
Laat de studenten de verhalen lezen van 
www.veiligehavenamsterdam.nl en bespreek deze 
verhalen daarna in de klas. 

Voorbeeldvragen die u kunt gebruiken: 
‣ Wat vind je van de hoofdpersoon, wat voor type is het, 

lijkt hij/zij op jou? Waarom wel/niet? 
‣ Kun je je inleven in de hoofdpersoon? Heb je begrip 

voor hem/haar? Waarom wel/niet? 
‣ Zou jij het net zo doen en er net zo instaan als de 

hoofdpersoon? Waarom wel/niet? 
‣ Als de hoofdpersoon jouw beste vriend(in) zou zijn, wat 

zou je dan doen? Waarom?

Filosofeer met uw studenten over vriendschap, liefde en 
identiteit. Hiervoor kunt u de volgende vragen 
gebruiken: 

‣ Mag iemand anders voor jou bepalen met wie jij 
bevriend bent? 

‣ Hoe belangrijk is identiteit in een vriendschap? 
‣ Mag iemand anders voor jou bepalen met wie jij een 

relatie hebt? 
‣ Hoe belangrijk is vrijheid in een relatie? 
‣ Kan je gelukkig worden als je de wereld niet mag 

laten zien van wie je houdt? 
‣ Is het een keuze op wie je verliefd wordt, of overkomt 

het je? 
‣ Kan je gelukkig zijn als je niet zelf mag kiezen met 

wie je wil trouwen? 
‣ Kunnen mannen en vrouwen vriendschappelijke 

liefde voor elkaar voelen zonder romantische 
bijbedoelingen? 

‣ Kunnen homoseksuele mannen gewoon vrienden zijn 
met andere mannen?/kunnen homoseksuele 
vrouwen gewoon vrienden zijn met andere 
vrouwen? 

Speciaal voor de campagne 'Inclusie in het mbo' stelt 
Theater AanZ deze lesbrief, behorend bij de voorstelling 
LEEF!, ter beschikking. De voorstelling LEEF! is een 
indringend portret over drie jongeren die twĳfelen, 
doorzetten en strĳden voor de vrĳheid van het eigen geluk 
en de eigen (seksuele) identiteit. Ze zĳn op zoek naar 
erkenning, verbinding en de vrĳheid zichzelf te kunnen 
zĳn binnen een maatschappĳ die neigt naar verharding en 
polarisering. 

De voorstellingen van Theater AanZ hebben altijd een 
interactief gedeelte. Bij het kijken naar theater hoort ook 
het vormen van een mening over de voorstelling. Wij 
impliceren niet dat wij ons publiek iets komen leren, maar 
het is de bedoeling dat het publiek zelf een visie/idee 
vormt over de aangereikte thema's.  
Wil je meer weten, klik dan hier.

OPDRACHT  Filosoferen

OPDRACHT  Verhalen

TIP: Denk aan de peilers van het kritisch denken. 
 Laat de studenten altijd hun mening onderbouwen.

Docentenlesbrief voor LEEF!

http://www.veiligehavenamsterdam.nl
https://www.theater-aanz.nl/voorstellingen/leef


Als het gesprek zijn einde nadert, sluit dan positief af 
met iets dat de studenten van de les geleerd hebben 
en complimenteer de studenten op het uiten van 
hun gedachten. 

LET OP: leg altijd de theaterregels uit aan de 
studenten. Deze zijn: 
‣ De jassen gaan uit  
‣ Petten of capuchons gaan af 
‣ De telefoons gaan uit en in de tas 
‣ Er wordt niet gegeten en gedronken 
‣ De zaal wordt niet tussentijds verlaten

Kritisch Denken 

Een kritische houding kun je herkennen. Dit 
zijn haar eigenschappen: 
‣ Ik wil actief op zoek naar bewijzen van wat 

daar wordt gezegd. 
‣ Ik wil de begrippen die ik gebruik helder 

definiëren, zodat anderen begrijpen wat ik 
bedoel. 

‣ Ik sta open voor ideeën en suggesties van 
anderen. 

‣ Ik wil vragen stelen bij mijn eigen 
overtuigingen en aannamen. 

‣ Ik wil mijn oordeel uitstellen. 
‣ Ik ben bereid te luisteren. 
‣ Ik wil samen problemen oplossen. 
‣ Ik vind het de moeite waard om dichter bij 

de waarheid te komen. 
‣ Ik vind het de moeite waard om helder te 

spreken. 

Ga het gesprek aan aan de hand van de volgende korte 
film: In a Heartbeat (duur 4:05 minuten)  
https://www.youtube.com/watch?v=2REkk9SCRn0 

Bespreek met de studenten wat er in deze film gebeurt. 
Wat ze daarvan vinden. Of ze de angst van het eerste 
jongetje kunnen begrijpen. Of dit hier op school zou 
kunnen gebeuren. Wat hun reactie zou zijn als ze dit 
zouden zien gebeuren. Hoe denken ze dat dit verhaal 
verder gaat?

OPDRACHT  In a heartbeat

Tot slot

Wij wensen u veel plezier en 
mooie inzichten samen met 
uw studenten en we zien u 
graag bij de voorstelling. 

TIP: Vraag altijd om een 
onderbouwing van de 

gegeven meningen en om 
een definitie van begrippen. 

https://www.youtube.com/watch?v=2REkk9SCRn0



