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Binnenkort bezoekt jouw klas de tentoonstelling 
WAANZIEN in MOTI. Bekijk vooraf samen met je 

klas de film WAANZIEN en maak daarna dit 
waanziennige werkblad.

NAAM:

KLAS:



De kleding die je draagt zegt iets over wie je bent. Hoe je wil dat anderen 
jou zien? In de film WAANZIEN zie je dat Peter niet goed weet wat hij 
moet aantrekken. 

Wat heb jij vandaag eigenlijk aan? Beschrijf het hieronder.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Omcirkel de kledingstukken die bij jouw kledingstijl passen.
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Peter is jaloers op Barbie. Hij voldoet niet aan ons schoonheidsideaal. 
Barbie wel: ze heeft grote ogen, een volle bos haar, een egale huid, smalle 
kaken is vooral heel erg slank.
Schoonheidsidealen veranderen steeds. Vroeger vond men andere dingen 
mooi dan nu.

Trek een lijn van het juiste jaartal naar het juiste 
schoonheidsideaal.
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1600 - 1700 
Tijd van regenten 

en vorsten

1950 - heden 
Tijd van televisie 

en computer 

1500 - 1600
Tijd van de ontdekkers 

en hervormers 
 

3000 v. Chr. – 
500 na Chr. 

Tijd van Grieken 
en Romeinen 

A

In de film ziet Peter een foto van 
zichzelf in sexy jurk in de krant. 
De krantenkop bij de foto is: 
Peter is eigenlijk een vrouw. 
Dat klopt niet.

Stel je bent een journalist van 
een krant. Welke krantenkop 
zou jij bij het beeld hiernaast 
plaatsen?

…………………………………….........

………………………………...............

...................................................
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Herkende jij in de film de echte Mona Lisa op de wand achter Karen? 
Kruis van onderstaande bekende kunstwerken het origineel aan. 
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Karen vertelt in de film dat reclamemakers hun boodschap net zo lang 
blijven herhalen totdat jij hun producten koopt. 

Noem twee dingen die jij wel eens hebt gekocht omdat 
je ze in een reclame zag.

1 …………………………………………………………………………………………

2 …………………………………………………………………………………………
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Welke trucs kun jij bedenken die reclamemakers gebruiken 
om iets aan je te verkopen? Noem er twee.

1 ………………………………………………………………………………………………

2 ………………………………………………………………………………………………

Karen vertelt in de film dat een krant, een tijdschrijft of tv-programma 
altijd een redactie heeft. Dat zijn de mensen die controleren of de beelden 
en verhalen wel kloppen, maar ook of ze geschikt zijn voor de lezer of de 
kijker. Op internet moet je dat zelf doen.

Welke oplossing heeft Peter voor ongewenste vrienden op 
sociale media, zoals Facebook?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Noem een ding dat je niet leuk vindt aan internet.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Noem een ding dat je wel leuk vindt aan internet.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Karen vertelt dat je brein soms beelden verzint die er helemaal niet zijn. 
Zoals bekende figuren die je brein herkent in gekleurde blokjes. 

Welke bekende figuren herken jij in de blokjes hieronder?
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…………………………………….......………………….………………….......……………….

…………………………………….......………………….………………….......……………….
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In de film heb je verschillende optische illusies gezien. 
Hoe goed heb jij eigenlijk naar de film gekeken?

Kruis de achtergrond aan die NIET voorkomt in de film.

Hoeveel dieren zie jij in onderstaand beeld?

…………………………………….......………………….………………….......………B

A
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