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Welke invloed heeft het seksueel overschrijdend gedrag bij The Voice en
bijvoorbeeld #MEtoo op de maatschappij?
Wat is de rol van Social Media in (seksueel) grensoverschrijdend gedrag
volgens jou? Denk eens aan de wereldwijde #MeToo beweging.
Hoe kijk jij in het vervolg naar The Voice of hoe luister jij naar muziek van
één van de vermeende daders? Hoe was dat bij bijv. Michael Jackson?
Wanneer is iets seksueel overschrijdend gedrag volgens jou?
Werken talentenjachten als The Voice seksueel wangedrag in de hand?
Wat vind je ervan dat de vermeende daders online aan de schandpaal
gehangen worden voordat zij schuldig bevonden zijn door het OM?
Waarom rust er volgens jou een taboe over het praten over (seksueel)
overschrijdend gedrag? Wat vind je hiervan?

Er rust nog steeds een taboe op vertellen over (seksueel) grensoverschrijdend
gedrag. Slachtoffers voelen onmacht en houden zichzelf voor dat het door hen
zelf komt dat dit hen is gebeurd. Daarnaast gebeurt het zowel bij vrouwen als
mannen, maar we horen voornamelijk de verhalen over vrouwen.

Bespreek met jouw leerlingen/studenten hoe zij de afgelopen week hebben
ervaren. Wat vinden zij van de gebeurtenissen, de uitspraken in de media en
de uitzending van #Boos. Iedereen heeft dit meegekregen en wellicht willen ze
eerst even hun verhaal kwijt. Eventueel kun je onderstaande vragen hierbij
gebruiken om wat diepgang aan het onderwerp te geven:

Gebruik eventueel onderstaand artikel of filmpje als basis voor het gesprek. Je
kunt de code scannen of erop klikken. Uiteraard kun je ook andere
artikelen/filmpjes over het nieuws omtrent The Voice of #MeToo gebruiken.

BURGERSCHAP

https://nos.nl/artikel/2413872-wat-heeft-boos-onthuld-over-the-voice-en-hoe-gaat-het-verder
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/video/video/5282221/wanneer-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-strafbaar


Voel jij je veilig op school/ je stage/ bij je (bij)baan?
Ken je iemand die ooit last heeft gehad van (seksueel) grensoverschrijdend
gedrag? Zo ja, heeft die persoon aangifte gedaan? Waarom wel/niet?
Hoe zou je zelf reageren in zo'n situatie of denk je dat dit niet van tevoren te
zeggen is?
Wat heeft het met jou gedaan dat mensen met een voorbeeldfunctie van dit
soort zaken beschuldigd worden? Ben je zelf bang dat zoiets jou kan
overkomen?

Er rust nog steeds een taboe op vertellen over (seksueel) grensoverschrijdend
gedrag. Slachtoffers voelen onmacht en houden zichzelf voor dat het door hen zelf
komt dat dit hen is gebeurd. 

Nu is het The Voice waarin het gebeurt, maar het komt op de werkvloer regelmatig
voor. Ook daar zijn mensen soms bang dat ze ontslagen worden als ze niet
meedoen of er iets van zeggen. Daarnaast gebeurt het zowel bij vrouwen als
mannen, maar horen we vooral de verhalen over vrouwen.

Bespreek eerst met jouw leerlingen/studenten hoe zij de afgelopen week hebben
ervaren. Wat vinden zij van de gebeurtenissen, de uitspraken in de media en de
uitzending van #Boos. Iedereen heeft dit meegekregen en wellicht willen ze eerst
even hun verhaal kwijt. Vraag ook of ze zich er prettig bij voelen om dit onderwerp te
bespreken. Gebruik eventueel onderstaande vragen om naderhand dieper in te
gaan op het onderwerp:

Gebruik eventueel onderstaande artikelen als basis voor het gesprek. Je kunt de
code scannen of erop klikken. Uiteraard kun je ook artikelen/filmpjes over het
nieuws omtrent The Voice, Epstein of Weinstein gebruiken.

