
  
 
  

Tegenlicht in de klas 
Het nieuwe schoonheidsideaal 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Samengevat 
Onder invloed van social media stellen jongeren steeds 
hogere eisen aan hun eigen uiterlijk. Hoe realistisch is 
het beeld van hoe men eruit zou moeten zien en hoe 
ontwikkelt de trend van de online modellen zich? 
 
Vakgebied 
Mens en maatschappij: mediawijsheid & normen en 
waarden 
 
Kernbegrippen 
Mode, uiterlijk, social media  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij economie en maatschappijleer, 
kerndoel 6 - De leerling leert betekenisvolle vragen te 
stellen over maatschappelijke kwesties en 
verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt 
in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met 
kritiek om te gaan. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Tegenlicht in de 
klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s die aansluiten 
bij dit onderwerp, bijvoorbeeld: 
Losbreken van het schoonheidsideaal 
Omgaan met je smartphone 
Hoe onderscheid je echt van nep? 
 
-------------------------------------------------------------- 
Antwoorden 
1 eigen antwoord 
2 Eigen antwoord onderbouwen. 
3 Eén op 12 
4 Mollig met veel rondingen 
5 Op online platforms wordt een onrealistisch beeld van 
de werkelijkheid gegeven waaraan zij zich spiegelen. 
6 Het schoonheidsideaal dat men wereldwijd heeft 
gevormd. Dat is moeilijk te bereiken omdat bijna 
niemand op de wereld erop lijkt.  
7 Omdat het anders niet als geloofwaardig wordt 
beschouwd.  

Kijkvragen 
 
1 Gebruik je zelf wel eens filters online om er beter uit te 
zien? 
 
2 Stelling: Het is schadelijk voor het zelfbeeld dat 
mensen zich mooier voordoen dan in werkelijkheid.  
Ben je het hiermee eens of oneens? Leg uit waarom. 
 
3 Eén op de hoeveel jongeren klopt aan bij een 
cosmetische arts? 
A. Eén op 100 
B. Eén op 12 
C. Eén op 5  
 

 
 
4 Het schoonheidsideaal is in de laatste jaren veranderd 
van slank en dun naar slank met rondingen. Wat was het 
schoonheidsideaal in de 18e eeuw? 
 
5 Leg uit hoe door het vergrootglas-effect (vooral) 
jongeren steeds ontevredener over hun uiterlijk worden.  
 
6 Wat wordt er bedoeld met het mondiale 
schoonheidsideaal? En waarom is het zo moeilijk om 
daaraan te voldoen.  
 
7 Cameron-James Wilson creëerde Shudu, een 3d model. 
Waarom moet een online model juist imperfecties 
hebben?  
 
Verdiepingsvragen 
Ben je zelf tevreden over je uiterlijk? 
Denk je dat anderen in de klas tevreden zijn over hun 
uiterlijk? 
Inventariseer in de klas hoeveel mensen (on)tevreden 
zijn over hun uiterlijk en ga daarover in gesprek.  
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/programma/tegenlicht-in-de-klas/
https://schooltv.nl/programma/tegenlicht-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/know-shit-kun-je-je-losbreken-van-het-schoonheidsideaal/#q=mode
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-omgaan-met-je-smartphone/#q=online
https://schooltv.nl/link/hoe-onderscheid-je-echt-van-nep/#q=online
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Vakgebied 
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Verdieping 
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Omgaan met je smartphone 
Hoe onderscheid je echt van nep? 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘online schoonheidsideaal’ is te gebruiken 
als onderwerp voor je profielwerkstuk bij mens & 
maatschappij.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de beroepen 
uit de video? Je zou bijvoorbeeld het volgende kunnen 
studeren: 
 
MBO: 
Vormgeving en Media 
Maatschappelijke zorg 
 
HBO: 
Social media management 
Toegepaste psychologie 
 
WO: 
Sociologie  
Media design 
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