
  
 
  

Tegenlicht in de klas 
De taal van emoji's 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer en maatschappijwetenschappen 
 
Kernbegrippen 
Communicatie, technologie, democratie, massamedia 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij aardrijkskunde en 
maatschappijleer, kerndoel 47: De leerling leert actuele 
spanningen, conflicten en oorlogen in de wereld te 
plaatsen tegen hun achtergrond, en leert daarbij de 
doorwerking ervan op individuen en samenleving 
(nationaal, Europees en internationaal), de grote 
onderlinge afhankelijkheid in de wereld, het belang van 
mensenrechten en de betekenis van internationale 
samenwerking te zien. 
 
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: Betekent een emoji 
overal hetzelfde?, Focus op de maatschappij: 
Communicatie en De consument op sociale media. 
 

 
Antwoorden 
1 A) Onwaar B) Waar C) Onwaar D) Onwaar 
2 Leden van de emoji commissie van Unicode. 
3 Vlaggen zijn nauw gerelateerd aan inviduele en politieke 
identiteit, dus het ligt erg gevoelig. En de keuze is moeilijk, 
want je kunt niet alle vlaggen een eigen emoji toekennen, dat 
zijn er te veel. 
4 1) Meer vrouwenberoepen, 2) Verschillende huidskleuren, 
3) Nijab emoji, 4) Regenboogvlag  
5 Taal is een al bestaande vaststaande set van tekens. Er is 
geen woordenboek of naslagwerk voor emoji. Er zijn geen 
deskundigen. Het is dus niet altijd duidelijk wat een emoji 
betekent terwijl dat bij een woord wel zo is. 
6 Zij bedoelt dat het vertegenwoordigen van groente (of 
bijvoorbeeld tractoren) belangrijker wordt geacht dan het 
vertegenwoordigen van een grote groep mensen / 
minderheden, in dit geval trans vrouwen en mannen. 

Samengevat 
Op dit moment zitten er 3000 emoji ‘s verborgen in het 
toetsenbord. En daar komen ieder jaar weer een aantal 
bij. Wie zijn de mensen die bepalen welke icoontjes voor 
de hele wereld worden toegevoegd? 
 
Kijkvragen 
 
1 Waar of onwaar? 
A) Emoji wordt gezien als voorwaardige taal. 
B) Emoji is de lichaamstaal van de digitale wereld. 
C) Door emoji is digitale communicatie effectiever dan 
gesproken communicatie. 
D) Vooral mensen met een spraakgebrek drukken zich 
graag uit met behulp van emoji. 
 

 
 
2 Wie bepalen welke emoji’s er wereldwijd beschikbaar 
zijn? 
 
3 Waarom zijn beslissingen over vlaggen emoji’s zo een 
grote uitdaging? 
 
4 Noem vier recente toevoegingen aan het emoji aanbod 
die zorgen voor een betere afspiegeling van de 
samenleving? 
 
5 Wat is een groot voordeel van taal t.o.v. emoji als het 
gaat om standaardisering? 
 
6 "Oké, nu hebben we een aubergine en courgette 
emoji, maar geen transvlag." Leg uit wat de trans vrouw 
in deze aflevering hiermee bedoelt. 
 
Verdiepingsvraag 
Na het zien van deze aflevering, vind jij de keuze aan 
emoji’s die wij hebben eerlijk? 
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Tegenlicht in de klas 
De taal van emoji's 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer en maatschappijwetenschappen 
 
Kernbegrippen 
Communicatie, technologie, democratie, 
massamedia 
 
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: Betekent 
een emoji overal hetzelfde?, Focus op de 
maatschappij: Communicatie en De consument op 
sociale media. 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
De thema’s democratie en massamedia zijn te 

gebruiken als onderwerp voor je profielwerkstuk bij 
de vakken maatschappijleer en 
maatschappijwetenschappen. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Marketing, journalistiek en communicatie 
Informatica 
 
HBO: 
App design 
Communicatie 
 
WO: 
Technology and Liberal Arts & Sciences 
Management of Technology 

Samengevat 
Op dit moment zitten er 3000 emoji ‘s verborgen in het 
toetsenbord. En daar komen ieder jaar weer een aantal 
bij. Wie zijn de mensen die bepalen welke icoontjes 
voor de hele wereld worden toegevoegd? 
 
Kijkvragen 
 
1 Waar of onwaar? 
A) Emoji wordt gezien als voorwaardige taal. 
B) Emoji is de lichaamstaal van de digitale wereld. 
C) Door emoji is digitale communicatie effectiever dan 
gesproken communicatie. 
D) Vooral mensen met een spraakgebrek drukken zich 
graag uit met behulp van emoji. 
 

 
 
2 Wie bepalen welke emoji’s er wereldwijd beschikbaar 
zijn? 
 
3 Waarom zijn beslissingen over vlaggen emoji’s zo een 
grote uitdaging? 
 
4 Noem vier recente toevoegingen aan het emoji 
aanbod die zorgen voor een betere afspiegeling van de 
samenleving? 
 
5 Wat is een groot voordeel van taal t.o.v. emoji als het 
gaat om standaardisering? 
 
6 "Oké, nu hebben we een aubergine en courgette 
emoji, maar geen transvlag." Leg uit wat de trans vrouw 
in deze aflevering hiermee bedoelt. 
 
Verdiepingsvraag 
Na het zien van deze aflevering, vind jij de keuze aan 
emoji’s die wij hebben eerlijk? 
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