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voor HAVO-VWO
Werkboek
deel 3
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Hoofdstuk 1 Schoonheid en uiterlijk
Paragraaf 1 Introductie
Opdracht 1, p.7
Maak een dagverslag. Beschrijf daarin alle activiteiten die je op een dag verricht en betrekking hebben op je
uiterlijk. Wat doe je aan je uiterlijk? Hoeveel aandacht besteed je aan opmaken, kleding, verzorging, sporten,
etc.? Hoeveel geld geef je uit aan deze zaken?
Tot slot geef je aan of je tevreden bent met wat je aan je uiterlijk doet, de tijd die je er aan besteedt en het
geld dat je er aan uitgeeft (met motivering).

Hoeveelheid geld die ik besteed aan schoonheid en uiterlijk

Tevredenheid over tijd en geld voor schoonheid en uiterlijk

Opdracht Z-1, p.7
Geef eigen voorbeelden waaruit blijkt dat jonge mensen veel met uiterlijke schoonheid bezig zijn.
Illustreer je antwoord met voorbeelden uit tijdschriften, kranten, agenda’s, etc.

HOOFDSTUK 1

3

stp havo werkb.3 +extra txt

22-12-2004

13:26

Pagina 4

Illustraties

Opdracht Z-2, p.7
a. In de collage hiernaast zie je een aantal personen dat een
bepaald schoonheidsideaal vertegenwoordigt zoals fotomodellen, acteurs, sporters en popmusici. Noteer hier de
namen en de sectoren waarin ze beroemd zijn. Dat kan
zijn: modellenwereld, film, muziek, sport, showbusiness,
etc.
Naam

Sector

b. Ken je nog meer (beroemde) schoonheden? Noteer minimaal drie namen met de sector waarin ze beroemd
zijn.
Raadpleeg jongerentijdschriften zoals Fancy en Yes. Uiteraard kun je ook websites raadplegen, zoals:
www.yes.nl, www.fancy.nl, http://topmodellen.pagina.nl of http://beroemdheden.pagina.nl.
Naam

4

Sector

HOOFDSTUK 1

stp havo werkb.3 +extra txt

22-12-2004

13:26

Pagina 5

c. Maak je eigen top drie van schoonheden.
1.
2.
3.

Opdracht Z-3, p.7
Wat is mooi? Wat is lelijk? Dat zijn vragen waar verschillend over gedacht wordt. Koop in een kiosk, een posterwinkel of een boekwinkel een ansichtkaart die je bijzonder mooi vindt. Neem de kaart mee naar school.
Presenteer de kaart aan je klas. Vertel aan je klasgenoten waarom je juist déze kaart zo mooi vindt. Plak de
kaart daarna hieronder en schrijf kort op waarom je de kaart heel mooi vindt.
Plak hier je ansichtkaart

Opdracht Z-4, p.7
Kies opdracht A of B.
A. Hoe word je model?
Je wordt niet zo maar fotomodel. Wat moet een fotomodel wel doen en
wat niet? Stel je voor dat je een jongen of een meisje zou begeleiden bij
een carrière als fotomodel. Over welke kwaliteiten zou hij of zij moeten
beschikken? Welke adviezen zou jij haar/hem willen geven? Wat zou hij
of zij wel en wat niet moeten doen? Met wie moet hij/zij wel en met wie
niet omgaan? Waarover moet hij of zij nadenken in verband met de carrière? Zie ook: www.xistanz.nl. Vul het onderstaande schema verder in:
HOOFDSTUK 1
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Een ideaal fotomodel
Minimumleeftijd: 14 - 16.
Maximumleeftijd: ca 26.
tussen 1.73/1.80 meter (mannen: tussen 1.82/1.86).
Lengte:
Maat:
maximaal 38.
mooi, symmetrisch, zonder schoonheidsfouten, geen rimpels rond de ogen, neus of mond.
Gezicht:
Image:
heel belangrijk! Je moet uitstraling hebben. Het beste is als je een ‘unieke uitstraling’ hebt:
dat is als er niemand is zoals jij. Je onderscheidt je van alle anderen.
Karakter:
zelfstandig, doorzettingsvermogen, flexibel (gemakkelijk kunnen veranderen), niet te veel
remmingen, niet te preuts.
Omgang met:

Wel doen:

Niet doen:

Nadenken over:

B. Miss Nederland
Je werkt bij het bureau dat ieder jaar de Miss Nederland-verkiezing organiseert. Jij moet zorgen dat er voldoende kandidaten zijn. Je krijgt de opdracht om advertenties te ontwerpen. In deze advertenties worden
vrouwen opgeroepen zich in te schrijven voor de Miss Nederland-verkiezing. Je dient ervoor te zorgen dat er
niet teveel maar ook niet te weinig kandidaten komen. En ook dat het goede kandidaten zijn. Je moet aangeven welke eisen er gesteld worden aan een Miss Nederland (www.missholland.nl).
Ontwerp nu zo’n advertentie. Werk met teksten en illustraties.
Let op: het mag ook een Mister Nederland-verkiezing zijn!
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Paragraaf 2 Informatie over schoonheid en uiterlijk
Opdracht 2, p.7
a. Waar let jij op als je iemand voor het eerst ontmoet?

b. Wat vind je belangrijk aan iemands uiterlijk?

c. Wat vind je niet zo belangrijk aan iemands uiterlijk?

