
OVER HET BOEK 
Heldinnen gaat over inspirerende verhalen voor meisjes 
van nu, over vrouwen die door hun moed, talent en 
doorzettingsvermogen veel bereikt hebben. 
 
Iedereen heeft helden nodig: mensen die je inspireren 
het beste uit jezelf te halen. In dit boek staan de verhalen 
van vijftig bijzondere meisjes en vrouwen. Van Florence 
Nightingale tot Hannie Schaft, van Floortje Dessing tot 
Michelle Obama. Wetenschappers, artiesten, sportvrou-
wen, activisten, wereldreizigers… Vrouwen die hun hart 
volgen, hun eigen keuzes maken en zich door niets of 
niemand tegen laten houden! 
 
IN DEZE LESBRIEF VINDT U: 
• Discussie: introductie over feminisme 
• Quiz met tien vragen over vrouwen uit dit boek 
• Zes opdrachten bij zes bijzondere vrouwen: 
 
 1. Malala Youssafai – bekijk het College Tour- 
  fragment en beantwoord de vragen 
 2. Anne Frank – schrijf over de vrouwen die een  
  grote rol hebben gespeeld in jouw leven 
  3. Marina Abramovic – The artist is present  
  (performance art) 
  4. Aletta Jacobs – wat is typisch ‘mannelijk’ en wat  
  is typisch ‘vrouwelijk’?  
   5. Laura Dekker – maak een collage over jouw  
  dromen 
  6. Judith Leyster – schilder een zelfportret  

 
Eindopdracht: 
Artikel schrijven over jouw favoriete feminist uit  
Heldinnen en presenteren in postervorm op een   
zelfgeorganiseerd feministisch congres.  
 
 
TER VOORBEREIDING: 
In deze lesbrief vindt u praktische tips en handvatten 
om met Heldinnen in de klas aan de slag te gaan. Heldin-
nen richt zich er op toe kinderen van negen tot ongeveer 
vijftien jaar, hoewel natuurlijk ook veel (jong)volwas-
senen zullen genieten van het boek. Houd er rekening 
mee dat niet elke opdracht en/of lessuggestie in deze 
lesbrief geschikt zal zijn voor alle leeftijden. Bedenk al-
tijd zelf of de opdracht goed past bij uw leerlingen, dat 
weet u tenslotte het beste. Sommige opdrachten, zoals 
de opdracht bij kunstenares Marina Abramovic, waarbij 
leerlingen elkaar gedurende een langere tijd aan moeten 
kijken, vereisen ook een veilige, prettige en open sfeer in 
de groep. Houd daar ook rekening mee: u weet wat kan 
voor uw groep. 

Heldinnen bestaat uit vijftig losse portretten van stoere 
en inspirerende vrouwen en meisjes. Daarom leent het 
boek zich perfect om bijvoorbeeld gedurende een peri-
ode elke dag een portret te behandelen. U kunt elke dag 
(of elke les) starten met een portret van een bijzondere 
vrouw en daarop doorgaan met een opdracht of gesprek. 
Daarvoor zijn zes opdrachten bij zes bijzondere vrou-
wen gegeven in deze lesbrief. Deze opdrachten zijn na-
tuurlijk ook goed te gebruiken voor een eenmalige les! 
Heldinnen kan ook centraal staan tijdens een groter, 
doorlopend project over feminisme. De quiz-opdracht 
en de schrijfopdracht voor een feministisch congres 
lenen zich wat beter voor zo’n benadering. 
 
Ten slotte: het boek gaat over bijzondere meisjes en 
vrouwen. Juist daarom is het heel leuk en belangrijk om 
ook de jongens goed te betrekken bij de les en/of het 
project in de klas. Dit is dé kans om vrouwen die iets 
voor de geschiedenis en/of maatschappij hebben bete-
kend, te introduceren. 
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Discussie: introductie over feminisme 
Om Heldinnen te introduceren kunt u in de groep een 
discussie starten over feminisme. Laat het boek kort 
aan de groep zien. Het is een bijzonder boek over bij-
zondere vrouwen, zoals Michelle Obama, Amelia Ear-
hart, Beyonce Knowles en Florence Nightingale. Kent 
iemand al een van deze vrouwen en kan iemand daar 
iets over deze vrouw(en) vertellen? Is er iets wat al deze 
vijftig vrouwen in het boek gemeen hebben, naast dat ze 
vrouw zijn? Vanuit dat startpunt kunt u een gesprek of 
discussie voeren over feminisme. 
 
