
Themales ‘Zelfdoding’

In deze lesbrief vind je werkvormen om met de klas over het thema zelfdoding te 
bespreken. Deze lesbrief is opgedeeld uit en filmfragment uit de voorstelling 

Teun, een vijftal filosofische vragen, een stellingenspel en een individuele quiz. 
De lesbrief zal een lesuur in beslag nemen.

1. Filmfragment over zelfdoding uit de voorstelling Teun. 
      https://youtu.be/FSauJwHtDkg 

2.   Filosofische vragen:
- Waarom wordt er zo weinig over zelfdoding gesproken?

    - Waarom wordt zelfdoding niet geaccepteerd door de maatschappij?
- Waarom willen mensen zelfmoord plegen?
- Mag je baas zijn over je eigen leven?
- Wat is de waarde van je leven?

3.   Stellingenspel. 
      Het lokaal is leeg en de groep staat op een rij 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 doe 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 ken iemand die zelfmoord heeft gepleegd
2. Zelfmoord plegen is egoïstisch 
3. Ik heb het recht om iemand die zelfmoord wil plegen tegen te houden
4. Vanuit mijn geloof is zelfmoord plegen een zonde
5. Zelfmoord plegen is een oplossing voor je problemen
6. Praten over zelfdoding is een taboe op deze school
7. Ik weet niet hoe ik met rouwende mensen om moet gaan
8. In de media moet meer aandacht besteed worden aan dit thema

4.    Quiz.
       Op de volgende pagina is een zelfdoding kennisgquiz te vinden. Print deze   
       uit voor je leerlingen of laat deze op het schoolbord zien. Het is de bedoeling  
       dat de leerling iemand uit de klas kiest en daar de quiz over doet. 
       Uiteindelijk bespreek je met elkaar de score.

https://youtu.be/FSauJwHtDkg
https://youtu.be/FSauJwHtDkg


1. Bij welke groep mensen komt zelfdoding 
het meest voor?

a. Middelbare scholieren 
b. Studenten/(jong)volwassenen 
c. 40-60 jarigen

2.Een paar honderd jaar geleden zag mensen 
zelfdoding als… 

a. een symptoom van geestelijke ziekte 
b. een misdaad erger dan moord 
c. een misdaad zonder consequenties 

3. Hoeveel mensen plegen er per dag 
zelfmoord in Nederland?

4. Welke methode werkt NIET om 
zelfdoding te voorkomen?

a. Hekken langs alle sporen bouwen 
b. Een zelfmoordpreventie les organiseren 

op school 
c. Iemand zich schuldig laten voelen over 

zijn suïcidale gedachtes

5. Wat brengt de meeste slachtoffers 
met zich mee?

a. Oorlogen 
b. AIDS 
c. Zelfdoding

DE UITSLAG!

a. 5 mensen 
b. 20 mensen 
c. 100 mensen 

6 GOED: 

Je weet precies wat er speelt als 
het gaat om zelfdoding in 
Nederland. Tijd om je kennis in te 
gaan zetten en mensen met 
zelfmoordneigingen te helpen om 
beter te worden.

3 OF 4 GOED: 
Je hebt best wat kennis over 
zelfdoding. Online is heel veel 
informatie te vinden, 
bijvoorbeeld op www.113.nl

MINDER DAN 3 GOED: 

Je kennis over zelfdoding in 
Nederland is klein. Probeer 
meer informatie te 
verzamelen zodat je op de 
hoogte bent en andere 
mensen kan helpen!

6.Wie zijn het meest geneigd om 
zelfmoord te plegen?

a. Jongens 
b. Meisjes 
c. Dieren

WAT WEET JIJ OVER ZELFDODING?

1B 2B 3A 4C 5C 6A
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