
  

 
‘Theater Van A tot Z’ is een samenwerkingsproject van het Educatief Theater Antwerpen (ETA) en theatergroep 
Fast Forward uit Vilvoorde. ETA richtte zich in het verleden vooral op jongeren, Fast Forward op anderstaligen. 
Beide gezelschappen brengen hun jarenlange ervaring en expertise samen om artistiek en participatief theater te 
maken, met een bijzondere focus op jongeren en sociocultureel kwetsbare doelgroepen. Meer info: www.theaterAZ.be. 
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Beste leerkracht 
Beste leerlingenbegeleider 
 
Met deze inspiratiebox kunt u werken rond de theaterproductie ‘Play Again’. De voorstelling is geschikt voor 
tieners vanaf 14 jaar, uit alle schooltypes (BSO, TSO, ASO én BuSO). ‘Play Again’ handelt over geweld en agressie, 
en over levenskeuzes. Naast een voor- en nabespreking voor in de klas, bieden we u hierbij suggesties voor extra 
lesmaterialen aan. Er zijn ook workshops beschikbaar die op een artistieke manier dieper op de thema’s uit de 
voorstelling ingaan. Bovendien kunnen we voor uw leerlingen een nabespreking regelen met een ex-
gedetineerde. Vraag ons gerust meer info. 
 
Met de materialen die u in onze inspiratiebox vindt, kunt u de leerlingen motiveren om naar het theater te 
komen, en aanzetten om over de behandelde thema’s te praten. U kiest zelf welke opdrachten en materialen u 
geschikt vindt; wij bieden u een basis en u kunt die vervolgens aanpassen en bewerken voor uw eigen klasgroep. 
 
Met de informatie die we u - samen met onze partners vzw Touché en De Beweging tegen Geweld (vzw Zijn) - via 
deze inspiratiebox aanreiken, kunt u op school zelfs een hele projectdag of -week organiseren, en thema’s als 
gelijke kansen, pestgedrag, geweld en agressie een plaats geven. 
 
We willen benadrukken dat alles wat u in de inspiratiebox vindt optioneel is, en dat u er niet al te schools mee 
hoeft om te gaan. We koppelen bewust geen echt lesmateriaal aan onze theaterproducties, omdat de jongeren 
dan weer een 'studeer'-situatie wordt opgedrongen, terwijl we dat net niet beogen. We willen hen vooral 
enthousiast maken voor cultuur en theater, en daar hoeft niet altijd 'hard studeren' aan te pas te komen. We zijn 
ervan overtuigd dat deze inspiratiebox nuttig is en zowel u als uw leerlingen enthousiast zal maken. 
 
In dit pakketje vindt u ook een evaluatieformulier dat u alleen of samen met uw leerlingen kunt invullen. We 
weten namelijk graag wat u van onze voorstellingen vindt. 
 
We wensen u een prettige voorbereiding. Graag tot binnenkort! 
 
Het Educatief Theater Antwerpen en ‘Theater van A tot Z’ 

 
  

 
‘Play Again’ is een productie van 

Het Educatief Theater Antwerpen 
met de steun van 

Vzw Touché en De Beweging tegen Geweld - vzw Zijn 
Het Fonds Vinci, de provincie Antwerpen, het district Antwerpen 

Het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen  
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EXTRA: documentatie, workshop, nabespreking met een ex-gedetineerde 

 
 
3. Participatieve opdrachten naar aanleiding van de voorstelling 
 
 
Bijlage: 
Informatie over de inhoudelijke partners bij ‘Play Again’ en over de materialen die ze aanbieden 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Even voorstellen 

 
Wat is ‘Theater van A tot Z’? 
 
Het Educatief Theater Antwerpen (ETA) en Theatergroep Fast Forward uit Vilvoorde hebben de voorbije 
jaren een breed publiek bereikt. Terwijl het eerste gezelschap zich vooral richtte op kinderen en 
jongeren die weinig ervaring hadden met cultuurbeleving, hield de tweede compagnie zich vooral bezig 
met theater voor anderstaligen. Toch hadden onze inspanningen al die tijd hetzelfde doel: jongeren die 
op het vlak van cultuur uit de boot dreigden te vallen aan boord halen. Het is die bijzondere 
maatschappelijke aanpak die ons naar elkaar toe heeft geleid. De ervaring van 15 jaar Fast Forward en 
40 jaar ETA brengen we nu bij elkaar, want samen staan we nóg sterker. Daarom gaan we ook 
samenwerken onder één naam: ‘Theater van A tot Z’. 
 
Wij willen jongeren weer betrekken bij kunst en cultuur, zelfs als ze daar weinig kaas van gegeten 
hebben. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen uit het beroeps- of technisch onderwijs, of anderstalige 
nieuwkomers. ‘Theater van A tot Z’ wil álle kinderen en jongeren in contact brengen met cultuur en met 
relevante sociaal-maatschappelijke thema’s zoals pesten, mensenrechten, geweld of armoede. 
Tezelfdertijd sluiten onze voorstellingen nauw aan bij hun leefwereld. Alleen op die manier kun je hen 
écht raken en aan het denken zetten. 
 

De medewerkers van ‘Play Again’ 
 
Rebecca Tanghe (auteur en actrice - licentiate communicatiewetenschappen) 
Rebecca werkte bij ons eerder mee aan ‘Jij rookt toch ook?’ en ‘Ma, pa, puinhoop’. Ze 
speelde van 2000 tot 2007 mee in de ETA-productie ‘Vuil spel’, over grensover-
schrijdend gedrag. Het stuk werd 105 keer opgevoerd en daarna verfilmd voor 
scholen door Sensoa. Rond het thema ‘geweld’ speelde Rebecca ook mee in ‘Het 
Onderzoek’ van Peter Weiss (regie: Eddy Vereycken). Voor anderstaligen speelde ze 
mee in de videosoap ‘Nieuw leven’. Rebecca geeft toneelles en acteert o.a. bij 
toneelgroep Morrend Volk.  
  
Wim Van de Velde (acteur - bachelor communicatie en master  cultuurweten-
schappen) 
Wim speelde bij ons in ‘Junkieblues’ en ‘Wapenland’. Hij speelde hoofdrollen in de tv-
series ‘Familie’ en ‘Spoed’, en was als gastacteur te zien in een twintigtal andere 
televisiereeksen. Naast zijn theaterwerk bij andere gezelschappen, leidt hij zijn eigen 
kindertheatergezelschap Kip Met Kop. Wim werkt ook voor F-acts, een organisatie die 
een heel eigen methodiek toepast om mensen op een geweldloze manier met elkaar 
te leren communiceren. 
  
Rudy Goes (acteurscoaching en video) 
Rudy studeerde scenografie in Brugge, toneel aan het Conservatorium van 
Antwerpen en theaterwetenschappen aan de UIA. Hij werkt sinds 1987 als acteur en 
regisseur bij o.a. theater De Korre, het Mechels Jeugdtheater, het Educatief Theater 
Antwerpen en het Fakkelteater. Hij regisseerde en speelde mee in ‘Vuil Spel’. Rudy 
maakte zes kortfilms en regisseert geregeld video’s. Sinds 2008 exposeert hij met 
video- en andere installaties. 
 
 
 

 

Overige medewerkers  

 
Productie: Dirk Dobbeleers, Marc Hendrickx, Denise Claesens 
Inspiratiebox en didactische ondersteuning: Sabine Dillen, Peter Schoenaerts 
Promotie: Yannick Peers, Anja Horckmans 
 



‘Play Again’ 

 

Voorbespreking 

in de klas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



‘Play Again’ 
 
 
1. Kun je zeggen wat deze woorden volgens jou betekenen? 
 

- het geweld 
- de agressie 
- assertief zijn 

 
 
2. Hieronder staan enkele definities uit het woordenboek van Van Dale. Kun jij het juiste woord bij de 
definities plaatsen? Help elkaar! 
 
