
STRIJDEN
IN STIJL
EDUCATIEF PROGRAMMA OVER 
SOCIALE ONGELIJKHEID, BURGERSCHAP 
EN DE AMSTERDAMSE SCHOOL

MBO

Strijden in stijl is een educatief programma van Museum Het Schip dat 
past binnen het burgerschapsonderwijs op het mbo. We gaan tijdens 
het programma vooral in op het thema “Sociale Ongelijkheid”. Hiermee 
bedoelen we een ongelijke verdeling van bijvoorbeeld inkomen, onderwijs 
of woongelegenheid tussen verschillende groepen mensen. 

De studenten leren hoe sociale ongelijkheid er 100 jaar geleden uitzag en 
hoe dit tegenwoordig in de samenleving zijn weerslag heeft. De studenten 
kijken hoe de stijl van de Amsterdamse School heeft bijgedragen aan sociale 
vooruitgang en hoe deze stijl te herkennen is. 

Het programma is opgedeeld in drie delen:

A. Voorbereidende les op school - 50 min.
 Kennismaking met het begrip sociale ongelijkheid door een filmpje en een powerpoint*. De studenten  
 bespreken wat sociale ongelijkheid voor hen betekent en bedenken onderwerpen die ze kunnen gebruiken  
 bij de museumles.

B. Museumbezoek - 150 minuten
 Het museumbezoek bestaat uit twee delen:
 1. Foto-opdracht in en om het museum. De studenten krijgen een rondleiding waarbij ze op een   
  creatieve manier worden uitgedaagd om voorwerpen te vinden in het museum die met sociale  
  vooruitgang te maken hebben. 
 2. Posterworkshop
  De studenten maken in tweetallen een poster waarmee ze, geïnspireerd door de stijl van de   
  Amsterdamse School, een hedendaags voorbeeld van sociale ongelijkheid aan de kaak gaan   
  stellen. De posters worden gebruikt tijdens de verwerkingsles.

C.  Verwerkingsles op school - 50 min
 Een korte samenvatting en nabespreking van het museumbezoek waarna de posters worden besproken.  
 De verwerkingsles wordt afgesloten met een ‘een/oneens’ spel waarbij de studenten reageren op   
 stellingen die betrekking hebben op het thema van sociale ongelijkheid

* Alle benodigde lesmaterialen, instructies en lesplannen worden toegestuurd via de mail.

Doelgroep:  MBO
Duur:    2,5 uur inclusief pauze
Reserveren:   hetschip.nl | planning@hetschip.nl | 0206868595
Meer informatie:  educatie@hetschip.nl
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