De volgende vragen kunt u stellen aan de klas: 
•	Wat	is	feminisme?	Wat	is	het	eerste	waar	je	aan		
 denkt als je het woord ‘feminist’ hoort? 
 
•	Waar	strijden	feministen	voor?	Wat	is	het	doel	van		
 feminisme? 
 
•	Zijn	er	voorbeelden	te	bedenken	waarin	mannen	en		
	 vrouwen	niet	gelijk	zijn?	Zo	ja,	welke? 
 
•	 Is	feminisme	alleen	voor	vrouwen?	Of	kun	je	als	man		
 ook feminist zijn? Waarom wel of niet? 
 
•	Welke	vooroordelen	kun	je	hebben	over	feminisme?		
 Is feminisme alleen iets voor (oudere) vrouwen die  
 hard en fel ergens tegen protesteren of kun je als  
 jonge vrouw (of als man!) ook feminist zijn?  
 
•	Gaat	feminisme	alleen	maar	over	vrouw	zijn?	 
 Of kun je feminisme veel breder trekken dan alleen  
 vrouwelijkheid? Aan welke achterstandsgroepen kun  
 je denken? (Denk hierbij aan LHBTIQ+-rechten of  
 rechten voor zwarte mensen – Black Lives Matter) 
 
•	 Is feminisme nodig en belangrijk in deze tijd? Waar 
 om wel of niet? 
 
Quiz met vragen over de vrouwen uit Heldinnen 
Wanneer u van Heldinnen een groter, doorlopend pro-
ject maakt in de klas kunt u de volgende quizvragen 
stellen om bijvoorbeeld de voortgang van de kennis te 
testen. Maar het kan ook erg leuk zijn om de quiz juist 
ter introductie te gebruiken! Wie weet er misschien al 
iets over deze vrouwen en wie wordt geprikkeld om 
meer over deze vrouwen te weten te komen in Heldin-
nen? De antwoorden vindt u aan het einde van de les-
brief. 
 
 
 
 

Vraag 1: Welke vrouw werd wereldberoemd omdat ze 
een broek droeg? 
 
A Beyoncé Knowles 
B Coco Chanel 
C Amelia Earhart 
D	 Lady	Gaga 
 
 
Vraag 2: De Nederlandse Laura Dekker deed op haar 
veertiende iets heel bijzonders. Wat deed zij precies? 
 
A	 Ze	was	een	beroemde	circusartiest 
B	 Ze	ging	al	op	haar	veertiende	naar	de	universiteit 
C Ze	maakte	een	zeilreis	in	haar	eentje	over	drie	oceanen 
D	 Ze	won	The	Voice	Kids 
 
 
Vraag 3: De Pakistaanse Malala Yousafzai komt op 
voor alle jonge meisjes die graag naar school willen. 
Hoe oud was zij toen zij haar boodschap verkondigde 
op de radio en daarmee haar leven riskeerde? 
 
A 9 jaar 
B 11 jaar 
C 13 jaar 
D 15 jaar 
 
 
Vraag 4: Wat maakte Amelia Earhart tot zo’n bijzon-
dere vrouw? 
 
A Amelia was de eerste zwarte first lady van de  
 Verenigde Staten 
B Amelia onderzocht als eerste vrouw ooit het gedrag  
 van apen 
C Amelia was de eerste vrouw die meevocht in het  
 Amerikaanse leger 
D Amelia was piloot in een tijd dat vliegen nog heel  
 bijzonder was, laat staan dat een vrouw een piloot  
 kon zijn 
 
 
Vraag 5: Hoe heette de wereldberoemde meidengroep 
waardoor Beyoncé bekend werd? 
 