Kies uit: geweld - gewelddadig - agressie – assertief 
 
 
A …………………………….. 
 
- in staat om voor zichzelf op te komen 
- mondig 
 
B …………………………….. 
 
- fysieke uitoefening van macht  
- kracht die met hevigheid, onstuimigheid wordt uitgeoefend 
 
C …………………………….. 
 
- bedreiding of aantasting met geweld 
- vijandelijke aanval, bijvoorbeeld van een land tegen een ander land 
 
D …………………………….. 
 
- met geweld gebeurend 
- geneigd tot het plegen van geweld 
 
 
3. Ken je deze uitdrukkingen? Probeer ze uit te leggen en voorbeelden te geven. 
 
huiselijk geweld 

verbaal geweld 

zinloos geweld 

seksueel geweld 

met alle geweld 

 
4. Op de volgende bladzijde zie je een cartoon. Wat zou die kunnen betekenen? Wat zie jij er allemaal 
in? 
 
 



 

© Maarten Arijs 

 



5. Vul de woorden geweld, gewelddadig, agressie, agressief en assertief op de juiste plaats in.  

1) Iedereen mag voor zijn mening uitkomen en zeggen wat hij of zij denkt. Als iemand je niet 

eerlijk behandelt, moet je daar zeker op reageren. Doe dat niet op een onbeleefde manier, 

maar wel …………………………….. . 

2) Wie assertief reageert, komt op voor zichzelf, maar hij of zij houdt ook rekening met de 

anderen. Als je …………………………….. reageert, dan domineer je de ander. 

3) De politie zou nooit …………………………….. mogen optreden tegen kinderen! 

4) Dat die andere jongen zo dichtbij kwam, beschouwde Liam als een daad van 

…………………………….., en daarom begonnen ze dus plots te vechten. 

5) Als iemand liegt, zegt men dat die persoon de waarheid …………………………….. aandoet. 

 
6. Lees dit krantenartikel over ‘Play Again’.  
Bespreek daarna de vragen per twee of met de hele klas. 

 

 

 

 

 

 

 

Vertel! 

Vind je de titel van het 
artikel goed gekozen? 
 
Ken je computergames 
waarbij je een aantal levens 
krijgt? Welke? 
 
Wat zul je in deze 
voorstelling zien, denk je? 
 
Heb je zelf al eens met 
geweld of agressie te 
maken gehad? Wil je erover 
vertellen? 
 
Zou jij graag toneelspelen? 
Waarom (niet)? 



7. Hieronder vind je een aantal feiten, uitspraken en citaten. Kies er één die jij interessant vindt. 
Vertel je klasgenoten waarom. 

 
Vechtlust 

Voetbaltrainers loven bepaalde spelers vanwege hun 
agressieve spel. We spreken dan over gezonde 
agressiviteit: op de rand, maar er niet over. Agressie 
staat dan voor vechtlust. Om doelen in je leven te 
bereiken, heb je vechtlust nodig. Het helpt je om vol te 
houden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agressie is positief  

‘Agressiviteit is het vermogen van de mens om zich te 
verhouden met anderen, om zichzelf en anderen te 
verdedigen bij aanvallen, om zelf aan te vallen, en om 
voedsel te verzamelen. De mens gebruikt agressie om 
zijn positie in zijn relaties met anderen en het andere 
te verzekeren. Dit alles staat in dienst van zijn grote 
levensdoel: de voortplanting en de bevestiging van 
zichzelf in het leven, weg van de dood.’ (Peter Spelbos, 
psychotherapeut) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emoties 
 
Veel mensen denken dat boosheid de 
belangrijkste reden voor agressie is. Vaker is 
angst de reden.  
Boosheid, verdriet, blijdschap en angst zijn 
belangrijke emoties. We barsten (bijna) 
allemaal weleens in woede uit. Emoties 
opkroppen is niet gezond, je raakt erdoor 
gefrustreerd. Af en toe je woede ventileren 
lucht op! 

 

Ouders kopiëren 

Agressief gedrag wordt soms 
gekopieerd. Zo reageren kinderen 
die vaak agressief gedrag van hun 
ouders zien, ook vaak agressief. 
Dat gedrag werd bij wijze van 
spreken ‘aangeleerd’. 

  

 Stoer doen 

Stoer gedrag in een groep kan ook leiden tot agressie. 
Sommige daders kunnen zich hiertoe gedwongen voelen. 
Als je niet meedoet, dan hoor je er niet bij. Je moet laten 
zien wat je durft. Sommige mensen zijn ook agressief om 
zichzelf te beschermen. Hun gedrag is een waarschuwing 
om uit hun buurt te blijven.   

Uitstel 
 
Soms helpt het om weg te gaan voor iemand ‘ontploft’. 
Al leidt dat gedrag vooral tot uitstel. De oorzaak van de 
agressie is namelijk niet weg, al kan iemand later wel 
‘afgekoeld’ zijn.  

 

Controle verliezen 

Gebruik van alcohol en drugs leidt vaak sneller 
tot agressie. Door het gebruik van deze 
middelen verliezen sommige gebruikers de 
controle over zichzelf. Ze weten achteraf niet 
meer wat ze gezegd of gedaan hebben. Dat 
maakt hen niet minder verantwoordelijk. Ze 
wisten heel goed wat ze deden toen ze die 
middelen gebruikten. Ook factoren als stress, 
tijdnood, lawaai, gezichtsverlies… kunnen 
agressief gedrag veroorzaken. 

 

Ongezond 

Agressie wordt ongezond wanneer je 
andermans grenzen overschrijdt, iemand 
bewust schade berokkent of iets wilt bereiken 
door razernij. Agressie is bedreigend en 
schadelijk voor degene tegen wie het gericht is. 
Agressie roept ook vaak agressie op.  

 

Enkele cijfers 
 
- Dagelijks sterven er wereldwijd 4.000 mensen door 
geweld en belanden er 120.000 slachtoffers van 
agressie in het ziekenhuis.  
- Eén op de drie vrouwen wordt ooit slachtoffer van 
geweld.  
- In België zijn er op basis van de aangiftes bij de 
politie 8 verkrachtingen en 9 aanrandingen van de 
eerbaarheid per dag. Dat zijn al harde cijfers, maar 
het zou slechts gaan om 10% van de daadwerkelijk 
gepleegde feiten. De meeste mensen durven immers 
geen klacht in te dienen.  
- In 2013 werden in ons land 51 mensen het 
slachtoffer van ernstige verkeersagressie.  
- In België verblijven 11.500 mensen in de 
gevangenis. Dat is 100 op de 100.000 inwoners. 
Jaarlijks verlaten een kleine 5.000 mensen de 
gevangenis, maar ze hebben of krijgen dan een 
drugprobleem (33%), een agressieprobleem (50% ) 
of psychosociale problemen (90%). 
 
 

 

Agressie = reactie om aandacht 

Agressief gedrag kan een reactie zijn op frustratie. 
Deze frustratieagressie hangt vaak af van de 
situatie. Ze kan tot uiting komen wanneer men een 
negatieve boodschap te verwerken krijgt, zijn doel 
niet kan bereiken, als er sprake is van provocatie of 
als iemand zich ergens aan irriteert. Agressief 
gedrag kan dienen om te ontsnappen aan lastige 
zaken.  Als ik duidelijk mijn ongenoegen laat blijken, 
dan heb ik mijn punt gemaakt. Soms wordt 
agressief gedrag ingezet om aandacht te krijgen.  

 

 



8. Hieronder staat een interview over ‘Play Again’ met Rebecca Tanghe, die het stuk schreef en erin 
meespeelt. De vragen en antwoorden staan niet bij elkaar. De vragen staan wel al in de juiste 
volgorde. Kun je de juiste antwoorden bij de vragen plaatsen? Je mag elkaar helpen. 

