
MAAK MET JE KLAS  
EEN STATEMENT VOOR 

MEER DIVERSITEIT

LESPAKKET 
DIVERSITEIT

#VERSCHILLENVIEREN



1 BEREID DE LES VOOR  
MET DE LESBRIEF  

Op de volgende pagina leggen 
we je stap voor stap uit hoe jij 
aan de slag kunt gaan met het 
thema diversiteit.

2 GEEF DE ONLINE MODULE  
OVER DIVERSITEIT 

Via LessonUp geef je gemakkelijk 
een interactieve en inspirerende les 
over diversiteit. 

3 DOE MEE AAN DE MEGA-CHALLENGE: 

#VERSCHILLENVIEREN! 

Ons doel: 1.000 
regenboogzebrapaden krijten! 4 VIER JE IMPACT OP YOUNG IMPACT DAY

Alle jongeren die in actie zijn 
gekomen verdienen een ticket voor 
Young Impact Day op 1 juni 2023: 
hét event waar impact gevierd 
wordt met bekende artiesten en 
sprekers.

#VERSCHILLENVIEREN
Een nieuw schooljaar staat voor de deur!  
In september 2022 vragen Young Impact, KRO-NCRV  
en de MDT aandacht voor het thema diversiteit.  
Want hoe logisch het ook is dat iedereen verschillend 
is, toch worden nog veel jongeren gediscrimineerd 
om wie zij zijn, óók op scholen. En dat terwijl de 
school een veilige plek hoort te zijn. Laten we juist  
onze verschillen vieren!

In deze lesmodule zoomen we in op het 
thema diversiteit. Welke verschillen 
zijn er? Waarom is het belangrijk 
dat we ons daarvoor uitspreken? 
Tot slot roepen we iedereen op 
om een statement te maken 
voor meer diversiteit door een 
regenboogzebrapad te krijten. 
Alleen, samen met je vrienden 
of met je hele klas. Laat zien 
dat jij vindt dat iedereen 
zichzelf mag zijn.
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LESBRIEF ONLINE MODULE 
DIVERSITEIT

We raden je aan om eerst de content in de module 

te bekijken voordat je de les geeft. Zo weet je welke 

onderwerpen er aan bod komen en sta je niet voor 

verrassingen!

Of ga naar https://www.lessonup.com/nl/lessons/ en zoek  

op ‘themacampagne diversiteit’.

Aan de slag! De les duurt één lesuur.  
Check voordat je de les geeft eerst de volgende punten!

KLIK HIER OM NAAR DE ONLINE MODULE TE GAAN 

Bekijk deze tips over het gebruik van 

voornaamwoorden in de klas

4 Aan het einde van de les dagen we jullie uit om in actie te komen. Het is 

belangrijk om vóór de les te bepalen welke vorm je hier aan geeft. Laat je 

de klas tijdens de les krijten? Of na schooltijd? Bespreek en deel het met 

je klas. Meer op de volgende pagina!

https://www.lessonup.com/nl/lesson/cHKN5SLQbLMu3rJNS?utm_source=app&utm_campaign=shared-lesson-app&utm_content=1658236718904&utm_medium=shared-link
https://www.lessonup.com/nl/lesson/cHKN5SLQbLMu3rJNS?utm_source=app&utm_campaign=shared-lesson-app&utm_content=1658236718904&utm_medium=shared-link
https://www.lessonup.com/nl/lesson/cHKN5SLQbLMu3rJNS?utm_source=app&utm_campaign=shared-lesson-app&utm_content=1658236718904&utm_medium=shared-link
https://youngimpact.nl/wp-content/uploads/22.08.16-Young-Impact_Diversiteit-Onepager-Docenten.pdf
https://www.lessonup.com/nl/lesson/cHKN5SLQbLMu3rJNS?utm_source=app&utm_campaign=shared-lesson-app&utm_content=1658236718904&utm_medium=shared-link
http://


Docentenworkshop  
‘Diversiteit in de klas’
Wil jij je als docent bewust worden van 
welke vooroordelen jij onbewust mee de 
klas in neemt? In deze workshop leer je 
over verschillende vormen van diversiteit 
en hoe je die bespreekbaar maakt. Je krijgt 
tools om een veilig gesprek te faciliteren in 
de klas. Meer informatie lees je hier.

VOLG ONS OOK OPWWW.YOUNGIMPACT.NL

MEGA CHALLENGE:  
1.000 REGENBOOGZEBRAPADEN

Tips voor het thema diversiteit 
 in de klas
Onze vrienden van Bo Diversity hebben 

een aantal tips op een rijtje gezet wanneer 

jij dit thema in de klas gaat behandelen.  

Je leest alles over persoonlijk 

voornaamwoorden, open zijn en hoe je 

jongeren aanspreekt in dit document.

Progress flag
We houden bij deze challenge de kleuren 

van de ‘progress flag’ aan, namelijk: rood, 

oranje, geel, groen, blauw, paars, zwart, 

bruin, lichtblauw, lichtroze en wit. Deze 

vlag staat niet alleen voor acceptatie van 

lhbti’s, maar ook voor de acceptatie van 

mensen van kleur en transmensen.

Handleiding voor jongeren
Waar begin je als je een blijvend 

zebrapad wil realiseren? Om deze opgave 

handvaten te geven, kunnen jongeren 

op youngimpact.nl/verschillenvieren een 

‘how to’ handleiding aanvragen waarin 

ervaringsdeskundigen Noaz en Maartje 

hen tips geven over hoe dit alles aan  

te pakken. 

We roepen álle jongeren in Nederland op om met ons een statement te 
maken. Daarnaast dagen we jongeren uit om 1.000 regenboogzebrapaden 
te maken (met stoepkrijt) door heel het land. We dagen jongeren uit om een 
blijvend regenboogzebrapad te realiseren in de omgeving van de school. 

GA NAAR DE HANDLEIDING

https://youngimpact.nl/programma/docentenworkshops/?utm_medium=pdf&utm_source=lespakket&utm_campaign=diversiteit-workshops
https://youngimpact.nl/programma/docentenworkshops/?utm_medium=pdf&utm_source=lespakket&utm_campaign=diversiteit-workshops
https://youngimpact.nl/programma/docentenworkshops/?utm_medium=pdf&utm_source=lespakket&utm_campaign=diversiteit-workshops
https://www.facebook.com/youngimpactnl/
https://instagram.com/youngimpactnl
https://www.youngimpact.nl
https://www.tiktok.com/@youngimpactnl?
https://youngimpact.nl/wp-content/uploads/22.08.16-Young-Impact_Diversiteit-Onepager-Docenten.pdf
https://youngimpact.nl/wp-content/uploads/22.08.16-Young-Impact_Diversiteit-How-to-Jongeren.pdf
https://www.lessonup.com/nl/channel/youngimpact/lesson/8pj9Ma2waiP8obzvG 
https://youngimpact.nl/wp-content/uploads/22.08.16-Young-Impact_Diversiteit-How-to-Jongeren.pdf