A Destiny’s Child 
B	 Spice	Girls 
C	 Girls	Aloud 
D Atomic Kitten 
 
 
 

Tip:  
Presenteer de Heldinnen-quiz via de app Kahoot! aan de groep! Met Kahoot! kunt u online een quiz maken en deze 
door leerlingen laten invullen via hun telefoon, tablet of desktop. Leerlingen kunnen inloggen op de site van Kahoot 
met een pincode. Na elk antwoord wordt op het Digibord aangegeven hoeveel leerlingen de vraag goed hebben beant-
woord.	Ga	naar	www.create.kahoot.it en volg het stappenplan om de online quiz aan te maken.



Vraag 6: Onze koningin Maxima staat haar man, ko-
ning Willem-Alexander, in veel zijn taken bij. Toch 
heeft zij ook haar eigen verantwoordelijkheden. Waar 
zet Maxima zich in het bijzonder voor in? 
 
A Voor de bevordering van geletterdheid in Nederland 
B Voor de bevordering van feminisme in Nederland 
C Voor het bijscholen van mensen in armere landen op  
 het gebied van veilig en verstandig met hun eigen  
 geld omgaan 
D Voor het beschermen van kwetsbare natuurgebieden  
 over de hele wereld 
 
 
Vraag 7: Welk kinderboek is NIET geschreven door  
Annie M.G. Schmidt? 
 
A Floddertje 
B Jip en Janneke  
C Superjuffie 
D Otje 
 
 
Vraag 8: Wat is het bijzondere verhaal van Rosa 
Parks? 
 
A Rosa weigerde als zwarte vrouw op te staan voor een  
 witte passagier in de bus en werd wereldberoemd om  
 haar moedige actie 
B Rosa was een beroemde zwarte balletdanseres 
C	 Rosa	was	boodschapper	van	het	Woord	van	God	en		
	 streed	namens	God	in	de	oorlog	tegen	Engeland	in		
 de 14e eeuw 
D Rosa was de eerste vrouwelijke astronaut ter wereld 
 
 
Vraag 9: Hannie Schaft was een dappere verzetsheldin 
in de Tweede Wereldoorlog. Welke uitspraak is NIET 
waar? 
 
A Hannie stopte met haar studie, want alleen als je  
 trouw was aan de Duitsers mocht je doorstuderen en  
 dat was Hannie niet 
B Hannie gebruikte haar echte naam niet meer omdat  
 dat te gevaarlijk was, Hannie was een schuilnaam 
C Hannie verfde haar beroemde rode haren zwart, om 
 dat haar rode haar te herkenbaar was 
D Hannie liet haar familie achter, omdat het te gevaar- 
 lijk werd om met haar gezien te worden 
 
 
Vraag 10: Marianne Thieme is partijleider van een 
politieke partij in Nederland. Welke partij is dat? 
 
A	 GroenLinks 
B VVD 
C Partij voor de Dieren 
D Piratenpartij 
 

Zes opdrachten bij zes portretten van bijzondere 
vrouwen 
 
1. Malala Youssafai  

Malala Youssafai 
(1997) uit Pakistan is 
elf jaar als ze op de 
Engelse radio verkon-
digt dat alle meisjes ter 
wereld naar school 
zouden moeten gaan. 
De Taliban, een groe-
pering van islamitische 
strijders, werd zo boos 
op Malala dat ze haar 
wilde vermoorden. Een 
Taliban-strijder schoot 
Malala in 2012 door 
haar hoofd toen ze in 

de bus op weg naar school zat. Malala werd naar een 
ziekenhuis in Engeland overgevlogen en gelukkig over-
leefde ze de aanslag. Nu is Malala beroemd om haar 
kracht en vechtlust – ze zet zich in voor meisjesrechten 
en het recht op goed onderwijs overal ter wereld.  
In Heldinnen leest u meer over Malala op pagina 29 t/m 
pagina 31. 
 
Bekijk samen met de groep de aflevering van College 
Tour met Malala Youssafai op https://www.ntr.nl/Colle-
ge-Tour/25/artikel/Malala-Yousafzai/145/. Beantwoord 
en bespreek klassikaal de vragen. 
 