 
De vragen: 
 

1) Wie zijn de personages in ‘Play Again? 
2) Hoe werkt dat computerspel dan? 
3) Is de reis door zijn leven moeilijk? 
4) Waarom wilde u deze voorstelling maken? 
5) Hoe hebt u zich voorbereid om dit stuk te schrijven? 
6) Welke? 
7) Ik wens u succes met het stuk. Dank voor het interview. 

 
De antwoorden: 
 

1) ……….  
2) ……….  
3) ……….  
4) ……….  
5) ……….  
6) ……….  
7) ……….  

 
 
A. 
Ik wilde de complexiteit van geweld aantonen door in te zoomen op één individu. Geweld is niet iets wat er 
plots is. Zoiets groeit binnen in je, in interactie met een specifieke context. Vaak neemt men het standpunt in 
van de slachtoffers, maar een dader is vaak ook een slachtoffer. Dat wil niet zeggen dat zijn gedrag moet 
worden getolereerd, maar het moet wel worden begrepen.  
 
B. Qua films denk ik meteen aan: ‘We need to talk about Kevin’ en ‘American History X’. De boeken die me 
inspireerden waren: ‘De helaasheid der dingen’ (Dimitri Verhulst), ‘Drarrie in de nacht’ (Fikry El Azzouzi), 
‘Zinloos geweld bestaat niet’ (Olga Rodenko en Bon Van Der Haer), ‘Nulempathie’ (Simon Baron-Cohen) en 
‘Blijf bij me’ (Rika Ponnet).  
 
C. 
Het stuk gaat over twee mensen: Stef en Lieve. Stef zit al 15 jaar in de gevangenis. Hij is een geweldenaar, een 
gevaar voor de maatschappij. Zo voelt hij zich ook: verstopt, opgeborgen, uitgespuwd en vooral mislukt. 
Lieve is klinisch psychologe. Ambitieus als ze is, staat ze te popelen om Stef een nieuwe kans te geven, via een 
soort computerspel.  
 
D. 
Ja, absoluut. Zijn omgeving, zijn ouders en zijn koppige karakter veranderen niet. Andere keuzes maken is 
daarom niet zo simpel. We zien Stef in relatie tot zijn ouders, zijn klasgenoten, zijn leerkrachten, mensen met 
een andere culturele of etnische achtergrond, en dat is lastig. Stef is iemand die relaties sowieso moeilijk 
vindt. De juiste woorden ontbreken en zijn vuisten zijn vaak sneller dan hij zelf zou willen. Ook zijn relatie tot 
het andere geslacht loopt niet altijd van een leien dakje. Hij wil wel van iemand houden, maar weet niet hoe 
dat moet. Het is aan het publiek om hem dat te leren.  
 
E. 
Stef mag gewoon terug naar level 1, en zijn leven overdoen. Via virtual reality kan hij de belangrijke 
momenten in zijn leven opnieuw meemaken. Zo krijgt hij de kans om deze keer anders te handelen en wat 
meer is: het publiek is een soort jury en mag hem daarbij helpen.  
 
F. 
Graag gedaan! 
 
G. 
In de eerste plaats heb ik veel research gedaan. Ik kwam zo tot de conclusie dat geweldloos communiceren 
een taal is die moet worden aangeleerd. Sommige mensen leren dat thuis, maar sommigen – zoals Stef – niet. 
Ze kennen geen empathie. Kleine incidenten kunnen daardoor in een mum van tijd escaleren. Wat ze vooral 
moeten leren, is praten over hun problemen. Verder heb ik ook gepraat met gevangenen in de gevangenis 
van Oudenaarde en met mensen uit de bijzondere jeugdzorg. Ten slotte heb ik me ook laten inspireren door 
boeken en films. 
 
 



Oplossingen 

 

Bij de spreekoefeningen is het van belang dat de leerlingen zich uiten. Niets is zomaar goed of fout: 
naar elkaar luisteren, argumenten proberen te formuleren en samen discussiëren is het belangrijkste 
doel. 

Opdracht 2. Kun jij het juiste woord bij de definities plaatsen? Help elkaar! 
 
A assertief 
B geweld 
C agressie 
D gewelddadig 
 
3. Ken je deze uitdrukkingen? Probeer ze uit te leggen en voorbeelden te geven. 
 
huiselijk geweld: geweld binnen een gezin, tussen gezinsleden 

verbaal geweld: ruziemaken, veel woorden gebruiken 

zinloos geweld: geweld zonder doel of aanleiding 

seksueel geweld: ongewenste intimiteiten, aanranding, verkrachting 

met alle geweld: beslist, per se, absoluut 

 
4. Op de volgende bladzijde zie je een cartoon. Wat zou die kunnen betekenen? 
 
De catroon laat zien dat je van elkaar kunt houden en elkaar toch pijn kunt doen.  
Met een mes kun je iemand doden of verwonden. De vrouw in de cartoon doet de man bewust pijn 
met een mes, om haar liefde te tonen. Meent ze dat of niet?  
Wil ze dat de man nooit meer weggaat? Of dat hij weggaat en haar nooit meer vergeet? Zorgt ze ervoor 
dat haar liefde voor eeuwig zichtbaar is? 
Wist de man dat de vrouw dit zou doen?  
Laten mannen zich vaker pijn doen door vrouwen, of andersom? Hoort dat bij een relatie? 
 

8. Een interview. Kun je de juiste antwoorden bij de vragen plaatsen? 

De vragen: 
 

1)   
2)   
3)   
4)   
5)  
6)   
7)   

 

De antwoorden: 
 
C 
E 
D 
A 
G 
B 
F 

Op de volgende bladzijde vindt u het volledige interview. 



Interview met auteur-actrice Rebecca Tanghe over ‘Play Again’ 

 

1. Wie zijn de personages in ‘Play Again? 

Het stuk gaat over twee mensen: Stef en Lieve. Stef zit al 15 jaar in de gevangenis. Hij is een 
geweldenaar, een gevaar voor de maatschappij. Zo voelt hij zich ook: verstopt, opgeborgen, uitgespuwd 
en vooral mislukt. Lieve is klinisch psychologe. Ambitieus als ze is, staat ze te popelen om Stef een 
nieuwe kans te geven, via een soort computerspel.  
 
2. Hoe werkt dat computerspel dan? 

Stef mag gewoon terug naar level 1, en zijn leven overdoen. Via virtual reality kan hij de belangrijke 
momenten in zijn leven opnieuw meemaken. Zo krijgt hij de kans om deze keer anders te handelen en 
wat meer is: het publiek is een soort jury en mag hem daarbij helpen.  
 
3. Is de reis door zijn leven moeilijk? 
 
Ja, absoluut. Zijn omgeving, zijn ouders en zijn koppige karakter veranderen niet. Andere keuzes maken 
is daarom niet zo simpel. We zien Stef in relatie tot zijn ouders, zijn klasgenoten, zijn leerkrachten, 
mensen met een andere culturele of etnische achtergrond, en dat is lastig. Stef is iemand die relaties 
sowieso moeilijk vindt. De juiste woorden ontbreken en zijn vuisten zijn vaak sneller dan hij zelf zou 
willen. Ook zijn relatie tot het andere geslacht loopt niet altijd van een leien dakje. Hij wil wel van 
iemand houden, maar weet niet hoe dat moet. Het is aan het publiek om hem dat te leren.  
 
4. Waarom wilde u deze voorstelling maken? 

Ik wilde de complexiteit van geweld aantonen door in te zoomen op één individu. Geweld is niet iets 
wat er plots is. Zoiets groeit binnen in je, in interactie met een specifieke context. Vaak neemt men het 
standpunt in van de slachtoffers, maar een dader is vaak ook een slachtoffer. Dat wil niet zeggen dat 
zijn gedrag moet worden getolereerd, maar het moet wel worden begrepen.  
 
