
Diversiteit in coronatijd 

Dit is een opdracht voor burgerschap. Het thema is diversiteit en inclusie. Door Corona is het leven voor ons 

allemaal heel erg veranderd. Je gaat niet meer naar school en wellicht moest je ook je stage onderbreken. Er is 

veel onzekerheid. Hoewel we allemaal met Corona te maken hebben, gaan mensen er toch verschillen mee 

om. In deze module ga je nadenken hoe jij persoonlijk met Corona omgaat. Je gaat uitzoeken wat Corona 

betekent voor het beroep waarvoor je aan het studeren bent. Je gaat ontdekken dat er verschil is tussen hoe 

mensen Corona ervaren. En je gaat twee producten maken. Het eerste product gaat over je persoonlijke 

ervaringen en ga je het (digitale) gesprek aan met anderen. Je mag die vastleggen in een filmpje, vlog, dagboek, 

misschien een rap of fotoserie? Bedenk welke vorm het beste bij jou past. Het tweede product maak je met 

een medestudent (of in een groepje). 

1. Stap 1: bekijk het filmpje Diversiteit in coronatijd: 

https://www.powtoon.com/m/f1z7vTNdPBD/1/m?utm_source=email 

2. Stap 2: Denk na over vragen zoals: Hoe ben ik omgegaan met de veranderingen in de laatste weken? 

Geniet ik van de veranderingen, of juist niet? Wat vind ik goed eraan en wat niet? Hoe heeft dit 

invloed op mijn stage en wat vind ik ervan? Waar maak ik me echt zorgen over? Welke sterke 

eigenschappen van mezelf worden nu zichtbaar? Welke positieve bijdrage leveren in deze tijd de 

mensen die het beroep hebben waarvoor ik wordt opgeleid? Enzovoort. Ga deze of soortgelijke 

vragen ook aan minstens twee andere mensen stellen bijvoorbeeld een familielid, 

stageplekbegeleider, iemand in de zorg, een zzp-er, het onderwijs, iemand in de culturele sector)  

3. Stap 3: het denkproces  in stap 2 houd je bij in een logboek. De vorm van het logboek is helemaal vrij. 

Denk aan een filmpje of vlog, of een dagboekje, rap of fotoserie.  Maak ook duidelijk welke 

antwoorden je hebt gekregen van de andere mensen die je hebt bevraagd. Dit is product een. Je levert 

dit in bij je docent.  

Je hebt tussendoor ook een online les met je klas en je docent. Je kan dan vragen stellen. Bereid die wel 

voor want ter plekke verzinnen lukt niet iedereen. Je docent plant die les met jullie. 

4. Stap 4: zoek nu digitaal contact met je medestudent of het groepje waarmee je voor deze opdracht 

samen gaat werken. Deel met elkaar wat je in stap 2 en 3 hebt bedacht en gemaakt. Waarin zie je 

overeenkomsten? Wat zijn de verschillen? Wat kan je van elkaar leren als het gaat om het omgaan 

met Corona? En waar liggen jullie ervaringen ver uit elkaar? Vraag je af of je de verschillen tussen 

mensen begrijpt. Heb jij dat bij nader inzien ook, vind je het raar, welke waarden spelen er voor 

andere mensen, wat vinden zij heel belangrijk waar jij niet aan hebt gedacht? In het tweede product 

leg je de antwoorden op deze vragen vast. Jullie maken dit product samen. Ook nu is de vorm weer 

vrij. Wees lekker creatief! Ook product twee leveren jullie bij de docent in. Spreek af wie van jullie dit 

gaat doen. 

Tijdinvestering: ca 10 uur incl. 1 uur online les 

Beoordeling: 

Product 1: Je persoonlijk verhaal en het persoonlijke verhaal van minstens twee andere mensen. Als je later 

oud bent kan je het misschien aan je (klein)kinderen laten zien: zo heb ik de Coronacrisis in 2020 beleefd   

Dit product wordt met een voldaan of onvoldaan beoordeeld. Je krijgt van je docent (schriftelijk) complimenten 

en tips voor jouw product. 

Product 2: dit heb je samen met een medestudent of een groepje gemaakt. Jullie laten zien welke 

overeenkomsten en verschillen jullie hebben gevonden als het gaat om de ervaringen van mensen in de 

coronatijd. 

Dit product wordt met een voldaan of onvoldaan beoordeeld. Jullie krijgen van je docent  (schriftelijk) 

complimenten en tips voor jullie product. 

https://www.powtoon.com/m/f1z7vTNdPBD/1/m?utm_source=email