Bekijk eerst de aflevering vanaf het begin tot 05:33. 
Stel de volgende vragen: 
•	 De	aflevering	met	Malala	werd	opgenomen	in	haar		
 huidige woonplaats Birmingham in verband met  
 haar veiligheid. Wat vindt de klas ervan dat Malala  
 zoveel heeft opgegeven voor haar droom – dat alle  
 meisjes ter wereld onderwijs krijgen? 
•	 Malala werd beschoten door de Taliban. Waarom  
 zou de Taliban Malala als zo’n grote bedreiging heb 
 ben gezien? 
 
Kijk de aflevering verder tot 07:40. 
•	 Malala geeft aan dat ze de jongens die haar neer- 
 schoten niets kwaads toewenst. Bespreek met de  
 groep of zij Malala wel of niet begrijpen, en waarom.  
 Wat zou haar reden zijn om zo barmhartig te zijn? 
 
Laat na deze vraag het fragment 07:40-09:00 zien, waar-
in Malala uitgebreider ingaat op deze vraag. Denkt de 
klas nu anders over hun antwoord? Waarom wel niet? 
 
Kijk de aflevering verder vanaf 09:00 tot 15:15. 
•	 Malala geeft aan dat ze nu ze zo in de schijnwerpers  
 staat niet altijd meer even ondeugend kan zijn, een  
 kind kan zijn. Wat vindt de klas daarvan?  
•	 Malala	wil	later	graag	de	politiek	in.	Ze	wil	graag	een		
 eerlijke, corruptie-vrije politica in Pakistan worden.  
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 Wat vindt de groep ervan dat Malala weer terug wil  
 naar Pakistan, ondanks dat ze daar is neergeschoten  
 en niet veilig is? 
•	 Waarom is het goed voor een land als de politici 
 luisteren naar de inwoners, zoals Malala graag wil? 
 
Kijk de aflevering verder tot 18:30. 
•	 Malala spreekt over haar voorbeeld, de Pakistaanse  
 politica Benazir Bhutto. Hebben de leerlingen ook  
 zo’n groot voorbeeld? Wie is dat dan en waarom? 
 
Kijk verder tot 22:08. 
•	 Malala geeft enkele voorbeelden hoe de wereld haar  
 kan helpen met haar missies, zoals je uitspreken over  
 het belang van onderwijs. Inspireert Malala’s droom  
 de klas om ook meer te doen op het gebied van  
 meisjes- en vrouwenrechten? Waarom wel of niet? 
•	 In het fragment zagen we ook beroemde vrouwen  
 – Madonna en Angelina Jolie – die hun steun uit- 
 spraken voor Malala. Waarom is juist hun hulp en 
 de hulp van andere beroemdheden zo enorm  
 belangrijk? 
 
Pauzeer de aflevering weer even na 24:28. 
•	 Presentator Twan Huys en Malala bespreken het  
 fragment van Madonna die schaars gekleed haar  
 steun betuigt voor Malala’s missie. ‘Of je nu veel of  
 weinig aan hebt, dat moet ik respecteren’ aldus Malala.  
 Waarom vindt Malala het toch moeilijk om Madon- 
 na helemaal honderd procent te accepteren? Heeft  
 dat met haar cultuur te maken? Waarom wel of niet? 
 
Kijk de aflevering weer verder tot 29:00. 
•	 Dit fragment gaat met name in op de cultuur in  
 Pakistan en de verschillen die er tussen mannen en  
	 vrouwen	zijn.	Zo	komen	vrouwen	en	meisjes	weinig		
 buitenshuis. Wat vindt de groep daarvan? En is het  
 in Nederland ook zo dat jongens meer kansen  
 krijgen om hun talent aan de wereld te laten zien  
 dan meisjes?  
•	 Malala vindt dat Pakistaanse vrouwen en meisjes te  
 weinig voor zichzelf opkomen. Is het begrijpelijk dat  
 Malala ook schuld bij de Pakistaanse vrouwen neer- 
 legt voor het grote verschil in mogelijkheden tussen  
 mannen en vrouwen in Pakistan?  
•	 Is de groep het met Malala eens dat vrouwen het  
 sterkste geslacht zijn? Waarom wel of niet? 
 