5. Hoe hebt u zich voorbereid om dit stuk te schrijven? 

In de eerste plaats heb ik veel research gedaan. Ik kwam zo tot de conclusie dat geweldloos 
communiceren een taal is die moet worden aangeleerd. Sommige mensen leren dat thuis, maar 
sommigen – zoals Stef – niet. Ze kennen geen empathie. Kleine incidenten kunnen daardoor in een 
mum van tijd escaleren. Wat ze vooral moeten leren, is praten over hun problemen. Verder heb ik ook 
gepraat met gevangenen in de gevangenis van Oudenaarde en met mensen uit de bijzondere 
jeugdzorg. Ten slotte heb ik me ook laten inspireren door boeken en films. 
 
6. Welke? 
 
Qua films denk ik meteen aan: ‘We need to talk about Kevin’ en ‘American History X’. De boeken die me 
inspireerden waren: ‘De helaasheid der dingen’ (Dimitri Verhulst), ‘Drarrie in de nacht’ (Fikry El 
Azzouzi), ‘Zinloos geweld bestaat niet’ (Olga Rodenko en Bon Van Der Haer), ‘Nulempathie’ (Simon 
Baron-Cohen) en ‘Blijf bij me’ (Rika Ponnet).  
 
7. Ik wens u succes met het stuk. Dank voor het interview. 

Graag gedaan! 



‘Play Again’ 

 

Nabespreking 

in de klas 



Praat per twee of met de hele klas. 

 

Het verhaal 

Wat vond je van het stuk? Waarom? 

Kun je in het kort vertellen wat je hebt gezien? 

Heb je jezelf vragen gesteld naar aanleiding van wat je hebt gezien? 

Zou je een ander einde voor het verhaal kunnen verzinnen? 

 

De personages 

Welk personage vond je het sympathiekst? Waarom? 

Kun je de twee personages beschrijven? Hoe zijn ze? 

Wat zou je aan Lieve of Stef willen vragen? 

Welke raad zou jij Stef geven als je met hem kon praten? 

Als jij één van de rollen in het stuk zou mogen spelen, wie zou je dan willen zijn? Waarom? 

 

De taal 

Kon je de acteurs goed verstaan? Waarom wel of niet? 

Heb je nieuwe woorden geleerd? Welke?



EXTRA: documentatie, workshop, nabespreking met een ex-gedetineerde 

 
 
Documentatie 
 
Online is er veel goede informatie over agressie, geweld en grensoverschrijdend gedrag te vinden. 
Bijvoorbeeld in het archief van het tijdschrift Klasse: 
 

- https://www.klasse.be/archief/houd-uw-bakkes/ 

- https://www.klasse.be/3468/een-onhandelbaar-kind-wat-nu/ 

- https://www.klasse.be/1837/beste-ouder-even-iets-over-dat-kind/ 

- https://www.klasse.be/2054/seksuele-grenzen-bij-kinderen/ 

- https://www.klasse.be/archief/leesklasse/de-eerste-lijn-partnergeweld/ 

 
Ook op de website van Onderwijs Vlaanderen kunt u interessante materialen vinden: 
 

- http://www.ond.vlaanderen.be/welzijn/welzijnswetgeving/Psychosociale_belasting/Geweld_Ee

rste_Lijn.pdf 

- http://www.ond.vlaanderen.be/welzijn/infostudiedagen/agressiepreventie/syllabus_schoolbel

eid_agressie_FOD_WASO_okt_14.pdf 

- http://www.ond.vlaanderen.be/antisociaalgedrag/pgs/MIN-Pesten-3hoofdstuk1.pdf 

 
 
Kunsteducatieve workshop: "Kan kunst de wereld redden?" 
 
Om uw leerlingen communicatiever en maatschappelijk sterker te maken, kunt u samen met hen bij ons 
een workshop volgen. Daarin hebben we ook oog voor artistieke elementen. 
 
Geweld is een sterke emotie en wordt daardoor veel in theater (en in kunst) gebruikt: drama wordt 
voortgestuwd door conflicten, films lopen over van geweld. In dit toneelstuk en in deze workshop is 
geweld niet enkel de stuwende kracht, maar het hoofdthema. We willen de jongeren daarover aan het 
discussiëren krijgen. 
 
Samen met de leerlingen zullen de begeleiders (een regisseur of acteur en een beeldend kunstenaar) 
filosoferen over geweld en kunst. Bijvoorbeeld: 

 Hoe voelt woede?  Als een vulkaan, een stoompot, een stier... 

 Wat kan ik doen als ik die gevoelens voel opkomen en wat moet ik vooral niet doen? Hoe kan 
geweld vertaald worden naar beeldende kunst? 

 
Daarop volgen concrete opdrachten in verschillende kunstdisciplines. Zo kunnen de leerlingen zich 
uiten in kunstvormen als rapmuziek of poëzie, of maken we samen een geënsceneerde foto als tableau 
vivant. We zoeken inspiratie in het theaterstuk, in het leven van Stef, of bij de jongeren zelf.  
 
We zetten de filosofieën en discussies van de jongeren om in constructief opgebouwde scènes, die 
achteraf uitvoerig besproken worden. Samen scènes creëren, schrijven en spelen leidt tot een sterk 
groepsgevoel, en helpt dieper in te gaan op de thematiek van de voorstelling. 
 

https://www.klasse.be/archief/houd-uw-bakkes/
https://www.klasse.be/3468/een-onhandelbaar-kind-wat-nu/
https://www.klasse.be/1837/beste-ouder-even-iets-over-dat-kind/
https://www.klasse.be/2054/seksuele-grenzen-bij-kinderen/
https://www.klasse.be/archief/leesklasse/de-eerste-lijn-partnergeweld/
http://www.ond.vlaanderen.be/welzijn/welzijnswetgeving/Psychosociale_belasting/Geweld_Eerste_Lijn.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/welzijn/welzijnswetgeving/Psychosociale_belasting/Geweld_Eerste_Lijn.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/welzijn/infostudiedagen/agressiepreventie/syllabus_schoolbeleid_agressie_FOD_WASO_okt_14.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/welzijn/infostudiedagen/agressiepreventie/syllabus_schoolbeleid_agressie_FOD_WASO_okt_14.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/antisociaalgedrag/pgs/MIN-Pesten-3hoofdstuk1.pdf


Nabespreking met een ex-gedetineerde 
 
U kunt via ons ook een nabespreking bij de voorstelling regelen. Daarbij zal naast één van de acteurs 
ook een ex-gedetineerde aanwezig zijn. Onze inhoudelijke partner vzw Touché helpt ons om per 
provincie een ex-gedetineerde te vinden die deze nabespreking wil doen. Die vindt de dag van de 
voorstelling zelf of in de week erna plaats.  
 
De ex-gedetineerde kan stellen dat wat de jongeren gezien hebben niet louter fictie is, maar gebaseerd 
op feiten. Feiten die iemand in de gevangenis doen belanden. De nabespreking kan uitmonden in een 
open discussie over geweld. Die kan opgebouwd worden rond stellingen of uitspraken als:  
- Mag je soms geweld gebruiken?  
- Wat is het verschil tussen agressief en assertief?  
- ‘Ik moet me toch niet laten doen.’ 
- Wat kun je doen als je partner geweld gebruikt?  
- Vind je geweld van een man tegen een vrouw erger dan omgekeerd? 
 
De ex-gedetineerde kan elementen uit zijn leven en uit zijn rehabilitatie gebruiken bij de bespreking. 
 
  



‘Play Again’ 

 

Participatieve opdrachten 

naar aanleiding van 

de voorstelling 



 

INHOUDSOPGAVE ACTIVITEITEN 
 
 

Indien u graag nog meer doet met de thema’s uit de voorstelling ‘Play Again’, dan kunt u één of meer 

van de hierna volgende activiteiten inzetten. We bieden u drie verschillende activiteiten aan. 

 

#instagressie 
(14-18 jaar) 
 
Creatieve werkvorm die de leerlingen stimuleert om beeldend te werken rond pesten en agressie.  
 
 

4 soorten geweld 
(15-18 jaar) 
 
Een groepswerk waarbij de leerlingen werken met getuigenissen.  
 
