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HIDDEN FIGURES
BOVENBOUW HAVO EN VWO

VAKKEN: GESCHIEDENIS, NATUURKUNDE, WISKUNDE, CKV, KUNST

FILM

Deze lesbrief hoort bij de vertoning van Hidden
Figures tijdens het InScience filmfestival 2017.
InScience wil via films wetenschap toegankelijker
maken en ingewikkelde thema’s verhelderen.
Meer informatie is te vinden op de website van
InScience

OVER DE FILM
De vrouwen in Hidden Figures zijn eens niet de
huisvrouwen en vriendinnetjes van de heroïeke
astronauten, die vol spanning afwachten of hun
mannen weer thuiskomen. Nee, de film vertelt het
verhaal van Katherine Johnson, Dorothy Vaughn
en Mary Jackson, drie briljante vrouwen van AfroAmerikaanse afkomst, die werkten bij de NASA
als menselijke rekencomputers. Hidden Figures is
gebaseerd op een waargebeurd verhaal en laat zien
welke rol Afro-Amerikaanse vrouwen hadden bij het
ruimtevaartprogramma van de NASA in de jaren ’60.
Deze indrukwekkende film toont een onbelicht deel
van de geschiedenis van de ruimtevaart en neemt de
kijker mee achter de schermen bij de NASA. Bij de
filmvertoning is een wetenschapper aanwezig die op
interactieve wijze met de klassen in de zaal in gesprek
gaat over de film.

NO FACTS
NO FUTURE
Deze lesbrief is samengesteld door InScience – Dutch
International Film Festival Nijmegen. InScience is
een wetenschapsfilmfestival opgericht in 2015 door
Arthouse LUX en de Radboud Universiteit. Het doel
van het festival is aan de ene kant het tonen van de
schoonheid van wetenschap door middel van het
medium film en aan de andere kant het verhelderen
van ingewikkelde thema’s uit de wetenschap met
behulp van film. InScience vertoont wetenschapsfilms,
dit zijn films die altijd een link hebben met onderzoek
of wetenschappers. Daarnaast wordt er aan de
filmvertoning altijd een bezoek van een wetenschapper
gekoppeld om het onderwerp met de leerlingen te
bespreken.
De derde editie van InScience wordt gehouden onder het
motto ‘No facts, No future’. Daarmee neemt InScience
stelling in het tijdperk van alternatieve feiten, post-truth
en de opvatting dat wetenschap ook maar een mening
is.
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FILM&WETENSCHAP
IN DE KLAS
Tijdens de schoolvoorstellingen van InScience wordt
het medium film op verschillende manieren behandeld:
als kunstvorm, als communicatiemiddel en als informatiebron. Dit lesmateriaal is bedoeld om docenten te
ondersteunen om film ook op die manieren te behandelen in de klas.
Om film als kunstvorm te bespreken is er enige kennis
nodig van de manier waarop film gemaakt wordt. Hierbij
is het belangrijk om te onthouden dat filmmakers
constant keuzes maken. Welke beelden laat ik zien en
welke niet? Wat knip ik weg uit een interview en wat
laat ik wel horen? Welk kader kies ik en hoeveel van de
omgeving is dus te zien? Het lesmateriaal stimuleert
docenten om hierover met de leerlingen in gesprek te
gaan. Zijn zij zich bewust van het maakproces van films?
Zijn de leerlingen kritisch en zien ze dat de waarheid uit
de film een van de manieren is om naar een onderwerp
te kijken of geloven ze meteen wat er verteld wordt? Door
hierover in gesprek te gaan met de leerlingen creëer je
een bewuste en kritische houding waardoor leerlingen
meer leren vertrouwen op hun eigen oordeel.
Daarnaast staat film als communicatiemiddel centraal.
Films zijn een manier om een boodschap over te brengen. Bijvoorbeeld om de uitkomsten van een wetenschappelijk onderzoek of een onbelicht deel van de
geschiedenis aan een groter publiek te tonen. InScience
biedt hiervoor een platform. Leerlingen kunnen zelf ook
gebruik maken van het feit dat film een communicatiemiddel is en bijvoorbeeld een werkstuk verfilmen.