Kijk verder tot 42:00. 
•	 Dit fragment zoomt o.a. in op de ontroerende band  
 tussen Malala en haar vader. Haar vader vindt dat  
 Malala helemaal zelf mag kiezen wat zij later wil  
 worden bijvoorbeeld. Malala heeft vele dromen:  
 arts worden of politica – misschien wordt ze nog wel  
 eens monteur! 
 Bespreek met de klas wat hun dromen en ambities  
	 zijn.	Zijn	ze	zo	met	de	toekomst	bezig	als	Malala	of		
 juist niet? Waar zou dat eventuele verschil hem in  
 kunnen zitten? 

Kijk de aflevering nu helemaal af tot 49:21. 
•	 Malala heeft vele prijzen gewonnen, zoals de Kinder 
 vredesprijs. Vindt de klas na het zien van deze afleve- 
 ring van College Tour dat die bekroningen terecht  
 zijn? 
•	 Probeer samen de aflevering nog eens helemaal  
 samen te vatten. Wat maakt Malala nou zo bijzon- 
 der? Waarom vindt zij het zo belangrijk om voor  
 meisjes- en vrouwenrechten op te komen en waarom  
 maakt zij zich zo sterk voor het recht op goed  
 onderwijs? 
•	 Kijkt de klas nu anders tegen naar school gaan aan  
 nu ze het verhaal van Malala kennen? Waarom wel of  
 niet? 
 
 
2. Anne Frank  

Anne Frank (1929-
1945) was een joods 
meisje dat wereldbe-
roemd werd door de 
dagboeken die ze bij-
hield tijdens de Tweede 
Wereldoorlog (1939-
1945). Toen Adolf Hit-
ler aan de macht 
kwam, doken Anne en 
haar familie onder in 
een goed verstopte wo-
ning aan de Prinsen-
gracht in Amsterdam: 
het Achterhuis. 

Tijdens deze moeilijke periode schreef Anne al haar 
belevenissen, gedachten en angsten van zich af in haar 
dagboeken. Annes woorden hebben mensen over de 
hele wereld geïnspireerd. Houd moed. Blijf geloven. 
Geef	niet	op!	 
In Heldinnen leest u meer over Anne Frank op pagina 
104 t/m 106. 
 
Anne Frank droomde ervan om schrijfster te worden. 
Helaas heeft ze nooit mee mogen maken dat haar 
droom ook écht uit kwam. Haar dagboek is overal ter 
wereld	verschenen.	Ze	is	niet	de	enige	heldin	uit	dit	
boek die zo van schrijven hield, ook de zusters Brontë 
(pagina	62-64)	waren	schrijfsters,	net	als	Annie	M.G.	
Schmidt (pagina 86-88) en Maya Angelou (pagina 110-
112). 
 
Laat de klas schrijven over de vrouwen die hen in hun 
leven hebben geïnspireerd. Dat kunnen vrouwen uit 
Heldinnen zijn, maar natuurlijk ook vrouwen uit hun 
eigen leven, denk aan moeders of oma’s. Laat de groep 
nadenken over waarom deze vrouwen zo belangrijk 
voor hen zijn geweest. Wat maakten deze vrouwen tot 
krachtige, indrukwekkende voorbeelden?  
 
Laat de groep zelf beslissen in wat voor vorm ze hun 
persoonlijke lofrede aan hun bijzondere vrouwen willen 
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opschrijven. Anne Frank schreef bijvoorbeeld in dag-
boekvorm (‘Lieve Kitty’) en Maya Angelou schreef poë-
zie. De leerlingen kunnen na het schrijven hun teksten 
aan elkaar presenteren. 
 
 
3. Marina Abramovic  

Marina Abramovic 
(1946) is kunstenares. 
Marina maakt geen 
beelden of schilderijen, 
maar ziet haar lichaam 
als een kunstwerk (per-
formance art). Door 
haar ideeën over kunst 
zijn veel mensen heel 
anders naar kunst gaan 
kijken.  
 