Opdracht Z-5, p.7
Hier volgen drie ingezonden brieven uit een jongerentijdschrift. Jij bent redacteur van het jongerenblad. Jij
leest de brieven en je moet een antwoord schrijven. Jouw antwoorden komen in het volgende nummer. Kies
één van de drie brieven uit en reageer er op.
Uitgescholden
Ik ben 15 en zit in 3-HAVO van een scholengemeenschap in Utrecht. Ik draag kleren die anderen niet
gauw aandoen. Zoals: hoge laarzen tot onder mijn knieën, een panty, een korte rok en een jasje. Iedereen
in de klas kijkt me aan of ik gek ben. Eerst trok ik me er niets van aan maar toen ik laatst met mijn vriendin een rondje om de school liep, werd ik bekogeld met brood. Belachelijk. En in mijn klas was er laatst
een meisje dat aan mijn panty trok, waardoor er een ladder in kwam. Sommige klasgenoten schelden me
uit. Ze vinden mijn kleren raar. Zelf dragen ze allemaal van die saaie spijkerbroeken. Ik wil de kleren aan
die ik zelf mooi vind. Wat moet ik doen?
Wenke
Veel te zwaar
Ik ben 15 jaar en zit in Maastricht op school. Ik ben 1.70 meter lang en weeg 78 kilo. Dat is veel te zwaar.
De meeste jongens uit mijn klas wegen ongeveer 60 kilo. Sommige meisjes vinden mij lelijk omdat ik
zwaar ben. Ik heb aanleg om dik te worden. Wat moet ik doen?
Rob
Rood haar
Ik ben 16 jaar. Een keer ben ik blijven zitten en daarom zit ik nu in de derde klas. Ik word soms uitgescholden omdat ik rood haar heb. Ik reageer daar niet op. Toch is het niet leuk. Op de fiets hoor ik achter
me wel eens ‘rooie’ zeggen. Maar soms wordt er ook gefloten en naar mij gezwaaid. Meestal zijn dat oudere jongens. Rood haar heeft dus voor- en nadelen. Moet ik reageren als jongens mij uitschelden?
Ellie
Antwoord:
Beste
Je hebt het in je ingezonden brief over

Mijn advies is:

namens de redactie: (naam)
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www.beauty.nl
www.fancy.nl
www.modenet.nl
www.modemonitor.nl
www.rtl.nl/shows/lookinggood

Opdracht Z-6, p.7
Surf naar de site: www.omroep.nl/schooltv/sites/destraat/uiterlijk.htm Dit is een site van de Schooltv.
Op deze site vind je een test over ‘mooi’ en ‘uiterlijk’. Bij een aantal uitspraken dien je aan te geven wat je er
van vindt. Doe deze test. Vergelijk de uitkomsten met een klasgenoot.
Over welke twee uitspraken zijn jullie het eens en over welke uitspraken oneens? Schrijf dat hieronder op.
Eens met klasgenoot over de uitspraak:
1.

De reden:

2.

De reden:

Oneens met klasgenoot over de uitspraak:
1.

De reden:

2.

De reden:

Wie ben jij?
‘Jij bent die persoon die op dit moment dit boekje aan het lezen is. Die mens
met twee armen, twee benen en een neus. Met bovendien die karakteristieke
kleur ogen, dat typische haar dat alleen jij hebt en dat moedervlekje op je
vel. Maar bovenal ben jij die persoon met dat typerende gedrag, de dingen
die je weet en de kenmerkende ervaringen: de school, waar je naartoe
gegaan bent, je eerste zoen, de ruzies die je hebt. Die dingen bepalen vooral
wie je bent. Als je een been verliest in een auto-ongeluk, dan blijf je toch
dezelfde persoon. Of stel dat je ’s ochtends wakker wordt en ineens twee
meter lang blijkt te zijn en 150 kilo blijkt te wegen. Dan ben je nog steeds
dezelfde! Misschien ben je wat gelukkiger of ongelukkiger dan eerst, maar ik
denk niet dat je zult denken dat je iemand anders bent geworden. Je persoonlijkheid wordt voor het grootste gedeelte bepaald door je gedrag, je ervaringen en alles wat je geleerd hebt.’
Bas Haring over ‘identiteit’ in ‘Kaas & de evolutietheorie’.
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