Een film of een programma met korte films gaat ook
altijd over een bepaald onderwerp. Hierdoor kan het
medium ook ingezet worden als informatiebron.
De informatie die overgebracht wordt kan gebruikt
worden voor het vooronderzoek bij het schrijven van een
profielwerkstuk of als activatie van voorkennis.

VOORBEREIDING
FILMBEZOEK
Als voorbereiding op het bioscoopbezoek met de klas
en als introductie op de film kunnen (een aantal van
de) onderstaande vragen besproken worden.
/ Waar denk je dat de film over gaat?
/ Welke tijd speelt het zich af? Wat weet je over
de positie van Afro-Amerikaanse vrouwen in de
Verenigde Staten in die tijd?
/ Wat weet je van vrouwenemancipatie en
rassensegregatie in de Verenigde Staten?
/ Wat weet je van het ruimtevaartprogramma uit die
tijd?
/ Hoe denk jij over de combinatie vrouwen en
bètawetenschappen?
/ Ken je andere films die over dit onderwerp gaan?
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INTRODUCTIE
OPDRACHT
Bedenk een fictief personage uit de tijd waarin de
film zich afspeelt; jaren zestig, Amerika. Maak voor
dit personage een social media account. Als ze toen
snapchat, Facebook, twitter of instagram zouden
hebben, wat zou die persoon dan posten en delen, wat
zou die persoon liken? Hoe zou die persoon zichzelf
presenteren op social media, laat diegene juist veel
of weinig van zichzelf zien? Bedenk een naam, een
verhaal bij dit personage. Het beeld en de tekst op
de social mediapagina moeten samen wat vertellen
over de persoon achter de pagina. Door wat we zien
en lezen leren we de persoon en de situatie waarin de
persoon zit kennen. Knip en plak digitaal of op papier
een collage van het social media account.

FILMBEZOEK
De leerlingen bekijken de film in Arthouse LUX
en krijgen een voorbereidende lezing van een
wetenschapper. Hierdoor krijgen ze meer inzicht in
het onderwerp en kunnen ze hun eerste vragen naar
aanleiding van het onderwerp stellen.

NA HET
FILMBEZOEK
Na het bezoeken van de film kunt u deze nabespreken
aan de hand van onderstaande vragen.
// Wist je dat deze vrouwen invloed hebben gehad
op de missies van de NASA?
// Vind je de film een realistisch beeld geven van
deze tijd?
// Wat had je zelf anders gedaan als jij de film had
gemaakt?
// Kun je jezelf inleven in de tijd dankzij de film?
// Wat vond je het meest verrassend?

// Hoe worden de verschillende personages
neergezet in de film? De astronauten en de
vrouwelijke wiskundigen? Kun je dit vergelijken met
andere ruimtefilms die je hebt gezien?
// Wat kun je zeggen over de verhouding tussen man
en vrouw in de film?
// Wat denk je dat de filmmakers ons willen
vertellen?
// Maakt de film racisme en vooroordelen
makkelijker bespreekbaar?
// Wat herken je van de film terug in deze tijd?
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STILL UIT: HIDDEN FIGURES

PRAKTISCHE
OPDRACHT
In deze opdracht gaan leerlingen debatteren over de
thema’s van de film. Deze opdracht is gebaseerd op de
Hypatia Toolkit, meer informatie en voorbeelden kun je
daarin vinden.
Over de combinatie vrouw, wetenschap en techniek
bestaan veel vooroordelen. In de tijd van de film maar
ook nog vandaag de dag. Deze opdracht gaat in op
deze vooroordelen en stereotyperingen. Het daagt
de leerlingen uit om hun eigen mening te vormen,
te verwoorden en hun ideeën te toetsen aan die
van medeleerlingen. Tijdens de opdracht heeft de
docent de rol van mediator. Het doel van de opdracht
is om in gesprek te gaan over welke stereotypen er
in de samenleving zijn ten aanzien van de bèta-en
techniekberoepen en te weten te komen hoe de andere
leerlingen hierover denken.
De leerlingen discusiëren over stereotyperingen en
genderrollen in de bèta- en techniek sector. In Hidden
Figures komen er een aantal stereotyperingen en
vooroordelen naar voren, bespreek deze nogmaals
kort met de klas. Bespreek hoe met elkaar omgaat
als je discusiëert. Het kan een gevoelig onderwerp
zijn en een discussie kan fel worden. Hoe pak je dit op
een respectvolle manier aan? Geef leerlingen mee dat
ze formuleren vanuit hunzelf. “Ik vind dit omdat…” “Ik
denk dit omdat….” Zo komen meningen niet over als
persoonlijke aanval.