 

Ben X  
(15-18 jaar) 
 
Werkblad bij een fragment uit de film, aangevuld met een korte interactieve werkvorm die stellingen 
uit het tijdschrift ‘Klasse’ bespreekt. 
 
 
 



 

#INSTAGRESSIE 
 
Doelgroep: 14 tot 18 jaar  
Tijd: 30 minuten 
Benodigdheden: smartphone of tablets en een internetverbinding.  
 
Waar past deze activiteit binnen de eindtermen? 
 

Gemeenschappelijke stam 
 
De leerlingen: 
2. kunnen originele ideeën en oplossingen ontwikkelen en uitvoeren; 
7. kunnen schoonheid creëren;  
13. kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken;  
15. participeren doordacht via de media aan de publieke ruimte; 
 
Context 2: Mentale gezondheid 
 
De leerlingen: 
5. kunnen zich uiten over en gaan respectvol om met vriendschap, verliefdheid, seksuele 
identiteit en geaardheid, seksuele gevoelens en gedrag; 
7. gebruiken beeld, muziek, beweging, drama of media om zichzelf uit te drukken. 

 
 
Inleiding 
 
Voor één keer mogen de leerlingen tijdens de les hun gsm (of schooltablets) gebruiken. Mogelijke 
vragen aan hen: Welke apps gebruik jij het meest op je gsm? Waarvoor dient deze app? Vandaag gaan 
we werken met de app Instagram. Wie van jullie heeft die app? Waarvoor wordt die app gebruikt? 
 
Instagram is een gratis en eenvoudige manier om foto’s en video’s te delen en op de hoogte te blijven 
van het leven van andere mensen.  
 
Foto’s worden zelden gewoon genomen en geüpload. Eerst worden ze aangepast. Hoe doe je dit in 
Instagram? Je kunt gebruikmaken van allerlei filters en andere effecten. Wanneer je tevreden bent over 
je foto, wordt die nog niet meteen geüpload. Wat ontbreekt er nog? Instagram maakt net zoals Twitter 
gebruik van hashtags. Wat zijn deze hashtags? Er word vaak over ‘delen’ gesproken. Wat wil delen of 
share zeggen? Op welke andere media kun je delen? Facebook, Twitter, Tumblr en meer. 
 

 

Tip 

De leerkracht kan bij de inleiding de applicatie Instagram openen op een tablet en deze via een 

beamer projecteren. Neem een willekeurige foto en bewerk deze bij wijze van voorbeeld tijdens de 

inleiding. Voeg een filter, eventuele effecten en een hashtag toe.  



De activiteit zelf 
 
Ga aan de slag met Instagram. Meer bepaald met de hashtag ‘#instagressie’. Praat na over het stuk: 
 
Mogelijke vragen: Jullie zagen onlangs het stuk ‘Play again’. Wat gebeurde er tijdens het stuk? Welke 
scènes zijn jullie bijgebleven? Hoe voelde je je toen? 
 
Laat de leerlingen individueel één scène of momentopname uit het stuk selecteren. Vervolgens mogen 
ze vrij rondlopen in het klaslokaal, schoolgebouw of op de speelplaats. Laat de leerlingen op die locaties 
drie foto’s nemen met hun smartphone of tablet. 
 
Het is niet de bedoeling dat de leerlingen de gekozen scènes gaan naspelen. Elke leerling krijgt de 
vrijheid om foto’s te nemen naar eigen idee. De leerlingen mogen foto’s nemen die gevoelsmatig bij 
hun scène passen en abstract zijn. 
 
De eerste foto moet een link hebben met de gekozen scène .  
De tweede foto moet tonen hoe de leerling zich voelde tijdens die scène.  
De derde foto krijgt het thema agressie of pesten. 
 
De leerlingen mogen de foto’s naar wens bewerken en aanvullen met tekst en hashtags. Belangrijk is 
wel dat ze ook ‘#instagressie’ toevoegen aan hun foto’s. Op die manier zullen andere leerlingen van 
andere scholen die het stuk gezien hebben de aristieke resultaten zien. Wanneer de leerlingen tevreden 
zijn over hun resultaat, mogen ze de foto’s uploaden. 
 
 
Afronding 
 
Open de applicatie Instagram op de tablet die aangesloten is op de beamer. Wanneer u geen beamer 
hebt,  kunt u de leerlingen op hun eigen toestel of per twee laten kijken.  
Ga via de knop met het vergrootglas op zoek naar ‘#instagressie’. Open deze tag en laat de foto’s laden. 
Laat elke leerling één van de drie foto’s openen en bespreken.  
 
Mogelijke reflectievragen hierbij zijn: 
Welke scène had jij gekozen? Waarom? 
Welke emoties zie jij in deze foto? 
Welke hashtags heb je gebruikt? Waarom?  



 

4 SOORTEN GEWELD 
 
Doelgroep: 15 tot 18 jaar  
Tijd: 50 minuten 
Benodigdheden: Kranten die de leerlingen zelf mee kunnen nemen en extra kopieerbladen (volgen na 
de uitleg). 
 
Waar past deze activiteit binnen de eindtermen? 

 
Gemeenschappelijke stam 
 
De leerlingen:  
13. kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken; 
14. gaan alert om met media; 
24. maken gebruik van de gepaste kanalen om hun vragen, problemen, ideeën of meningen 
kenbaar te maken; 
25. stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen; 
 
Context 2: Mentale gezondheid 
 
De leerlingen:  
3. erkennen probleemsituaties en vragen, accepteren en bieden hulp; 
5. kunnen zich uiten over en gaan respectvol om met vriendschap, verliefdheid, seksuele 
identiteit en geaardheid, seksuele gevoelens en gedrag; 
 
Context 3: Sociorelationele ontwikkeling 
 
De leerlingen:  
2. erkennen het bestaan van gezagsverhoudingen en het belang van gelijkwaardigheid, 
afspraken en regels in relaties; 
3. accepteren verschillen en hechten belang aan respect en zorgzaamheid binnen een relatie; 
6. doorprikken vooroordelen, stereotypering, ongepaste beïnvloeding en machtsmisbruik. 

 
 
Inleiding 
 
Schrijf de vier soorten geweld op het bord (zie kopieerblad na deze uitleg) en laat de leerlingen 
proberen voorbeelden en/of een definitie te geven bij elke soort geweld.  
 
Let op! 
Zorg voor een veilig klasklimaat waarin leerlingen open kunnen praten, eventueel over hun eigen 
ervaringen.   
 
 
De activiteit zelf 
 
Verdeel de leerlingen in vier groepen. Elke groep krijgt een casus toegewezen. De leerlingen lezen 
samen de casus en beantwoorden mondeling de bijbehorende vragen. Na enkele minuten krijgt elk 
groepje een nieuwe casus (de groepjes kunnen doorschuiven, of ze kunnen de casus doorgeven) tot de 
leerlingen alle casussen hebben beantwoord. 



 
 
Bespreek vervolgens de antwoorden klassikaal (zie de oplossingssleutel). Laat de leerlingen daarna de 
door hen meegebrachte kranten nemen. Zorg ervoor dat de leerlingen per twee één of meerdere 
kranten hebben. Laat de leerlingen zo veel mogelijk artikels uit de kranten halen waarin één of 
meerdere soorten geweld aan bod komen. Wanneer ze een artikel hebben gevonden, mogen ze dat 
vooraan op het bord komen hangen. Wanneer er een tiental artikels gevonden zijn, roep je vier 
vrijwilligers naar voren. Elk van de vrijwilligers krijgt één soort geweld toegewezen. Hij of zij moet alle 
artikels op het bord aanwijzen waarin dat soort geweld gebruikt is.  
 
Afronding 
 
Rond af met enkele open vragen en vertel waar de leerlingen terecht kunnen met vragen en 
opmerkingen rond dit thema. 
 