LOOPBAANBEGELEIDING

https://www.jobat.be/nl/art/1-op-3-is-slachtoffer-van-grensoverschrijdend-gedrag-op-het-werk
https://www.prebes.be/nieuws/2021/02/wat-is-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-werk


Er rust nog steeds een taboe op vertellen over (seksueel) grensoverschrijdend
gedrag. Slachtoffers voelen onmacht en houden zichzelf voor dat het door hen
zelf komt dat dit hen is gebeurd. Daarnaast gebeurt het zowel bij vrouwen als
mannen, maar horen we vooral de verhalen over vrouwen.

In de uitzending van #Boos doet een aantal slachtoffers eindelijk hun verhaal.
Moedig, maar helaas doen deze gebeurtenissen zich al ruim 10 jaar voor. Een
gebeurtenis als deze, blijft slachtoffers vaak hun hele leven achtervolgen. 

Bespreek eerst met jouw leerlingen/ studenten hoe zij de afgelopen week
hebben ervaren. Wat vinden zij van de gebeurtenissen, de uitspraken in de
media en de uitzending van #Boos. Iedereen heeft dit meegekregen en
wellicht willen ze eerst even hun verhaal kwijt. Vraag ook of ze zich er prettig bij
voelen om dit onderwerp te bespreken.

Vraag eens aan jouw leerlingen of studenten wat zij zouden willen zeggen
tegen één van de betrokkenen (slachtoffer, dader, baas, medewerker).

Laat ze een brief schrijven aan één van de personen die betrokken zijn bij The
Voice. 

Gebruik eventueel onderstaande artikelen als inleiding op het onderwerp of
zoek zelf naar artikelen over bijvoorbeeld #MeToo of de processen tegen
Weinstein en Epstein. Je kunt onderstaande artikelen scannen of erop klikken.

NEDERLANDS

https://nos.nl/artikel/2413872-wat-heeft-boos-onthuld-over-the-voice-en-hoe-gaat-het-verder
https://www.youtube.com/watch?v=1idPrF17UP0


Er rust nog steeds een taboe op vertellen over (seksueel)
grensoverschrijdend gedrag. Slachtoffers voelen onmacht en houden
zichzelf voor dat het door hen zelf komt dat dit hen is gebeurd. Daarnaast
gebeurt het zowel bij vrouwen als mannen, maar horen we vooral de
verhalen over vrouwen.

Bespreek met jouw leerlingen/studenten hoe zij de afgelopen week
hebben ervaren. Wat vinden zij van de gebeurtenissen, de uitspraken in
de media en de uitzending van #Boos. Iedereen heeft dit meegekregen en
wellicht willen ze eerst even hun verhaal kwijt. Vraag ook of ze zich er
prettig bij voelen om dit onderwerp te bespreken.

Eventueel kun je daarna met hen naar soortgelijke internationale verhalen
kijken. Lees en bespreek samen Engelse Artikelen over (seksueel)
overschrijdend gedrag. Hadden zij verwacht dat dit soort perikelen ook in
Nederland op deze schaal gebeuren? Bijzonder aan dit verhaal is dat de
vrouw ook een aandeel had in het misbruik van haar man, Epstein.

Verder kun je ze een een diary entry laten schrijven waarin de student
opschrijft hoe hij zich voelt of wat hij denkt bij dit onderwerp.

Gebruik eventueel één van onderstaande Engelstalige artikelen van de
BBC over Weinstein en Epstein. Je kunt deze scannen of erop klikken.

ENGELS

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-41594672
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48913377
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-59527051


Heb jij een interessant onderwerp voor
 onze wekelijkse actualiteitenles? 

 
Mail het naar info@motile.nl en wij werken het uit!

 
Wil je deze actualiteitenles en andere toffe ideeën

vanaf nu automatisch in je mailbox ontvangen, meld je
dan hier aan voor onze nieuwsbrief.

 
Tot volgende week! 
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https://motile.nl/pages/contact

