
  
 
  

Me Jane You Tarzan in de klas 
Opvoeding van meisjes en 
jongens  

Leeftijd: 13 -15 jaar 16 – 18 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw of VO-bovenbouw 
 
Vakgebied 
Biologie en Maatschappijleer  
 
Kernbegrippen 
Gender, jongens, meisjes, opvoeding  
 
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 
seksualiteit, opvoeding, beeldvorming en 
carrière.  
 
………………………………………………………………………….. 
 
Antwoorden 
 
1 Commercie, daar valt extra geld aan te 
verdienen 
2 Wanneer de oppasser dacht dat de jongensbaby 
een meisje was, werd er meisjesspeelgoed 
aangeboden en andersom.  
 
3 Eigen antwoord  
4 Eigen antwoord  
5 Eigen antwoord  
  

 
Samengevat 
Het is een jongetje of een meisje. Dat is het eerste 
wat we over een baby zeggen. En daarbij hoort ook 
een bepaalde kleur en bepaald speelgoed. 
Tenminste, dat was altijd zo. Want gendergelijk 
opvoeden is helemaal hot. De vraag is, zijn de 
verschillen tussen jongens en meisjes aangeboren 
of aangeleerd? 
 
Kijkvragen 

 
1 Wat is de voornaamste reden dat er een 
onderscheid in roze en blauwe spullen is gekomen 
voor kinderen? 
 
2 Leg uit hoe in het onderzoek wordt aangetoond 
dat volwassenen het spelgedrag van kinderen 
sturen. 
 

 
 
3 Ersin gaat langs bij een genderneutraal 
kinderdagverblijf. Stel dat je zelf op zo’n 
genderneutrale wijze was opgevoed, denk je dat je 
dan een andere persoon was geworden? (denk aan 
andere hobbies, kleding, studiekeuze, vrienden etc.) 
 
4 Stel dat alle jongens en meisjes genderneutraal 
werden opgevoed. Wat zou daarvan het voordeel 
zijn? En wat zou een nadeel zijn? 
 
5 Vind jij dat kinderen genderneutraal opgevoed 
moeten worden? Ga met de klas in discussie. 
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Me Jane You Tarzan in de klas 
Opvoeding van meisjes en 
jongens 
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, beeldvorming en carrière.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘opvoeding van meisjes en jongens’ is 
te gebruiken als onderwerp voor je 
profielwerkstuk voor het de vakken 
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 
Maatschappelijke zorg 
 
HBO 
Biologie 
Psychologie 
 
WO 
Gender studies  
Psychobiologie 
 

Kijkvragen 
 

Samengevat 
Het is een jongetje of een meisje. Dat is het eerste 
wat we over een baby zeggen. En daarbij hoort ook 
een bepaalde kleur en bepaald speelgoed. 
Tenminste, dat was altijd zo. Want gendergelijk 
opvoeden is helemaal hot. De vraag is, zijn de 
verschillen tussen jongens en meisjes aangeboren 
of aangeleerd? 
 
Kijkvragen 

 
1 Wat is de voornaamste reden dat er een 
onderscheid in roze en blauwe spullen is gekomen 
voor kinderen? 
 
2 Leg uit hoe in het onderzoek wordt aangetoond 
dat volwassenen het spelgedrag van kinderen 
sturen. 
 

 
 
3 Ersin gaat langs bij een genderneutraal 
kinderdagverblijf. Stel dat je zelf op zo’n 
genderneutrale wijze was opgevoed, denk je dat je 
dan een andere persoon was geworden? (denk aan 
andere hobbies, kleding, studiekeuze, vrienden etc.) 
 
4 Stel dat alle jongens en meisjes genderneutraal 
werden opgevoed. Wat zou daarvan het voordeel 
zijn? En wat zou een nadeel zijn? 
 
5 Vind jij dat kinderen genderneutraal opgevoed 
moeten worden? Ga met de klas in discussie. 
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