Verdeel de klas in twee groepen en zet de stoelen
in een lagerhuis opstelling met stoelen tegenover
elkaar. Kies welke stellingen je gaat behandelen en
lees deze voor of laat ze zien op het digibord. Wijs aan
welke kant voor en welke kant tegen de stelling is. De
leerlingen gaat nu discusiëren over de stelling. Als
ze wat willen zeggen gaan ze staan, de debatleider
geeft beurten. Motiveer de leerlingen om echt te
discusiëren vanuit de mening die zij toegewezen
hebben gekregen. Als de discussie niet op gang komt
kun je uitspraken herhalen, scherper herformuleren
en vervolgens iemand vragen om er op te reageren.
Tijdens de discussie kun je verwijzen naar de film.
Begeleid de discussie zonder zelf je mening te geven.
Wijs per groepje 1 iemand aan om aantekeningen te
maken.
Laat leerlingen na afloop in groepjes het debat
nabespreken. Welke problemen kwamen naar
voren, waar zitten knelpunten, wat zou anders
kunnen, hoe zou dit kunnen. Wat is jouw mening over
stereotypering binnen bèta en techniek? Wat merk
je er zelf van? Hoe gebeurt het in jouw omgeving?
Welke problemen willen ze aan de orde stellen?
Denk bijvoorbeeld aan: diversiteit, gender, kansen,
vaste ideeën, vooroordelen, regels die de overheid
voorschrijft en de combinatie van werk en de balans
tussen werk en privé.Laat de leerlingen per groepje
drie onderwerpen/problemen opschrijven met
mogelijke oplossing of actie.
Als er tijd voor is kunnen deze oplossingen visueel
weergeven op een poster. Laat per groepje 1 iemand
de drie oplossingen presenteren. Hierna kunnen
leerlingen stemmen op het beste idee.
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STELLINGEN
Er moet bij sollicitatieprocedures voor bèta- en techniekbanen actief voorrang
gegeven worden aan vrouwen, net zoals aan etnische minderheden. Er moet positieve
discriminatie worden toegepast.
//

Op school moeten we eerder en betere informatie krijgen over studiekeuze, dan
zouden meisjes vaker kiezen voor een bèta-opleiding
//

Alle leerlingen zouden van de brugklas tot het examenjaar bèta- of techniekvakken
moeten hebben. Dit zouden net zoals Engels en Nederlands verplichte vakken moeten
zijn.
//

De traditionele rolverdeling tussen man en vrouw werkt nu eenmaal het beste, dit
moeten we niet veranderen.
//

//

Als iemand geen betaald werk heeft, levert hij/zij geen bijdrage aan de samenleving.

Nederland is een geemancipeerd land, op school krijgen jongens en meisjes dezelfde
kansen, het is de eigen schuld van vrouwen dat zij kiezen voor partime werk en werk
buiten de bèta sector.
//

Het is oneerlijk dat mannen maar vier dagen ouderschapsverlof krijgen, terwijl
vrouwen vier maanden krijgen.
//

Als je serieus wilt worden genomen moet je fulltime werken (40 uur per week), anders
kun je je collega’s niet bijbenen.
//

Afgelopen augustus raakte werd een medewerker van Google ontslagen omdat hij in
een uitgelekte interne memo schreef dat er weinig vrouwen in de techindustrie werken
vanwege de biologische verschillen tussen mannen en vrouwen. De discussie over
diversiteit moet openlijk gevoerd kunnen worden. Politieke correctheid van bedrijven
weerhoudt dit.
//

Vrouwen werken over het algemeen beter samen, zijn aardiger en minder assertief.
Hierdoor zijn ze minder goed in leidinggeven.
//

