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Verliefdheid en verkering
Leerdoelen
• Je leert de begrippen verliefdheid, verkering en liefde kennen
• Je leert je eigen gevoelens rondom verliefdheid uitdrukken in woorden en affectie
• Je leert wat de begrippen homoseksualiteit, heteroseksualiteit inhouden
• Je leert de gevolgen van discriminatie op grond van seksuele voorkeur kennen (homonegatief
gedrag, homohaat)
Inleiding
Deze les gaat over verliefdheid en verkering. Hoe kun je laten merken dat je verliefd bent? Of laten
weten dat je iemand niet meer leuk vindt terwijl je verkering hebt? Dat is best lastig!
Deze les gaat ook over homoseksualiteit. Hoe kom je erachter of je op jongens of op meisjes valt?
Dat is best lastig!
Opdracht 1: Ik ben verliefd!
Benodigdheden
• Werkblad: ‘Situatiebeschrijvingen’
Lees de situatiebeschrijvingen op het werkblad. Bedenk voor jezelf hoe de persoon in de situatie kan
handelen of reageren. Wat zou jij adviseren aan de personen in de situatie?
Beantwoord de volgende vragen:
• Op welke manier kun je contact met een ander zoeken?
• Laat je het altijd merken als je een ander leuk vindt?
Wanneer wel of niet?
• Vind je het normaal dat je, als je naar de middelbare
school gaat, nog niet verliefd bent geweest of nog geen
verkering hebt gehad?
• Wanneer is een verkering niet meer leuk?
Vind je deze opdracht lastig of wil je graag weten hoe anderen
erover denken? Je mag deze opdracht bespreken met een van
je ouders of iemand anders. Vraag hoe zij het zouden
oplossen.
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Opdracht 2: Wat zou jij doen?
Benodigdheden
• Filmpje ‘Wat zou jij doen’: https://schooltv.nl/video/wat-zou-jij-doen-ik-vertel-iedereen-dat-ikhomo-ben/
Het filmpje gaat over homoseksualiteit. In deze aflevering ‘Wat
zou jij doen .. ?’ delen Amber (15) en Tom (14) hun ervaringen met
hun eigen homoseksuele gevoelens.
Beantwoord de volgende vragen:
• Hoe heeft Amber aan haar moeder verteld dat ze lesbisch is?
• Hoe vond ze het om dat te vertellen?
• Wat vindt haar moeder ervan dat ze lesbisch is?
• Wat zouden jouw ouders hiervan vinden?
• Hoe voelt het voor Tom als mensen hem uitschelden of pesten
omdat hij homo is?
• Hoe zou je als vriend(in) van Tom kunnen reageren op deze
mensen?
• Wat zou je kunnen doen als iemand in jouw omgeving je
vriend(in) uitscheldt voor homo of lesbo?
Respect. In sommige culturen of religies wordt homoseksualiteit niet toegestaan. Soms krijgen
kinderen van huis uit mee dat het abnormaal en zondig is om als jongen verliefd te zijn op een jongen
en als meisje op een meisje. In de Nederlandse wet is homoseksualiteit geaccepteerd. Daarom is het
belangrijk om te weten dat je het weliswaar niet eens hoeft te zijn met elkaars opvatting, maar wel
respect moet opbrengen voor de mening van een ander. Los daarvan zijn respectloze opmerkingen
over homoseksualiteit natuurlijk onacceptabel. Je mag iemand niet uitschelden of discrimineren
omdat hij of zij homoseksueel, lesbisch of biseksueel is.
Homonegatief gedrag. Veel homoseksuele jongeren zijn als kind gepest vanwege hun seksuele
geaardheid. Homonegatief gedrag kan veel gevolgen hebben (je alleen voelen, jezelf niets waard
vinden). Jij kan hier zelf ook iets aan doen als je ziet dat anderen dit doen, bijvoorbeeld door een
klasgenoot aan te spreken die een ander uitscheldt voor homo.
Opdracht 3: Elfje
Maak een elfje over voor iemand waar je verliefd op bent of die je heel lief vindt (dat mag ook
gewoon een vriend(in) zijn of een familielid, bijvoorbeeld je opa en oma!
Een elfje is een soort gedicht. Bestaande uit 11 woorden, verdeeld over 5 regels. De eerste regel
bestaat uit 1 woord, de tweede regel heeft 2 woorden, de derde regel heeft 3 woorden, de vierde
regel heeft 4 woorden en de laatste regel heeft weer 1 woord. Dit laatste woord is meestal een
samenvatting van het hele gedicht.