In een van Marina’s 
performances zit ze in 
een museum op een 

houten stoel en mag iedereen die dat wil voor haar 
plaatsnemen op de stoel tegenover haar. De enige voor-
waarde is dat diegene tegenover haar haar echt aan moet 
kijken. Dat was soms best heftig. Sommige mensen 
moesten huilen. Voor Marina was het natuurlijk ook erg 
intens.	Ze	moest	met	zoveel	mensen	en	zoveel	emoties	
omgaan.  
 
Probeer dit eens uit met de klas. Laat twee leerlingen 
tegenover elkaar plaatsnemen en kijk elkaar twee minu-
ten diep aan. Wissel telkens leerlingen af. Laat de rest 
van de klas toekijken. 
 
Bespreek daarna de ervaringen met elkaar. Was het 
moeilijk om elkaar zo diep in de ogen aan te kijken? 
Vonden de leerlingen het grappig of juist eng? Was het 
ongemakkelijk om elkaar zoveel aandacht te geven? Wat 
zegt het over je als je erg moet lachen bijvoorbeeld tij-
dens de performance? Is het erg als je het eng vond om 
te doen? Waarom wel of niet?  
 
 
4. Aletta Jacobs 

Aletta Jacobs (1854-
1924) was de eerste 
vrouwelijke dokter van 
Nederland.	Ze	vond	
het belachelijk dat ze 
als meisje in eerste in-
stantie geen genees-
kunde kon studeren. 
Maar Aletta zette alles 
op alles. Vrouwenrech-
ten loopt als een rode 
draad door haar leven. 
Ze	maakte	zich	name-
lijk ook hard voor het 

kiesrecht voor vrouwen. En eindelijk: toen Aletta 65 jaar 
was kregen vrouwen in Nederland in 1919 actief kies-
recht. In 1922 konden vrouwen voor de eerste keer naar 
de stembus. 
In Heldinnen leest u meer over Aletta Jacobs op pagina 
80 t/m 82. 
 
Praat tijdens een kringgesprek over stereotypen tus-
sen jongens en meisjes. Denk hierbij aan de volgende  
vragen: 
•	 Aletta wilde graag dokter worden. Is dat een typisch  
 ‘mannenberoep’? Waarom wel of niet? 
•	 Kan de klas andere beroepen bedenken die typisch  
	 voor	mannen	of	typisch	voor	vrouwen	zijn?	Zet	ze		
 onder elkaar op het krijtbord of digibord. 
•	 Is er een meisje in de klas dat later graag een meer  
 typisch mannenberoep, of een jongen die liever een  
 typisch vrouwenberoep wil gaan uitoefenen? Neem  
 de vooroordelen weg en praat er met elkaar over. 
•	 Bedenk samen welke vooroordelen je nog meer kunt  
 hebben over wat ‘typisch’ mannelijk of ‘typisch’  
 vrouwelijk is. Denk hierbij aan eigenschappen als  
 zorgzaam, behulpzaam en lief bij vrouwen en eigen- 
 schappen als stoer, sterk en direct bij mannen. Maar  
 denk ook aan taken: is het de taak van de vrouw om  
 meer voor de kinderen te zorgen en de taak van de  
 man om fulltime te werken? En is sport bijvoorbeeld  
 meer voor de man en kunst meer voor de vrouw? 
 
 
5. Laura Dekker 

Laura Dekker (1994) 
zeilde op haar veer-
tiende in haar eentje de 
wereld over. Dat was 
haar grote droom en 
daar had ze alles voor 
over. Ondanks dat de 
media, de overheid en 
zelfs de minister-presi-
dent zich met haar en 
haar droom gingen 
bemoeien. In Heldin-
nen leest u meer over 
Laura Dekker op pa-
gina 20 t/m 22. 

 
Eigenlijk alle heldinnen uit het boek hebben wel een 
droom. Laura, maar natuurlijk ook Malala Yousafzai. 
Maar	denk	ook	aan	Lady	Gaga	(pagina	146-148)	die	zo	
ontzettend graag zangeres wilde worden. En wat te den-
ken	van	Marianne	Thieme	(pagina	155-157)	die	zich	
inzet voor dierenrechten en droomt van een wereld 
waarin we met z’n allen zorgen voor een gezonde aarde. 
 
