
 
 
Lesbrief Vriendschap 

 
 
  

Nabespreking Theater AanZ 
“Lokaal G 1.25” 
Het Enveloppenspel 
 
Voorafgaand aan het theaterstuk heeft u het met de leerlingen over vriendschap gehad, vervolgens 
hebben zij het theaterstuk gezien en op het interactieve gedeelte kunnen inspelen. De belangrijkste 
items die hierin zijn uitgewerkt zijn:  
vriendschap, scheldgedrag, vooroordelen, uitsluiting en veiligheid op school. 
Deze items kunt u in de nabespreking verder uitdiepen waardoor de leerlingen voor zichzelf, maar 
mogelijk ook onderling meer duidelijkheid krijgen over de wijze waarop zij zichzelf opstellen t.a.v. 
homoseksualiteit. 
 
De doelstelling van de nabespreking is dat de leerlingen 

- indrukken met elkaar kunnen uitwisselen; 
- weten dat het stuk handelde over vriendschap, vooroordelen, scheldgedrag en uitsluiting 

gericht op homoseksualiteit; 
- de gelegenheid krijgen hun mening te formuleren en uit te spreken; 
- informatie krijgen over homoseksualiteit, belangrijke website-adressen en adressen van 

belangenorganisaties; 
- weten welke gezamenlijke afspraken op school bestaan ten aanzien van scheldgedrag, 

discriminatie en uitsluiting gericht op homo- /biseksualiteit; 
- weten waar zij met individuele vragen terecht kunnen. 
 

HET ENVELOPPENSPEL 
Bron: Dominique Sprengers, Janine te Nijenhuis, Peter Dankmeijer 

 
Verantwoording van de werkvorm 
Deze werkvorm is uitstekend bruikbaar als leerlingen al gepraat hebben over homoseksualiteit.  
Hij is ook bruikbaar als er meerdere lessen over homoseksualiteit gegeven worden. Bij deze werkvorm 
kunnen leerlingen zich verplaatsen in de rol van de homoseksuele man/jongen of homoseksuele 
meisje/vrouw. 
 
Benodigdheden 
Enveloppen, kaartjes, vragenlijst enveloppenspel (zie bijlage). 
 
Spelregels en begeleiding 
De docent(e)/ mentor maakt een keuze uit de bijgevoegde vragenlijst. De docent(e)/ mentor schrijft 
van te voren de vragen op de kaartjes (één vraag per kaartje), stopt ze in de enveloppen en plakt 
deze dicht. U kunt op verschillende manieren dit spel aanbieden: 
 
Het Lagerhuisdebat:  
U verdeelt de klas in twee groepen. Een leerling neemt een envelop en leest de stelling voor aan de 
groep. De twee groepen gaan debatteren over de stelling. De leerling luistert naar de groep en geeft 
een korte samenvatting van wat de groep heeft gezegd over deze stelling en formuleert vervolgens 
zijn/haar eigen mening. 
 
 
 
 



Het Kwartet: 
U verdeelt de klas over 4 groepen en de enveloppen evenredig over het aantal leerlingen. De 
leerlingen gaan eerst met elkaar de stellingen bespreken in het eigen groepje. Zij zorgen ervoor dat zij 
het antwoord op de vraag hebben. Daarna wordt er in een soort kwartetachtige vorm de stellingen aan 
elkaar gegeven. Eerst mag er in het groepje overlegd worden voordat het uiteindelijke antwoord wordt 
gegeven. De gevende groep beoordeelt of het antwoord goed of fout is. 
 
Bij beide vormen geldt:  
Als de vraag niet goed wordt beantwoord of het antwoord is niet voldoende uitgediept, dan kan de 
docent(e)/ mentor hierop inspringen via doorvragen. 
Je krijgt te maken met heteronormen. Ga daar zo veel mogelijk op in. 
Een variatie op het spel is om er een grabbelton van te maken. Als de leerling aan de beurt is trekt 
hij/zij een enveloppe uit de grabbelton. 
 
Afsluiting van de les 

Dit spel moet goed geëvalueerd worden aan de hand van een paar vragen. 
1. Hoe vond je het om de vraag te beantwoorden? 
2. Denk je dat je je homoseksuele vriend/broer/neef of lesbische vriendin/zus/nicht nu beter kunt 

begrijpen? 
3. Denk je dat je je nu anders op zult stellen naar homoseksuele jongens/meisjes 

(mannen/vrouwen)? 
4. Heb je iets geleerd van deze les? 

 
 

* Voor meer lesideeën zie www.edudivers.nl 
 
De enquête: 
Op de website van Theater AanZ staat een enquête die de leerlingen na het zien van de voorstelling 
‘Lokaal G1.25’ kunnen invullen. Deze enquête sluit aan op de voorstelling en stellen leerlingen in staat 
hun mening te ventileren over het thema van de voorstelling. Deze mening blijft privé en zal niet voor 
andere doeleinden worden gebruikt. 
U vindt deze enquête via: http://www.theater-aanz.nl/enquete.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.edudivers.nl/


Bijlage 1: 
 
Voorbeeldstellingen behorende bij het Lagerhuisdebat. 
 