OOK INTERESSANT
Interview met organisatiepsycholoog Naoimi Ellemers over vooroordelen op de werkvloer
Informatie over voorvechtster van gelijke rechten Rosa Parks
Nederlands eerste vrouwelijke dokter
De Euler Method, de wiskundige methode die Katherine in de film gebruikt.
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ACHTERGRONDINFORMATIE
Om de film beter te begrijpen volgt hier historische
achtergrondinformatie over het onderwerp.
Discriminatie
De film speelt zich af in de jaren ‘60 van de vorige
eeuw in de zuidelijke staten van de Verenigde Staten.
Pas in 1865 werd ook hier de slavernij afgeschaft.
Ondanks deze afschaffing was er nog steeds sprake
van rassensegregatie in het dagelijks leven. In de film
zien we bijvoorbeeld vaak bordjes met colored erop
voorbij komen. Zwarte mensen mochten geen gebruik
maken van de gewone faciliteiten maar hadden hun
eigen wc’s, een eigen gedeelte achterin de bus en hun
eigen afdeling in de bibliotheek. Op deze manier werd
de ongelijkheid in stand gehouden.
In de film zien we dat Mary Jackson graag ingenieur
wil worden, ondanks dat ze hier wel de juiste opleiding voor heeft mag ze dit niet. Ze heeft haar graad
niet gehaald aan een white school, een school waar
alleen blanke mensen werden toegelaten. Op deze
manier werd de zwarte bevolking gediscrimineerd en
onderdrukt.

Vrouwen emancipatie
De negentiende eeuw is dé eeuw van de vrouwenemancipatie, wereldwijd kregen vrouwen op steeds
meer plekken actief en passief stemrecht, vrouwen
werden mondiger, studeerden meer en gingen vaker
aan het werk. Toch was er nog geen sprake van
volledige gelijke rechten en kansen. In 1963 kwam
er een wet tot stand die voorschreef dat mannen en
vrouwen evenveel moesten verdienen bij hetzelfde
werk. Helaas bleven vrouwen te maken houden met
discriminatie, ondanks de wet kregen zij rond 1970 tot
wel 45% minder uitbetaald dan mannen. Vaak kregen
vrouwen ook minder belangrijke taken en posities
aangeboden dan hun mannelijke collega’s. Met de
Civil Rights Act van 1964 werd er niet alleen formeel
een einde gemaakt aan discriminatie van de zwarte
bevolking, maar ook aan de discriminatie van vrouwen. Toch bleef de Afro-Amerikaanse vrouw het niet
makkelijk hebben.

Freedom riders
In de film zien we de Freedom Riders bussen voorbij
komen. De Freedom Riders waren mensenrechten
activisten die streden voor de gelijke rechten. Ze
reden in gemengde raciale groepen in bussen tussen
de verschillende staten om zo te protesteren tegen de
discriminerende segregatieregels en te strijden tegen
rassenhaat. Deze busritten wekte veel agressie en
geweld op, er waren regelmatig aanslagen op de bussen met doden en gewonden tot gevolg. De Freedom
Riders hebben veel betekend voor gelijke burgerrechten voor de zwarte bevolking.

Ruimtevaart en wiskunde
In de jaren zestig was het een behoorlijke onderneming om een bemande raket naar de maan te sturen
en weer terug op aarde te krijgen. Men beschikte
toen over minder geavanceerde technologie dan jij nu
in je smartphone hebt zitten. Toch waren de Amerikanen ontzettend gemotiveerd om deze uitdaging
aan te gaan. Dit kwam mede door de space-race die
ze hielden met de Russen. De Verenigde Staten en
Rusland wilden beiden als eerste hun vlag op de maan
zetten en zo de ruimte veroveren. Het ontwikkelen
van de ruimtetechnologie werd een belangrijk punt in
het conflict tussen de Russen en de Amerikanen, niet
alleen om de militaire toepassingen maar ook om het
moraalverhogende effect. In de hoop meer geniale
ruimtevaarttechnologen voort te brengen pasten de
Amerikanen zelfs het schoolcurriculum aan.

