
Themales 1 ‘Identiteit’

In deze lesbrief vind je werkvormen om met de klas het thema identiteit te 
bespreken. Deze lesbrief is opgedeeld in een filmfragment uit de voorstelling 

Boys don’t cry, een vijftal filosofische vragen, een stellingenspel en een individuele 
opdracht. De lesbrief zal een lesuur in beslag nemen.

1. Filmfragment over identiteit uit de voorstelling Boys don’t cry. 
      https://www.youtube.com/watch?v=EjinnPpDsMI  

2.   Filosofische vragen:
- Hoe zien anderen jou?
- Hoe kijk jij naar anderen?
- Hoe kijk je naar jezelf?

    - Verandert je ‘ik’ als je ouder wordt?
- Word je later als je ouders?

3.   Stellingenspel. 
      Zet de tafels en stoelen aan de kant en laat de groep een rij vormen in  het   
      midden van het lokaal. Als een leerling het eens is met de stelling, dan doet 
      hij/zij een stap vooruit, is hij/zij het niet eens met de stelling dan doet diegene 
      een stap naar achteren. Na 8 stellingen bekijkt de groep hoe ver ze van een  
      ander vandaan staan en kan de groep het erover hebben over hoe dat komt.

1. Ik twijfel wel eens aan mezelf
2. Ik ben nu anders dan 5 jaar geleden
3. Ik heb een sterke eigen mening
4. Ik wou dat ik wel eens iemand anders was
5. Iedereen mag zijn wie hij of zij is
6. Ik ben gelukkig met wie ik ben
7. Ik laat aan de buitenkant niet zien hoe ik me voel
8. Mijn identiteit wordt bepaald door de mensen om mij heen

4.    Quiz.
       Op de volgende pagina is een identiteit-opdracht te vinden. Print deze uit  
       voor je leerlingen. Het is de bedoeling dat de leerling dit individueel uitvoert.  
       Ze mogen hun naam niet op het papier zetten. Hou aan het einde van de les 
       een tentoonstelling waarbij de leerlingen elkaar proberen te herkennen aan 
       de hand van het zelfportret.

https://www.youtube.com/watch?v=EjinnPpDsMI
https://www.youtube.com/watch?v=EjinnPpDsMI


HOE ZIE JIJ JEZELF?

0-3x ja: Je hebt over het algemeen een positieve zelfbeeld en voelt je goed. Ga zo door! 
4-7x ja: Je worstelt wat met negatieve emoties, neem de tijd om te kijken naar je goede kwaliteiten 
8 of meer ja: je bent erg kritisch op jezelf. Daag jezelf uit om je manier van denken te veranderen!

1. Mijn glas is half-leeg , niet half-vol 
2. Ik bied vaak mijn excuses aan voor dingen 
3. Ik zeg vaak tegen mezelf dat ik iets ‘zou moeten doen’ 
4. Ik heb veel kritiek op mezelf 
5. Hoe anderen over mij denken, bepaalt hoe ik over mezelf denk 
6. Ik pieker vaak over de fouten die ik in het verleden heb gemaakt 
7. Ik stel anderen vaak teleur 
8. Ik doe er veel voor om het anderen naar de zin te maken 
9. Ik ben pas tevreden over mijn werk als iemand mij complimenten geeft 
10.Ik ben bang dat ik de vriendschappen en relaties die ik heb verpest

Maak een zelfportret. Teken jezelf in het sjabloon hierboven of op een leeg papier. 
Teken ook dingen die jou kenmerken, bijvoorbeeld huisdieren of hobby’s. Als 

tekenen niet echt bij je past, dan mag je ook een collage maken. Zorg ervoor dat je 
je naam er niet op zet. Als iedereen klaar is worden de portretten opgehangen en 

ga je kijken of je elkaar herkent.

DE UITSLAG!