- je kunt het altijd aan het uiterlijk zien dat iemand homo of lesbisch is 
 
- homo is geen scheldwoord 
 
- als 2 homo’s of 2 lesbo’s hand in hand lopen dan vragen ze erom gepest te worden 
 
- homoseksualiteit is een ziekte 
 
- homoseksualiteit en geloof kunnen niet samengaan 
 
- als mijn beste vriend homo/lesbo is, dan ga ik niet meer met hem/haar om 
 
- voor meisjes is het makkelijker om lesbisch te zijn dan voor jongens om homo te zijn 
 
- een school is verplicht meer zichtbaarheid te geven aan seksuele diversiteit 
 
- jongens en meiden hebben zich te kleden en te gedragen naar de norm van de heersende groep  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 2:  
 

Vragen behorende bij het Kwartet.  
(de antwoorden kunt u vinden in de bijgeleverde docenteninformatie) 
 
Vooroordelen: 

- Hoe weet je of iemand homo of lesbisch is? 
 

- Kun je ook op latere leeftijd homo/lesbisch worden? 
 

- Spreken homomannen en lesbische vrouwen af wie het mannetje en wie het vrouwtje is? 
 
- Kan homoseksualiteit weer overgaan? 
 
- Welke vooroordelen tav homoseksualiteit ken je?  

 
- Waar komen vooroordelen over homo’s en lesbo’s vandaan? 
 

Scheldgedrag: 
- Waarom noemen homo’s/ lesbo’s zichzelf soms pot of flikker, dat zijn toch scheldwoorden? 
 
- Welke afspraken hebben wij hier binnen school over scheldgedrag? 
 
- Als twee homo's/lesbo’s op straat hand in hand lopen, dan vragen ze toch om reacties? 
 

Vriendschap/uitsluiting: 
- Waarom zou je niet meer met je vriend of vriendin willen omgaan als deze homo of lesbisch 

is? 
 
- Elke groep heeft eigen regels. Welke regels gelden voor jouw vriendengroep om erbij te 

horen? 
 

Inlevingsvermogen: 
- Waarom vinden sommige jongeren het moeilijk aan iedereen te vertellen dat ze homo/lesbisch 

zijn? 
 

- Hoe kun je je vriend of vriendin ondersteunen als deze je vertelt homo/lesbisch te zijn? 
 

- Is homoseksualiteit erfelijk? Of word je homoseksueel als je wordt verleid? 

 
Kennisvragen: 

- Wat betekent de roze driehoek en waarom wordt ze soms gedragen? 
 
- Waarom gaan homo’s/lesbo’s soms naar eigen cafés en sportverenigingen? 
 
- Hoeveel procent van de mensen is homoseksueel denk je? 

 

 

 
 
 
 
 
 
  



Bijlage 3: 
 
Het uitwisselen van ervaringen. 
 
Indien u niet voldoende tijd heeft voor bovenstaande werkvorm, dan kunt u de leerlingen de ruimte 
bieden tot het uitwisselen van ervaringen. Vragen die u de leerlingen kunt voorleggen: 
- Hoe vond je de theatervoorstelling? 
- Waar ging de theatervoorstelling over? 

Nablijven/ uiterlijk/ vriendschap/ homoseksualiteit/ vooroordelen/ uitsluiting/ enz.  
Hierover kunt u onderstaande vragen stellen die steeds leiden naar de verschillende items van 
het theaterstuk. 

- Wat heb je geleerd van het theaterstuk?  
    Hierbij kunt u de huiswerkvragen van de voorbespreking terughalen. 
- Wat zijn jouw ideeën over verschillende relatievormen? 
- Zou je nog meer willen weten of horen over verschillende relatievormen? 
- Welke afspraken/regels hebben wij hier binnen de school over de omgang met elkaar? 
- Moeten we deze afspraken nieuw leven inblazen of herzien? 
 
Vragen voor docent(e)/ mentor ter ondersteuning van nabespreking 
Om een link te kunnen leggen tussen algemene thema’s uit de voorstelling naar homoseksualiteit, 
kunt u gebruik maken van onderstaande vragen. Daarnaast kunt u ook linken leggen met de 
schoolsituatie. 
 
Nablijven (naar regelgeving): 

- Wat voor straf kregen de leerlingen in het theaterstuk? 
- Waarom kregen zij straf?  
- Waarom zijn er op school regels en afspraken? 
- Welke regels zijn er op deze school als je iemand uitscheldt? 
- Welke regels vinden jullie dat er moeten zijn op deze school? 

 
Uiterlijk (naar vooroordelen): 

- Wat is er zo belangrijk aan uiterlijk? 
- Kijk eens in de klas. Er zijn veel verschillen. Hoe komt dit? 
- Verschil in smaak: muziek, eten, kleding, partner,….. 
- Vooroordelen: wat zijn dit nu? 

 

Vriendschap (naar uitsluiting): 
- Terugkomen op vragen die tijdens de voorbespreking zijn voorgelegd als huiswerkopdracht. 
 
 


