrijf 1 alinea met jouw eigen standpunt op basis 

van de uitspraak: “Een wereld zonder discriminatie is wel/niet mogelijk omdat…” 

https://www.parool.nl/columns-opinie/treurig-dit-is-het-niveau-van-het-nederlandse-

racismedebat~b1ec4ab3/ 

https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1619626377/moralistische-vingerwapperij 
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