Voorbeelden van vragen: 
Wie van jullie was ooit al eens getuige van geweld? Wat gebeurde er? Hoe voelde je je daarbij? 
Wat zou jij doen als je getuige was van fysiek geweld?  
Wat zou jij doen als je slachtoffer was van fysiek geweld?  
Bij wie kun je terecht wanneer je hierover wilt praten?   
Vertel zeker bij wie de leerlingen op school terecht kunnen, bijvoorbeeld een zorgleerkracht. 
 
 
 
!!! Extra 
 
De leerlingen worden tijdelijk journalist. Laat ze verschillende artikels van het bord lezen ter inspiratie. 
Tegen de volgende les moeten ze zelf een artikel schrijven waarin minstens één soort geweld aan bod 
komt. Deze artikels worden daarna opgehaald en herverdeeld in de klas. Laat de leerlingen indien 
mogelijk met vier verschillende kleuren de vier soorten geweld aanduiden in de artikels. Vervolgens 
moeten de leerlingen een korte inhoud geven van het artikel dat ze net hebben gelezen en aangeven 
welke soorten geweld ze hebben gevonden.   
 
  



TIP! 

1712 is een hulplijn voor elke burger die vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling. 

Meer info voor leerlingen en leerkrachten op www.ambrassade.be 

4 SOORTEN GEWELD 

PSYCHISCH GEWELD 
Handelingen of juist het nalaten van 
handelingen waardoor een persoon mentaal 
pijn gedaan wordt: bv. negeren, opsluiten, 
schelden, (publiek) vernederen, pesten, 
dreigen de relatie te verbreken, sociaal 
isoleren, beschadigen van objecten, 
wantrouwen, dreigen met zelfmoord of 
geweld… 

Stalking is een vorm van psychisch geweld.  

 Casus: Het verhaal van Ann M.  

 

FYSIEK GEWELD 
Handelingen of juist het nalaten van handelingen waardoor een persoon lichamelijk pijn gedaan wordt: 
bv. slaan, schoppen, dooreenschudden, verwaarlozen, niet toedienen van nodige medische zorgen, 
krabben, aan de haren trekken, breken van botten, met een sigaret branden, verwonden met een mes, 
tegen muur/meubels gooien, wurgen…  

Casus: Het verhaal van Jan, slachtoffer van partnergeweld 

SEKSUEEL GEWELD 
Dwingen tot ongewilde seksuele handelingen: bv. verplicht moeten kijken naar porno/masturbatie, zich 
moeten uitkleden terwijl anderen toekijken, suggestieve opmerkingen maken, handtastelijkheden, 
verkrachting… 

Casus: Het verhaal van Parween, slachtoffer van een 'loverboy' 

FINANCIEEL GEWELD 
Handelingen waardoor een persoon financieel nadeel ondervindt: bv. afpersen, bestelen, financiële 
afhankelijkheid… 

Casus: Het verhaal van Marie. 

 

 

 

 

 

Activiteit gebaseerd op: https://1712.be 

http://1712.be/lees-meer/het-verhaal-van-ann-m
http://1712.be/lees-meer/het-verhaal-van-jan
http://1712.be/lees-meer/het-verhaal-van-parween
http://1712.be/lees-meer/het-verhaal-van-marie
https://1712.be/


4 SOORTEN GEWELD: CASUSSEN 

HET VERHAAL VAN ANN 
 

Ik ben 55 jaar. Een gewone, alleenstaande vrouw. Een paar jaar geleden liep ik over 
straat en zag ik dat een man me nakeek. Ik weet niet waarom, ik was niet uitdagend 
gekleed, liep gewoon te shoppen. Deed ik hem aan iemand denken? Ik weet het 
niet. Wat ik wel weet, is dat hij vanaf dat moment vaak in mijn buurt opdaagde. Hij 
stond ’s morgens koffie te drinken tegenover mijn appartementsblok. Hij nam mijn 
tram. Hij was er als ik ’s middags een broodje ging halen. Maar hij sprak me niet aan. Op 
de één of andere manier kwam hij altijd te weten waar ik was. Zelfs op vakantie dook 
hij eens op. Dan stond hij opeens voor mijn hotel…  
 
Het was zo griezelig. Ik werd er doodsbenauwd van. Vriendinnen liepen niet meer graag 
met mij over straat, ze voelden zich ook niet veilig. Ik was niet alleen bang voor mijn 
eigen veiligheid, maar ook voor die van mijn volwassen dochter.  
 
En toen begonnen de brieven… Eerst gedichten, dan bloemen, dan sms’en. Ik heb nooit 
geweten hoe hij aan mijn nummer was gekomen. En daarna foto’s van hemzelf. Foto’s 
van zijn onderlichaam, in nylonkousen, naakt…. Ik kotste! En ik werd banger en 
banger. Ik verhuisde. Ik nam andere routes naar het werk. Ik wou klacht indienen. Maar 
hij had me nooit aangeraakt, dus zou men het niet echt serieus nemen, dacht ik.  Ik heb 
de hulplijn 1712 gebeld. Zij hebben mij geholpen een dossier op te stellen en aangifte 
te doen. Zij namen mijn angst wel serieus. 
 
Ik moest bij de politie herhaaldelijk  aandringen op een onderzoek. Uiteindelijk bleek 
dat hij mijn computer gehackt had. Zo wist hij altijd waar ik was en wat ik deed.  
 
Na een paar jaar was ik graatmager, psychisch een wrak, kon ik mijn werk niet meer 
aan. Ik was doodsbang en mijn hele vriendenkring ook. Iedereen trok zich terug. 
Niemand wou nog iets met mij te maken hebben. Dat maakte het dubbel zo erg. 



4 SOORTEN GEWELD: CASUSSEN 

HET VERHAAL VAN MILAN 
 

Blijkbaar heb ik maar twee opties: ik kan haar geweld verdragen of ik kan vertrekken. 
Als ik vertrek, zal ze er een vechtscheiding van maken, leugens verspreiden en ervoor 
zorgen dat ik geen co-ouderschap krijg. 
 
Ze valt me regelmatig aan, ze eist dan bijvoorbeeld dat ik de computer stiller zet en 
draait zelf de tv luider. Of ze eist dat ik alle rekeningen betaal, ook voor haar uitgaven. 
Als ze haar zin niet krijgt, begint ze te roepen, maar ook te slaan. Ze slaat niet gewoon 
op mijn schouders, nee, ook op mijn buik, mijn gezicht… Ze geeft me zelfs een kniestoot 
in de ballen. Ze weet wel waar het pijn doet. 
 
Achteraf erover praten gaat niet, ik krijg altijd de schuld, ik heb het altijd gedaan. Ze 
draait het om, noemt mij een leugenaar, maakt van mij de geweldenaar. Ze blijft oude 
koeien uit de sloot halen om te tonen dat zij gewoon reageert op wat ik doe, ook al is zij 
dit keer met de ruzie begonnen. 
 
Als ze agressief wordt, wil ik gewoon even weg, wachten tot het over is. Maar dan gaat 
ze voor de deur staan, zodat ik er niet uit kan. Of ik krijg dingen naar mijn gezicht 
geslingerd: vazen, glazen, ze gooide ooit zelfs eens met een mes. Ik ben al een paar keer 
in het ziekenhuis beland… Maar niemand gelooft mij, ik ben groot en sterk, zij klein en 
tenger. Ik word altijd als leugenaar bestempeld als ik vertel wat zij doet. En ik vind het 
al niet gemakkelijk om het voor mezelf toe te geven of er tegen een ander iets over te 
zeggen… 



4 SOORTEN GEWELD: CASUSSEN 

HET VERHAAL VAN PARWEEN 
 

Ik heb het als kind heel moeilijk gehad. Uiteindelijk kwam ik in begeleid zelfstandig 
wonen terecht en ging het beter. Ik was meer op mezelf en had veel meer vrijheid. In 
die tijd kwam ik in contact met Ali. Hij was heel mooi en omdat hij niet achter mij aan 
zat, vond ik hem aantrekkelijk. Volgens mijn vriendin had hij rijke ouders, vandaar zijn 
grote auto. Op een dag vroeg hij me mee naar de cinema en hij betaalde. Hij was heel 
keurig, probeerde niets. Zo werd ik steeds meer verliefd op hem. We zagen elkaar 
vaker, en toen hij uiteindelijk zei dat hij gevoelens voor me had, maar geen misbruik 
van me wilde maken, klonk dat mij als muziek in de oren.  
 