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Als je het lastig vindt om een elfje te schrijven gebruik dan de tips hieronder, per regel:
• Regel 1: Neem een persoon in je hoofd waarover het gedicht zal gaan. Kies een eigenschap die
hierbij past en schrijf dit in 1 woord op. Bijvoorbeeld iemand waar je verlief op bent, een bekend
iemand die je heel leuk vindt, als je niet verliefd bent kan je het elfje ook schrijven over jouw
beste vriendin, of iemand anders die je lief vindt.
• Regel 2: Schrijf in 2 woorden de mooie of bijzondere eigenschappen van dit persoon op
• Regel 3: Waar is de persoon of waar zou je graag met deze persoon willen zijn, in 3 woorden?
• Regel 4: Stel een vraag van 4 woorden waar de eerste drie regels over gaan.
• Regel 5: Wat is de samenvatting van het verhaal, wat zou je graag willen?
Tip: Schrijf jouw elfje op een kaart en stuur deze op naar degene waarvoor je het geschreven hebt!
Bonusopdracht: Vouwspelletje
Benodigdheden
• Print het werkblad: ‘Vouwspelletje’
Vouwinstructies
1. Knip of scheur het papier over de paarse lijn en leg de bedrukte zijde naar beneden.
2. Vouw het blad 3 maal dubbel, 2 maal rechts, 1 maal diagonaal.
3. Vouw het blad weer uit. Er zijn nu 8 vakjes.
4. Leg de bedrukte zijde naar beneden en vouw de hoekpunten naar het midden.
5. Draai het blad om.
6. Vouw opnieuw de hoekpunten naar het midden.
7. Draai het blad weer om en vouw de hoekpunten naar buiten.
8. Draai het blad om en vouw het dubbel. Steek je duimen en wijsvingers in de flapjes.
9. Je kunt nu door je vingers heen en weer te bewegen het spel gebruiken.
(Bron: Lespakket: Hand in Hand, COC Haaglanden, 2009)

Wil je meer weten over verliefdheid, homoseksualiteit en heteroseksualiteit in de pubertijd? Kijk dan
eens op www.pubergids.nl
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Afronding
Verliefdheid is leuk, maar soms ook lastig. Als je verliefd bent op elkaar kun je verkering krijgen. Je
bepaalt zelf of je dat wilt. Net als hoever je wilt gaan en hoe lang je met iemand verkering wilt. Doe
niets waar je nog niet aan toe bent.
Ben je erachter gekomen dat je op iemand van hetzelfde geslacht verliefd bent? Neem dan de tijd
om erachter te komen wat je precies voelt en op wie je verliefd bent.
Weet dat je nooit iemand mag discrimineren om zijn of haar seksuele geaardheid. Iedereen is anders
en we respecteren deze verschillen.
Boeken, filmpjes en websites die aansluiten bij deze les
Pubergids
Dokter Corrie aflevering Homoseksualiteit
Ben jij ook op mij? Sanderijn van der Doef, Ploegsma, 2011
Dokter Corrie geeft antwoord. Niki Padidar ism NTR, 2017
De jongen in de jurk. David Walliams, Gottmer, 2009
Plafondmeisje. Fran Bambust, Clavis, 2012
Brullende leeuwen. Annemarie Jongbloed, Levendig Uitgever, 2013
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Geheime liefde
Op zaterdagmiddag zit Tijmen met Bart, zijn
beste vriend, op z’n kamer te gamen. Ze
hebben het over de meisjes in hun klas. Bart
vraagt Tijmen of hij verliefd is. Tijmen wordt
verlegen en weet niet goed wat hij moet
zeggen. Hij is namelijk verliefd op Fleur maar
durft het niet aan haar te laten merken. Bart
ziet dat Tijmen zich ongemakkelijk voelt en
begint hem te plagen en roept: ‘Tijmen is
verliefd... Tijmen is verliefd!!’ Tijmen wil dat
Bart ophoudt met plagen en zegt: “Oké dan,
het klopt, ik ben verliefd... op Fleur! Maar dat
moet je echt tegen niemand vertellen, ook
niet tegen Fleur hè!” Bart belooft zijn mond
te houden en het tegen niemand te vertellen.
