
DAG SCHAT,

Hieronder vind je een korte samenvatting van het volledige educatieve
platform Schat Waar Gaan We Heen.

Allereerst willen wij benadrukken dat ons educatieve materiaal vrij is in
te vullen, passend bij de doelgroep of het leerdoel dat je met je
leerlingen wilt behalen.

De powerpoint en beoordelingsrubriek zijn een suggestie en dienen als
hulpmiddel om een lessenreeks overzichtelijk te laten verlopen.

SAMENVATTING

“Een lelijk wijf, maarja ze pijpt.”
“Ik heb je bitch die twerkt en op me zit.”

“Word niet boos als ik eventjes nu aan je zit.”
“Laat d’r vechten voor die dick, best koppig.”

Dit is een greep uit songteksten waar dagelijks naar geluisterd wordt. Hiphop en
Nederlandse rap zijn veruit de populairste muziekgenres onder jongeren. Dat blijkt
ook uit de top 10 meest beluisterde artiesten in Nederland, die al jaren gedomineerd
wordt door mannelijke rappers. Ondanks de meeslepende beats van deze muziek,
heeft onderzoek uitgewezen dat dit de genres zijn met de meest seksistische
boodschappen in de teksten.

Schat Waar Gaan We Heen is een educatief platform wat het gesprek over de
seksistische teksten start om zo een bewustwording te creëren van de invloed die ze
hebben op ons gedrag en denkpatronen. Dit wordt gedaan door voorbeelden uit de
professionele kunstpraktijk, de leefwereld van de leerlingen en hedendaagse
maatschappelijke kwesties met elkaar te verbinden. Het platform is ontworpen met
oog op een brede doelgroep van jongeren, met name in het voortgezet onderwijs.
De opdrachten die worden aangeboden zijn inclusief tips en variaties om zo de
leeractiviteit aan te laten sluiten op diverse niveaus binnen deze doelgroep. Naast de
door ons ontworpen lessenserie biedt de vorm van de website de mogelijkheid voor
docenten om het product ook op eigen wijze in de kunstlessen toe te passen.

Met dit platform streven wij ernaar om de opening te zijn van een gesprek, een
nieuw begin. Een begin van verdiepen; een begin van beter luisteren; een begin van
oplettend luisteren naar wat je eigenlijk luistert. Wij nodigen je uit om onderdeel te
worden van dit dialoog. Dus: Schat, doe je mee?