Hij stelde voor dat ik kennismaakte met zijn ouders. Dat vond ik een goed idee. Het 
waren uiterst aardige mensen, heel netjes. Ze waren blij dat Ali zo’n mooie vrouw had 
uitgekozen. Maar Ali wilde meer en omdat ik verliefd was, hadden we seks. Ik had hem 
al verteld dat ik incestslachtoffer was geweest. Dat vond hij erg en hij vond het goed 
dat ik voor mezelf gekozen had. 
 
Intussen was ik achttien en ik wilde alleen gaan wonen. Ali vroeg of ik niet met hem 
wilde samenwonen. Dat vond ik niet zo’n goed idee. Ik wilde eerst trouwen. Wel: hij 
regelde dat. Zijn ouders waren erbij. Ali huurde een mooi appartement. Ik vond het wel 
ver van zijn moeder, maar hij wou het zo. Ik vond alles goed wat hij zei. Soms was hij 
thuis, soms bleef hij dagen bij zijn moeder. Hij vond het niet nodig dat ik ging werken.  
 
Op een avond bracht hij een vriend mee naar huis en vroeg of ik wat eten wilde 
klaarmaken. Dat deed ik. We hebben samen gegeten en toen zei hij dat hij wegging en 
dat zijn vriend zou blijven slapen. Ik begreep er niets van en vroeg hem hoe dat kon. Hij 
zei: ‘Je begrijpt er niets van. Hij zal bij jou blijven, want ik heb geld nodig voor de flat en 
al die luxe van jou. Je moet mij helpen, anders kan ik de kosten niet betalen.’ Toen 
begreep ik het: ‘Je wilt dat ik voor jou de hoer ga spelen?’ Maar hij zei: ‘Niemand weet 
het, het blijft tussen ons.’ Toen ik protesteerde, kreeg ik een klap in mijn gezicht en 
werd ik met een pistool bedreigd. Ik was erin gerold. Zelfs zijn ouders hadden hem 
geholpen mij erin te luizen. Ik kon geen kant op. Ik was de gevangene van criminelen.  
 
Na een tijd raakte ik bevriend met één van de klanten. Hij kreeg door dat ik hieruit 
wilde en gaf mij het nummer van een hulplijn: 1712. Ik heb gebeld en samen hebben 
we klacht ingediend bij de politie. We zijn ook samengebleven. Hij was verliefd 
geworden op mij, hij heeft mij uit de miserie geholpen en ik ben vrijwillig met hem 
getrouwd. Het gaat goed met ons nu. 



4 SOORTEN GEWELD: CASUSSEN 

HET VERHAAL VAN MARIE 
 

Ik ben 76.  Omdat ik bang was dat ik ooit ziek zou worden of in het ziekenhuis 
terechtkomen, heb ik een tijd geleden aan mijn kinderen een volmacht op mijn 
bankrekening en de code van de kluis gegeven.  En ik kwam effectief met een 
longontsteking in het ziekenhuis terecht.  Ze dachten waarschijnlijk dat ik het niet zou 
overleven, maar ik kwam er toch weer bovenop.  
 
Toen ik terug thuiskwam, was veel van het meubilair verdwenen. De thuisverpleegster 
die sinds die ziekenhuisopname komt, beseft niet dat er hier vroeger veel meer 
meubels stonden. Onlangs stelde ze me poetshulp en maaltijden aan huis voor, dat zou 
voor mij veel gemakkelijker zijn.  
 
Ik ben vroeger diensthoofd bij de post geweest en ik heb een goed pensioen.  Maar 
doordat de kinderen aan mijn rekeningen kunnen, heb ik nooit genoeg geld. Ik zou een 
poetshulp niet kunnen betalen.  
 
Uiteindelijk heb ik het allemaal aan de thuisverpleegster verteld. Zij noemt dat 
economisch geweld.  Is dat zo? De kinderen zeggen dat ze toch maar een voorschot 
nemen op geld dat uiteindelijk later van hen zal zijn… 

  



4 SOORTEN GEWELD: WERKBLAD 
 
Bespreek deze vragen met elkaar. 
 
 
HET VERHAAL VAN ANN 
 
Welke soort(en) geweld ontdekte je in deze casus? 
Geef enkele concrete voorbeelden van die soort(en) geweld uit de casus. 
Zocht Ann hulp? Zo ja, waar? 
Wat is 1712?  
Welke gevolgen heeft dit geweld voor Ann? 
 
 
HET VERHAAL VAN MILAN 
 
Welke soort(en) geweld ontdekte je in deze casus? 
Geef enkele concrete voorbeelden van die soort(en) geweld uit de casus. 
Waarom gaat Milan niet weg bij zijn vrouw?  
Wat gebeurde er wanneer Milan hulp zocht? 
Hoe zou dat komen? 
 
 
HET VERHAAL VAN PARWEEN 
 
Welke soort(en) geweld ontdekte je in deze casus? 
Geef enkele concrete voorbeelden van die soort(en) geweld uit de casus. 
Waarom stelde Ali haar aan zijn ouders voor? 
Waarom moet Parween volgens Ali in de prostitutie? 
Welke middelen gebruikt Ali om Parween te onderdrukken? 
 
 
HET VERHAAL VAN MARIE 
 
Welke soort(en) geweld ontdekte je in deze casus? 
Geef enkele concrete voorbeelden van die soort(en) geweld uit de casus. 
Waarom onderneemt Marie geen actie tegen de daders? 
Ziet Marie de daden van haar kinderen als een misdaad? 
Wat vind jij van deze uitspraak van Marie: ‘De kinderen zeggen dat ze toch maar een voorschot nemen 
op geld dat uiteindelijk later van hen zal zijn.’ 



SLEUTEL 
HET VERHAAL VAN ANN 
 
Welke soort(en) geweld ontdekte je in deze casus? 
Psychisch geweld. 
Geef enkele concrete voorbeelden van die soort(en) geweld uit de casus. 
Hij wist altijd waar ze was. Dat maakte haar bang. 
Hij kende haar telefoonnummer en adres. (Hij had haar computer gehackt.) 
Zocht Ann hulp? Zo ja waar? 
Ja, ze belde de hulplijn 1712.   
Wat is 1712?  
Dat is een hulplijn die slachtoffers advies geeft en helpt een dossier op te stellen en aangifte te doen.  
Zij nemen de verhalen en angsten van de slachtoffers serieus en helpen ze verder op weg.  
Welke gevolgen heeft dit geweld voor Ann? 
Na een paar jaar was ze graatmager, psychisch een wrak en kon ze haar werk niet meer aan.  Ze was 
doodsbang en haar hele vriendenkring ook. Iedereen trok zich terug. 
 
HET VERHAAL VAN MILAN 
 
Welke soort(en) geweld ontdekte je in deze casus? 
Fysiek geweld, financieel geweld, psychisch geweld. 
Geef enkele concrete voorbeelden van die soort(en) geweld uit de casus. 
Psychisch geweld: Als ik vertrek, zal ze er een vechtscheiding van maken, leugens verspreiden en ervoor 
zorgen dat ik geen co-ouderschap krijg. 
Fysiek geweld: Als ze haar zin niet krijgt, begint ze te roepen, maar ook te slaan. 
Financieel geweld: Of ze eist dat ik alle rekeningen betaal, ook voor haar uitgaven. 
Waarom gaat Milan niet weg bij zijn vrouw?  
Uit angst voor een vechtscheiding en omdat hij dan zijn kinderen niet meer kan zien.  
Wat gebeurde er wanneer Milan hulp zocht? 
Hij werd niet geloofd.  
Hoe zou dat komen? 
Het clichébeeld dat hij een stoere sterke man is, zorgde ervoor dat hij niet geloofd werd. Partnergeweld 
door vrouwen wordt in onze maatschappij nog niet altijd ernstig genomen.  
 
