
  
 
  

Me Jane You Tarzan in de klas 
Carrière voor vrouwen en 
mannen  
 

Leeftijd: 13 -15 jaar 16 – 18 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw of VO-bovenbouw 
 
Vakgebied 
Biologie en Maatschappijleer  
 
Kernbegrippen 
Gender, carrière, gelijke kansen, emancipatie  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende kerndoel: 
Maatschappijleer, 43: De leerling leert over 
overeenkomsten, verschillen en veranderingen in 
cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert 
eigen en andermans leefwijze daarmee in verband 
te brengen (…) en leert respectvol om te gaan met 
de seksualiteit en met diversiteit binnen de 
samenleving, waaronder seksuele diversiteit. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Me Jane You 
Tarzan in de klas. Op Schooltv.nl vind je ook de 
andere afleveringen uit deze serie over lichaam, 
seksualiteit, opvoeding en beeldvorming. 
 
………………………………………………………………………….. 
 
Antwoorden 
 
1 Ze werken minder in hoge posities, krijgen 
minder betaald en krijgen minder snel promotie. 
 
2 Omdat van vrouwen wordt verwacht dat ze 
naast competent ook altijd aardig zijn. Dingen als 
hard onderhandelen worden vaak niet 
gewaardeerd.  
 
3 Doordat in bedrijven en bij de overheid 50% van 
het bestuur uit vrouwen moet bestaan. 
 
4 Eigen antwoord  

 
Samengevat 
De emancipatie in Nederland is nog niet erg 
geslaagd. Er zitten veel meer mannen dan vrouwen 
in hoge functies en ook de salarissen zijn ongelijk. 
Ersin gaat in de gamingwereld kijken wat er mis 
gaat. En Sofie kijkt in IJsland hoe het anders kan. 
 
Kijkvragen 
 
1 Noem twee redenen waaruit blijkt dat vrouwen in 
Nederland nog niet zo geëmancipeerd zijn als 
mannen. 
 
2 Waarom is het voor vrouwen moeilijker om 
carrière te maken?  
 
3 Op welke manier stimuleert de IJslandse overheid  
gendergelijkheid op de werkvloer? 
 
4 In tegenstelling tot veel andere landen, heeft 
Nederland nog nooit een vrouwelijke premier 
gehad. Vind je dat dit zou moeten? Leg uit waarom 
wel/niet. 
 

 
Premier Katrín Jakobsdóttir van IJsland  

 
Gespreksvraag 
 
In IJsland bestaat het bestuur van bedrijven en de 
overheid standaard voor 50% uit vrouwen. Vind je 
dat deze regel in Nederland ook zou moeten 
worden ingevoerd? Waarom wel/niet? 
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/me-jane-you-tarzan-in-de-klas-carriere-voor-vrouwen-en-mannen/
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https://schooltv.nl/video/me-jane-you-tarzan-in-de-klas-seksualiteit-bij-vrouwen-en-mannen/#q=gender
https://schooltv.nl/video/me-jane-you-tarzan-in-de-klas-opvoeding-van-meisjes-en-jongens/
https://schooltv.nl/video/me-jane-you-tarzan-in-de-klas-beeldvorming-van-vrouwen-en-mannen/
https://schooltv.nl/video/me-jane-you-tarzan-in-de-klas-lichaam-van-vrouwen-en-mannen/


  
 
 
 
 Me Jane You Tarzan in de klas 

Carrière voor vrouwen en 
mannen  
 
Leeftijd: 13 - 15 jaar 16 - 18 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw of VO-bovenbouw 
 
Vakgebied 
Biologie en Maatschappijleer  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Me Jane You 
Tarzan in de klas. Op Schooltv.nl vind je ook de 
andere afleveringen uit deze serie over lichaam, 
seksualiteit, opvoeding en beeldvorming. 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘carrière vrouwen en mannen’ is te 
gebruiken als onderwerp voor je profielwerkstuk 
voor het vak maatschappijleer en biologie.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij het 
onderwerp van deze video? Je zou bijvoorbeeld 
het volgende kunnen studeren: 
 
MBO 
Toegepaste biologie 
Game Technologies 
 
HBO 
Sociologie  
Seksuologie 
 
WO 
Gender studies  
Psychobiologie 
 

 
Samengevat 
De emancipatie in Nederland is nog niet erg 
geslaagd. Er zitten veel meer mannen dan vrouwen 
in hoge functies en ook de salarissen zijn ongelijk. 
Ersin gaat in de gamingwereld kijken wat er mis 
gaat. En Sofie kijkt in IJsland hoe het anders kan. 
 
Kijkvragen 
 
1 Noem twee redenen waaruit blijkt dat vrouwen in 
Nederland nog niet zo geëmancipeerd zijn als 
mannen. 
 
2 Waarom is het voor vrouwen moeilijker om 
carrière te maken?  
 
3 Op welke manier stimuleert de IJslandse overheid  
gendergelijkheid op de werkvloer? 
 
4 In tegenstelling tot veel andere landen, heeft 
Nederland nog nooit een vrouwelijke premier 
gehad. Vind je dat dit zou moeten? Leg uit waarom 
wel/niet. 
 

 
Premier Katrín Jakobsdóttir van IJsland  

 
Gespreksvraag 
 
In IJsland bestaat het bestuur van bedrijven en de 
overheid standaard voor 50% uit vrouwen. Vind je 
dat deze regel in Nederland ook zou moeten 
worden ingevoerd? Waarom wel/niet? 
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