
Sociaal-‐maatschappelijk    
  
Dimensie:  Sociaal-‐Maatschappelijk  
Onderwerp:  Uiterlijk  
Titel  opdracht:  Wat  zegt  het  uiterlijk  over  iemand?  
  

Wat  ga  je  doen?  

In  deze  opdracht  staat  het  uiterlijk  centraal.  Hoe  ziet  iemand  eruit  en  hoe  komt  dat  over  op  een  
ander?  Wat  is  je  eerste  indruk  van  een  persoon?  Wat  zegt  kleding  over  een  persoon?  Bij  sommige  
beroepen  moet  speciale  kleding  dragen,  of  bijvoorbeeld  je  je  tattoo  afdekken.  Wat  vind  jij  hiervan?    

Sommige  mensen  hechten  veel  waarde  aan  het  uiterlijk,  anderen  wat  minder.  Hoe  belangrijk  is  
uiterlijk  voor  jou?    

  

Wat  je  lever  je  in?  

-‐   Verslagje  waarin  je  jouw  uiterlijk  omschrijft  
-‐   Drie  portretten  +  jouw  mening  hierover  
-‐   Omschrijving  van  kledingvoorschriften  van  twee  beroepen  

Bronnen:  
  

De  opdrachten:  

1.   Omschrijving  van  jouw  uiterlijk  

Je  gaat  jouw  uiterlijk  omschrijven.  Je  tekst  moet  ongeveer  een  half  A-‐4tje  lang  worden.  Hoe  zie  jij  
eruit,  wat  voor  soort  kleding  draag  je?  Is  het  altijd  merkkleding,  of  draag  je  kleding  die  bij  een  
bepaalde  groep  hoort?  Waar  let  je  op  als  je  kleding  koopt?  Vind  jij  het  belangrijk  hoe  mensen  over  je  
denken,  waarom  wel  of  waarom  niet?  Draag  jij  kleding  die  je  niet  op  je  stage  of  op  werk  mag  dragen?  
Leuk,  als  je  er  plaatjes  bij  doet.  
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2.   Portretten  

Je  zoekt  3  verschillende  portretten  
van  mensen  op.  Neem  deze  
portretten  over  in  de  opdracht.  
Onder  elk  portret  beschrijf  je  jouw  
indruk  van  die  persoon.  Hoe  denk  jij  
dat  die  persoon  is  en  waarom  denk  
je  dat?  De  portretten  mag  je  van  
internet  halen,  maar  je  mag  ook  in  
kranten  en  tijdschriften  kijken.   

  

3.   Beroepen  

Je  kiest  2  beroepen  uit  waarbij  bepaalde  kledingvoorschriften  gelden.  Zoek  per  beroep  uit  welke  
kledingvoorschriften  dat  zijn.  Zijn  er  nog  andere  eisen  die  de  functie  stelt  voor  het  uiterlijk?  
(Bijvoorbeeld  wel/geen  tattoo,  wel/geen  hoofddoek.)  Geef  je  mening  over  de  kledingvoorschriften  
die  voor  die  beroepen  gelden.  

  

  

    