Martin Luther king
je kent hem waarschijnlijk wel van zijn uitspraak ‘I
have a dream’. Deze beroemde woorden sprak hij uit
in een speech over zijn droom dat mensen ooit op hun
gedrag en niet op hun huidskleur beoordeeld zouden
worden. King was een dominee, politiek leider en
een van de prominentste leden van de Amerikaanse
burgerrechten beweging. King werd beroemd dankzij
zijn geweldloze verzet tegen de rassenscheiding . Op
39 jarige leeftijd werd hij vermoord.

In 1915 werd de voorloper van NASA (National Aeronautics and Space Administration) opgericht, om
onderzoek en ontwikkelingen op het gebied van de
luchtvaart te bevorderen. Hidden figures toont de
afdeling van Afro-Amerikaanse vrouwen die allerlei
wiskundige berekeningen uitvoeren die de ingenieurs nodig hadden voor het Mercury-programma.
De komst van een vroege machinale computer (IBM)
zorgde ervoor dat de vrouwen leerden programmeren
en zich zo verder ontwikkelden.
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STUDIES NAAR GELIJKHEID EN
DISCRIMINATIE
// Vrouwen scoren over het algemeen beter op
empathische vaardigheden, terwijl mannen juist
beter zijn in ruimtelijke vaardigheden.
Bron: Mark van Vugt, evolutionair psycholoog aan de Vrije
Universiteit

// Meisjes krijgen meer belangstelling voor
technische studies als hen duidelijk wordt gemaakt
dat techniek ook een maatschappelijke bijdrage
kan leveren. Bron: Naomi Ellemers sociaal psycholoog
universiteitshoogleraar in Utrecht

// Als vrouwen op precies dezelfde manier over
hun salaris onderhandelen, bereiken zij toch niet
hetzelfde resultaat. Bron:Naomi Ellemers sociaal
psycholoog universiteitshoogleraar in Utrecht

// Vrouwen houden in hun baankeuze meer
rekening met hun privéleven dan mannen. Bron:
Naomi Ellemers, hoogleraar sociale psychologie
Universiteit Utrecht

// Tweejarige meisjes drukken zich over het
algemeen beter uit dan jongetjes, terwijl tweejarige
jongens motorisch verder ontwikkeld zijn. Die
verschillen worden uitvergroot door opvoeding.
Bron: Jelle Jolles, hoogleraar Neuropsychologie VU

// De werkzame beroepsbevolking met een voltijd
baan bestond in 2016 bestond uit ongeveer 3,3
miljoen mannen en 1 miljoen vrouwen. Bron: CBS
// In 2013 had 67% van de autochtone vrouwen in
Nederland een baan, tegenover 48% van de vrouwen
met een nietwesterse migratieachtergrond.
Bron cbs

// In 2014/2015 waren er meer dan drie keer
zoveel mannelijke eerstejaars studenten van een
technische opleiding in het hoger onderwijs dan
vrouwen. In heel Europa studeren veel minder
vrouwen af in technische richting, in Nederland ligt
dit percentage nog lager dan in de meeste andere
landen. Bron: cbs
// Het aandeel meisjes dat op de havo een natuur en
techniek profiel kiest is de afgelopen tien jaar meer
dan verdubbeld.
Bron: atria kennisinstituur voor emancipatie en
vrouwengeschiedenis

// Meisjes met een niet-westerse herkomst kiezen
vaker voor bèta of techniek dan autochtone meisjes.
Bron: atria kennisinstituur voor emancipatie en
vrouwengeschiedenis

// Er is sprake van een onbenut bèta-talent onder
hoogopgeleide vrouwen. Op havo en vwo kiezen
meisjes na een bèta-profiel veel minder vaak voor
een bèta-vervolgopleiding dan jongens. Bron: atria
kennisinstituur voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

// In 2011 werd 11% van de topfuncties in de
industrie en bouw sector vervuld door een vrouw.
In 2014 werd 8% van de topfuncties in de ICT sector
vervuld door een vrouw.
Bron: atria kennisinstituur voor emancipatie en
vrouwengeschiedenis

// Bij 1 op de 6 Nederlandse stellen met kinderen
werken man en vrouw evenveel uren. Bron: SCP
// Vrouwen tot 34 jaar zijn hoger opgeleid dan
mannen. Er stromen meer vrouwen in op de
universiteit en hbo dan mannen en vrouwen
studeren sneller af. Bron: financieel dagblad
// De maatschappij is ingericht op het 1,5-model:
één hoofdkostwinner en één partner die in deeltijd
werkt.
Bron: hoogleraar economie Esther-Mirjam Sent van de
Radboud Universiteit.