Laat alle leerlingen een collage maken van hun droom 
of ambitie. Verzamel alle tijdschriften die u kunt vinden 
en laat de leerlingen naar hartenlust knippen en plak-
ken. Laat ze op zoek gaan naar foto’s, illustraties en 
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quotes en deze op een groot vel karton plakken. Laat ze 
hun dromen presenteren in een kringgesprek of tijdens 
de feministische conferentie van de eindopdracht. 
 
 
6. Judith Leyster 

Judith Leyster (1609-
1660) was een kun-
stenares.	Ze	was	de	
eerste vrouwelijke 
meesterschilder van 
Nederland. Vóór Judith 
dachten veel mannen 
dat vrouwen niet kon-
den schilderen of dat 
schilderen gewoon iets 
‘typisch’ mannelijk was. 
Toen Judith begin 
twintig was maakte ze 
een geweldig zelfpor-
tret: zelfverzekerd, zelf-

bewust en nonchalant. Dat was voor de zeventiende 
eeuw heel vooruitstrevend. Heel lang werd ten onrechte 
gedacht dat de bekende schilder Frans Hals dit portret 
had gemaakt. Maar niets bleek minder waar.

In Heldinnen leest u meer over Judith Leyster op pagina 
68 t/m 70. 
 
Geef	de	leerlingen	de	opdracht	om	een	zelfportret	te	
maken. Benadruk dat het om de creativiteit gaat en niet 
om hoe ‘mooi’ het portret moet worden. Judith Leyster 
schilderde natuurlijk heel realistisch, maar een surrealis-
tisch en abstract zelfportret kan natuurlijk ook! 
Het gaat erom dat de leerlingen nadenken over hoe zij 
zichzelf zien. Misschien tekent een leerling zichzelf wel 
een voetbal erbij, of met een boek. Alles kan in deze 
opdracht! 
Laat de leerlingen de portretten aan elkaar presenteren, 
eventueel bij de feministische conferentie van de eind-
opdracht. 
 
EINDOPDRACHT 
Artikel schrijven over jouw favoriete heldin en pre-
senteren in postervorm op feministische conferentie 
Heeft u ervoor gekozen om gedurende een langere  
periode aan de slag te gaan met Heldinnen in de klas? 
Dan is het heel leuk om het project af te sluiten met  
een eindopdracht. 
 
Vraag de leerlingen om een artikel te schrijven over hun 
favoriete heldin uit het boek. Dit kan uiteraard in de 
vorm van een opstel, maar ook door bijvoorbeeld een 
mooi gedicht of een rap te schrijven over een van de 
vrouwen uit Heldinnen. Misschien maakt iemand wel 
een mooi lied over een van de vrouwen. Laat de creativi-
teit weer de vrije loop. 
 

Organiseer ter afsluiting een feministische conferen-
tie in de klas waarbij andere leerlingen, leerkrachten 
en ouders uitgenodigd kunnen worden. Tijdens deze 
conferentie kunnen de leerlingen hun eindopdracht – 
het artikel over hun favoriete heldin – in postervorm 
presenteren en vragen beantwoorden van de bezoekers. 
Ook kunnen de leerlingen tijdens de feministische con-
ferentie bijvoorbeeld hun zelfportret van de opdracht 
van Judith Leyster presenteren, net als de droomcollage 
van de opdracht van Laura Dekker. 
 
Sluit het congres af met een betoog over het belang van 
feminisme en vrouwelijke rolmodellen in het onderwijs. 
Dat moet een eitje zijn na gewerkt te hebben met zulke 
belangrijke heldinnen! 
 

Antwoorden van de quiz:

Vraag 1: B  
Vraag 2: C  
Vraag 3: B  
Vraag 4: C  
Vraag 5: A 
Vraag 6: C 
Vraag 7: C 
Vraag 8: A 
Vraag 9: D 
Vraag 10: C
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