
Praktische Opdracht 8 - Beeldvorming 
De manier waarop bepaalde mensen in de media worden verbeeld en neergezet beïnvloed hoe jij 
over diegene denkt en hoe je je tegenover iemand gedraagt. Sommige kenmerken van iemand 
uiterlijk of persoonlijkheid kunnen worden neergezet als een bepaald stereotype. 
Een stereotype is een overdreven beeld van een groep mensen dat vaak niet (volledig) overeenkomt 
met de werkelijkheid. Het is vaak een vooroordeel of negatief denkbeeld en wordt vaak gebruikt als 
rechtvaardiging van bepaalde discriminerende acties. In deze opdracht ga je twee foto’s maken die 
laten zien hoe jij als stereotype wordt verbeeld, en hoe je graag gezien zou worden.  
 
Foto 1: Op deze foto laat je jouwzelf zien als stereotype. Laat zien hoe jij vaak in de media wordt 
getoond en vergroot dit maar flink uit.  
 
Foto 2: Op deze foto laat je zien wie je echt bent en hoe je graag zou willen dat jij zou worden 
verbeeld in de media. Welke kenmerken van jouw persoonlijkheid wil jij uitvergroten? 
 
In beiden foto's kun je goed gebruik maken van symbolen. Dit zijn objecten, kleuren of andere 
visuele kenmerken die iets uitbeelden. Zo roept de kleur rood gevaar of verleiding op en denk je bij 
een zonnige foto eerder aan iets positiefs.  
INLEVEREN 
Plaats allebei de foto's op jouw blog en schrijf erbij welke twee kenmerken je wilde 
uitvergroten. Is dit goed gelukt? Welke symbolen heb je gebruikt om dit te versterken? 
 
 
!!! Voordat je begint met foto’s maken vul je eerst de volgende vragen in !!!! 
 
Vraag 1: 
Welk stereotype bestaat er over jou? Welke vooroordelen passen hierbij? 
 

 
Vraag 2: 
Hoe wordt dit stereotype uitvergroot in de media? (denk aan symbolen, overdrijvingen, karikaturen 
etc.) Noem ten minste drie kenmerken. 
 

 
 
 
 

 
Vraag 3: 
Hoe zie jij jezelf? Welke kenmerken van jouw persoonlijkheid zou je willen uitvergroten en laten zien?  

 
Vraag 4: 
Hoe ga je dit laten zien in een foto? Noem drie kenmerken. 

 
 