// Hoogopgeleiden vrouwen verdienen bij hun
eerste baan 10% minder dan mannen.
Bron:SCP

// Bij vrouwen die een technische opleiding
voltooien, is de kans kleiner dat zij daadwerkelijk
in de techniek gaan werken dan bij mannen met
dezelfde opleiding. Het gebrek aan parttimebanen
in de sector wordt gezien als een belangrijk nadeel.
Bron CBS
// Bij de eindexamens scoren meisjes hoger
op talen en jongens op wiskunde. Dit verschil
is onder leerlingen met een niet-westerse
migratieachtergrond groter dan onder autochtone
scholieren.
Bron: Onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs

// Uit onderzoek blijkt dat gemengde teams betere
resultaten bereiken dan teams die overwegend uit
mannen of vrouwen bestaan. Als de meerderheid
van een team een diverse etnische achtergrond
heeft, heeft dit ook positief effect.
Bron: onderzoek van Sander Hoogendoorn van het ACE

// Vrouwen besteden gemiddeld 30 uur per week
aan het huishouden, mannen 10 uur. Ook als de man
minder gaat werken, dan nóg blijft de vrouw meer in
het huishouden doen.
Bron SCP

// Naar Europese normen scoort Nederland
bovengemiddeld op het gebied van emancipatie,
alleen in de Scandinavische landen is er meer
algemene gelijkheid tussen man en vrouw. Dit wordt
gemeten met de GEM waarde. De GEM-waarde geeft
de gelijkheid tussen de mogelijkheden van vrouwen
en mannen weer op economisch en politiek gebied.
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EXTRA
Zelf onderzoek doen naar aanleiding van de film
Naar aanleiding van de film kunnen je leerlingen
onderzoek doen. Leerlingen kunnen het onderwerp
van de film gebruiken voor bijvoorbeeld een profielwerkstuk of een onderzoeksopdracht. Voorbeelden
van onderwerpen hiervoor zijn:
/ De invloed van historische vrouwen in de wetenschap. Meer dan 150 jaar na haar dood geldt Ada
Lovelace als de eerste vrouwelijke computerprogammeur.
/De ideeën van verschillende generaties over vooroordelen en stereotypen. Is discriminatie nog van deze
tijd?
/ Film als medium om historische verhalen te vertellen. Denk bijvoorbeeld aan hoe de astronauten
worden afgebeeld, kun je dit vergelijken met andere
ruimtevaart films?
/Het benaderen van een raketvlucht met een theoretisch rekenmodel.

COLOFON | Auteur: Annerie Holtland

Film is een kunstvorm. Tijdens het onderzoek kun je
de film niet alleen als informatiebron gebruiken maar
ook als kunstwerk bekijken. Hou dan de drie contexten van een kunstwerk in je achterhoofd:
/Artistieke context; het kunstwerk zelf (techniek,
materiaal, media) De kunstenaar en zijn/haar opvattingen.
/Maatschappelijke context; sociale situatie, maatschappelijke betekenis.
/Ervaringscontext; beleving en emotie
Als leerlingen de film willen benaderen vanuit sociaal-maatschappelijk/kunst/cultuur kant kunnen ze
bij het opstellen van een onderzoeksvraag gebruik
maken van het ScEPTED-model. Dit staat voor sociaal, cultureel antropologisch, economisch, politiek,
technologisch, ecologisch en demografisch model.
Tip: Motiveer leerlingen om deze opdracht te combineren
met bijvoorbeeld het CKV onderzoek of een beeldende opdracht bij het vak Kunst.

Redactie: Susanne Beckers

Vormgeving:
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