Op maandagmiddag lopen Tijmen, Bart, Fleur
en Anne samen naar huis. Opeens vraagt Bart
aan Fleur: “Zou jij verkering willen met
Tijmen?” Wat vind jij ervan dat Bart aan Fleur
vraagt of zij verkering wil met Tijmen? Wat
zou Tijmen in dit geval kunnen doen of
zeggen tegen Fleur? En wat zou hij tegen Bart
kunnen zeggen?

Op schoolreisje
Morgen gaat Loes op schoolreisje naar
Duinrell. In de klas zit een jongen, Martijn,
met wie ze het heel goed kan vinden. Ze zijn
al vrienden sinds de kleuterklas. Ze lachen
om elkaars grapjes en sinds kort krijgt ze
kriebels in haar buik als ze hem ziet. Vandaag
zei Martijn op het schoolplein tegen haar dat
hij graag naast haar in de bus zou willen
zitten naar Duinrell. Loes zou dit ook heel
graag willen, maar ze weet dat haar beste
vriendin Karin het ook heel graag wil. Loes
weet niet hoe ze dit nu het beste aan kan
pakken. Ze wil Martijn graag laten weten dat
ze naast hem wil zitten in de bus, maar hoe
zal Karin zich dan voelen? Wat zou ze tegen
Martijn kunnen zeggen? Wat zou ze tegen
Karin kunnen zeggen?

In de speeltuin
Marlies gaat na school in de speeltuin zitten.
Haar vrienden uit de buurt zijn er ook en ze
zitten samen te kletsen en te ‘chillen’. Een
van haar vrienden is Bart. Marlies is al een
tijdje verliefd op Bart en zou graag een keer
alleen iets met hem gaan doen, maar ze is
nogal verlegen. Als ze hem ziet, zijn er ook
altijd andere vrienden bij.
Hoe zou Marlies Bart kunnen laten weten dat
ze een keer iets leuks met z’n tweeën zou
willen doen?
Als het omgekeerde het geval zou zijn en Bart
wil Marlies zoiets vragen: hoe zou hij dat dan
aan kunnen pakken?

Een leuke nieuwe jongen
Aan het begin van het voetbalseizoen komt
Bart na een heerlijke zomervakantie weer op
de voetbalclub voor de eerste training. Als hij
het trainingsveld op loopt, ziet hij bij zijn
groepje vrienden een nieuwe jongen staan.
Hij krijgt het warm en voelt kriebels in zijn
buik. Tijdens de training blijkt deze
nieuweling naast het feit dat hij ontzettend
knap is ook nog heel goed te kunnen
voetballen. Bart is in de war. Moet hij niet
verliefd zijn op meisjes?! Hoe zal iedereen
hierop reageren? Een aantal maanden gaan
voorbij en Bart weet niet zo goed wat hij met
deze gevoelens aan moet. Wat zou Bart
kunnen doen? Zou hij het tegen iemand
kunnen vertellen? Tegen wie?
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In het zwembad
Op een woensdagmiddag gaat Joris met een
aantal vrienden naar het zwembad waar ze
een aantal meisjes uit hun klas tegenkomen.
Een van die meisjes is Suus. Hij vindt haar
echt het leukste meisje uit de klas. Grappig,
stoer maar ook heel lief. Hij zou haar die
middag graag willen laten merken dat hij
haar heel speciaal vindt, maar hoe?
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Verkering
Stijn krijgt berichtje op facebook van Sterre,
een meisje uit zijn klas, waarin ze hem
verkering vraagt. Hij is alleen niet verliefd op
haar maar op Sara, een ander meisje uit de
klas.
Hoe zou Stijn aan Sterre kunnen laten weten
dat hij geen verkering wil?
Moet hij haar ook vertellen dat hij wel
verliefd is op Sara? Waarom wel/niet?
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Vouwinstructies
1. Knip of scheur het papier over de paarse lijn en leg de bedrukte zijde naar beneden.
2. Vouw het blad 3 maal dubbel, 2 maal rechts, 1 maal diagonaal.
3. Vouw het blad weer uit. Er zijn nu 8 vakjes.
4. Leg de bedrukte zijde naar beneden en vouw de hoekpunten naar het midden.
5. Draai het blad om.
6. Vouw opnieuw de hoekpunten naar het midden.
7. Draai het blad weer om en vouw de hoekpunten naar buiten.
8. Draai het blad om en vouw het dubbel. Steek je duimen en wijsvingers in de flapjes.
9. Je kunt nu door je vingers heen en weer te bewegen het spel gebruiken.
(Bron: Lespakket: Hand in Hand, COC Haaglanden, 2009)
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