HET VERHAAL VAN PARWEEN 
 
Welke soort(en) geweld ontdekte je in deze casus? 
Fysiek geweld, financieel geweld, psychisch geweld, seksueel geweld. 
Geef enkele concrete voorbeelden van die soort(en) geweld uit de casus. 
Fysiek geweld: een klap in het gezicht, bedreiging met een pistool 
Financieel en seksueel geweld: ‘Hij gaat bij jou blijven, want ik heb geld nodig voor de flat en al de luxe 
van jou. Je moet mij helpen, anders kan ik de kosten niet betalen.’  
Psychisch geweld: Ik kon geen kant op. Ik was de gevangene van criminelen. 
Waarom stelde Ali haar aan zijn ouders voor? 
Door haar voor te stellen aan zijn ouders geeft Ali haar een vals gevoel van vertrouwen. Het overtuigt 
Parween dat Ali’s bedoelingen oprecht zijn. 
Waarom moet Parween volgens Ali in de prostitutie? 
Om haar luxeleven en de flat te kunnen betalen. 
Welke middelen gebruikt Ali om Parween te onderdrukken? 
Haar gevoelens voor hem. 
Hij bedreigt haar en gebruikt daarbij geweld en een pistool.  
Hij isoleert haar waardoor Parween zich gevangen voelt.  



HET VERHAAL VAN MARIE 
 
Welke soort(en) geweld ontdekte je in deze casus? 
Financieel geweld. 
Geef enkele concrete voorbeelden van die soort(en) geweld uit de casus. 
Toen ik terug thuiskwam, was veel van het meubilair verdwenen.   
Ik ben vroeger diensthoofd bij de post geweest en ik heb een goed pensioen. Maar doordat de kinderen 
aan mijn rekeningen kunnen, heb ik nooit genoeg geld. 
Waarom onderneemt Marie geen actie tegen de daders? 
Marie is emotioneel verbonden met haar kinderen en wil haar band met de kinderen niet in gevaar 
brengen. 
Ziet Marie de daden van haar kinderen als een misdaad? 
Ze twijfelt. De kinderen zeggen dat ze nemen waar ze later recht op hebben. 



 

BEN X 
 
Doelgroep: 15 tot 18 jaar  
Tijd: 40 minuten (indien enkel met het fragment wordt bekeken, en niet de volledige film) 
Benodigdheden: beamer met scherm of tv met dvd-speler + de dvd ‘Ben X’ + kopieerbladen. 
 
Waar past deze activiteit binnen de eindtermen? 
 

Gemeenschappelijke stam 
 
De leerlingen: 
5. houden rekening met de situatie, opvattingen en emoties van anderen;  
13. kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken; 
16. houden rekening met ontwikkelingen bij zichzelf en bij anderen, in samenleving en wereld; 
18. gedragen zich respectvol; 
 
Context 2: Mentale gezondheid 
 
De leerlingen: 
5. kunnen zich uiten over en gaan respectvol om met vriendschap, verliefdheid, seksuele 
identiteit en geaardheid, seksuele gevoelens en gedrag; 
 
Context 3: Sociorelationele ontwikkeling 
 
De leerlingen: 
6. doorprikken vooroordelen, stereotypering, ongepaste beïnvloeding en machtsmisbruik; 
 
Context 7: Socioculturele samenleving 
 
De leerlingen: 
1. beschrijven de dynamiek in leef- en omgangsgewoonten, opinies, waarden en normen in 
eigen en andere sociale en culturele groepen. 

 
 
Inleiding 
 
Toon beeldfragmenten uit de videogame ArchLord en stel de onderstaande vragen. 

 

 

 

- Welke game kwam aan bod in het filmfragment?  

- Wie heeft deze game al eens gespeeld?  

- Wat is het doel van het spel?  

Archlord is een inlevingsspel waarbij je je eigen wereld en vrienden kunt creëren. 

- Wie van jullie gamet er vaak? Waarom game je? 

- Wie gamet er nooit of bijna nooit? Waarom?  

 

bijvoorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=WPRpT3_Yirw 

https://www.youtube.com/watch?v=WPRpT3_Yirw


De activiteit zelf 

Dit computerspel komt ook aan bod in de film Ben X en in het boek ‘Niets was alles wat hij zei' (beide: 
Nic Balthazar). Vraag de leerlingen of ze het boek of de film kennen. Geef nog niets prijs. Bekijk samen 
het volgende fragment (of de hele film): 

 

 

 

 

Vraag de leerlingen om na het bekijken van het filmfragment per twee het werkblad te bespreken. Ze 
krijgen daarvoor een vijftal minuten. Bespreek het daarna klassikaal en stel extra vragen: 

- Hoe zou jij reageren als je Ben was? 
- Welke opties heeft Ben om uit deze situatie te komen? 

Agressief worden? Negeren? Wegrennen?  
- Welke optie lijkt je het best en waarom?  
- Wat zou jij doen als je in dat klaslokaal tussen de leerlingen stond? 
- Waarom filmden de leerlingen Ben op hun smartphone? 
- Wat is cyberpesten?  
- Waarom gamet Ben zo veel?  
- Ben vlucht in games om te ontsnappen aan de realiteit. Wat kan je nog doen om de 

werkelijkheid te ontvluchten? Muziek, dagboek, poëzie… 

 
Afronding 
 
Op het werkblad staan nog enkele stellingen. Die zijn in posterformaat ook te vinden op: 
http://pdf.klasse.be/KVL/EL2/el2_01_pesten_posters.pdf 
Laat de stellingen bespreken per twee of in groepjes. Of druk de stellingen af op A3-formaat en hang ze 
verspreid op in het lokaal. Laat de leerlingen vrij in het klaslokaal rondlopen. Moedig hen aan om bij 
elke stelling hun mening te noteren en te staven met  argumenten. Nadat iedereen bij elke stelling zijn 
mening genoteerd heeft, worden de stellingen op het bord gehangen. De volgorde van de stellingen is 
vrij te kiezen. Bespreek de verschillende stellingen één voor één. Kies per stelling enkele opvallende 
meningen en/of argumenten en bespreek ze klassikaal. Laat de leerlingen per stelling zowel 
argumenten pro als argumenten contra geven.  

  

 

Ben X filmfragment: https://www.youtube.com/watch?v=joFKLw8jD4U 

 

http://pdf.klasse.be/KVL/EL2/el2_01_pesten_posters.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=joFKLw8jD4U


 

WERKBLAD BEN X 
Ben X is een Belgische film uit 2007 van Nic Balthazar. De film is gebaseerd op zijn 
boek 'Niets was alles wat hij zei'. Het verhaal gaat over een jongen met het 
syndroom van Asperger, die op school gepest wordt en vlucht in de virtuele wereld 
van een computerspel. 

Het syndroom van Asperger is een 
ontwikkelingsstoornis die zich uit door beperkingen in 
de sociale interacties en een beperkt repertoire aan 
interesses en activiteiten. Anders dan bij de klassieke 
autistische stoornis is er geen sprake van vertraging in 
de ontwikkeling van de taalvaardigheid op jonge leeftijd. 
Er is een normale tot hoge intelligentie en een 
gemiddelde neiging tot het maken van contact. 

Bron: www.aspergersyndroom.nl/index.php/asperger.html 

 
Bespreek: 
 
Waarom speelt Ben de game Archlord? 
Welke manieren van pesten en agressie kwamen aan bod in het filmpje? 
Hoe reageerde de rest van de klas op het pesten ? 
Wat voelde je zelf bij het bekijken van het fragment? 

 

Bespreek de volgende uitspraken over pesten. Wat vind je ervan? Ben je het hiermee eens? 
Waarom? 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aspergersyndroom.nl/index.php/asperger.html

