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Lesbrief

Vandaag beginnen we met kijken. 
Je gaat goed kijken naar een voorwerp en dan 
vertel je wat je ziet. Simpel, toch?

1.    Schrijf op wat je ziet. Doe dat zo precies, 

dat een blind persoon kan snappen wat je bedoelt. 

Feiten en meningen
Bij de vorige opdracht heb je geprobeerd zo objectief mogelijk te kijken 

naar een voorwerp. Objectief betekent dat je alleen de feiten probeert te 

beschrijven, dus dingen die vaststaan. Wanneer je het bijvoorbeeld hebt 

over de kleur van het voorwerp, beschrijf je een feit. Bij objectief kijken gaat 

het niet om wat je van het voorwerp vindt. Bij subjectief kijken en beschrij-

ven, geef je wel je eigen mening. Je zegt dan bijvoorbeeld of je het 

voorwerp mooi of lelijk, praktisch of onhandig vindt.

Je hebt al gezien dat het niet zo makkelijk is om allemaal dezelfde 

objectieve beschrijving te geven. Bij subjectief is dat zelfs onmogelijk. 

Iedereen heeft namelijk een andere smaak en een andere mening!
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Noem twee feiten over het voorwerp van opdracht 1.
3.

Geef ook twee meningen over het voorwerp. 
4.

Zien we allemaal hetzelfde? 
Bespreek die vraag met de klas. 

2.    Schrijf hieronder op wat je tijdens het 

filosofische gesprek opvallend vond.
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Lesbrief

Kijk nu goed naar de foto’s op het bord.

5.    Schrijf zo objectief mogelijk op wat je ziet en beschrijf deze 

mensen. Noem zoveel mogelijk feiten.

vervolg
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Vergelijk je antwoorden bij opdracht 5 met die van 
je klasgenoot en bespreek samen de volgende vragen:
 
6.    Staan er in jullie beschrijvingen alleen feiten, of toch ook meningen? 

Zet een streep onder de feiten. Zet een cirkel om de meningen. 

7.     Is het moeilijker om een mens objectief te beschrijven dan een voorwerp? Waarom?
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HANDLEIDING BIJ LESBRIEF 

Leerdoelen

Leerlingen oefenen met het beschrijven zonder oordeel van 
voorwerpen.

Leerlingen oefenen met het beschrijven zonder oordeel van 
mensen. 

Leerlingen weten wat objectief en subjectief is.

Ik zie ik zie

Introductie: voorwerp tonen

• Deel de spread van de les ‘Ik zie ik zie’ met de leerlingen. Ze kunnen deze zelf printen.
• Laat je meegebrachte voorwerp zien. Laat het rondgaan door de klas, of laat leerlin-

gen (in groepjes) naar voren komen om het zo nauwkeurig mogelijk te bekijken.
• Is het niet gelukt om zelf iets mee te nemen? Laat dan het filmpje (van een koffiemo-

len) zien (zie link of QR-code).

NB: Mochten leerlingen het voorwerp herkennen, maak dan duidelijk dat het niet om 
een beschrijving gaat van de functie, maar van wat ze zien.

5
min

Ik en jij
Deze lesbrief is een bewerking van les 8: Ik zie ik zie uit WHY Basics deel 1, 
Ik en jij. De les is geschikt voor de brugklas van het vmbo.  

1

Voorbereiding: voorwerp meenemen
Neem een (niet te klein) voorwerp mee dat de leerlingen moeten beschrijven. Kies 
iets waarvan de meesten niet zullen weten wat het is. Je kunt bijvoorbeeld iets uit de 
keuken of een gereedschapskist halen. Er is ook een online filmpje beschikbaar dat je 
kunt gebruiken, maar wellicht heb je zelf iets dat voor dit doel geschikt is.

Oefening in feitelijk beschrijven

• Als de leerlingen het voorwerp hebben bekeken, laat hen dan opdracht 1 maken: het 
voorwerp zo precies mogelijk beschrijven.

• Vraag een aantal leerlingen wat zij hebben opgeschreven.
• Extra vraag: is het makkelijker om een voorwerp te beschrijven waarvan je weet wat 

het is, of waar het voor dient?

10
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HANDLEIDING BIJ LESBRIEF 

Ik zie ik zie

Filosofisch gesprek
 
• Schrijf de vraag: ‘Zien we allemaal hetzelfde?’ op het bord. 
• Voer hier een kort filosofisch gesprek over. Je kunt het hierbij hebben 

over het voorwerp, maar ook bijvoorbeeld over iets of rondom het klaslo-
kaal (het whiteboard, een boom buiten). Een handleiding voor het voeren 
van een filosofisch gesprek vind je hier.

• Laat de leerlingen die de vraag met ‘ja’ beantwoorden gaan staan. De an-
deren blijven zitten.

• Start het gesprek door een staande leerling een argument te laten geven, 
daarna iemand die zit.

• Help het gesprek eventueel verder op weg met vragen als: Maakt het uit of 
je maar een deel van de boom (of ander voorwerp) ziet? Zien mensen die 
kleurenblind zijn hetzelfde? 

• Rond het gesprek na tien minuten af. Laat alle leerlingen dan iets opschrij-
ven in hun magazine (opdracht 2) dat zij opvallend vonden aan het ge-
sprek. Dat kan bijvoorbeeld een overtuigend argument zijn, of iets dat ze 
verder aan het denken zette. 
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Feiten en meningen
 
• Lees met elkaar de tekst Feiten en meningen in de lesbrief.
• Controleer of de leerlingen de tekst begrijpen, of de begrippen ‘objectief’ 

en ‘subjectief’ begrepen worden.
• Laat de leerlingen opdracht 3 en 4 maken in het magazine. 

5
min

Oefening in feitelijk beschrijven van mensen
 
• Laat de leerlingen de foto’s op pagina 4 en 5 bekijken.
• Je kunt de foto’s ook op het digibord laten zien (zie link of QR-code).
• Laat de leerlingen opdracht 5 maken; ze moeten deze mensen zo objectief 

mogelijk beschrijven.
• Vervolgens wisselen de leerlingen in tweetallen uit wat ze hebben opge-

schreven.
• Met elkaar maken ze een onderscheid tussen feiten en meningen. De fei-

ten worden onderstreept, de meningen omcirkeld. (Opdracht 6).
• Controleer of de leerlingen op het juiste spoor zitten; loop rond of vraag 

een duo om te vertellen wat ze gevonden hebben.
• Laat leerlingen opdracht 7 maken.

15
min
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