
Samenleven &
trouwenLES 3

3 lesuren (150min)

Voorbereiding 
Geef je leerlingen de opdracht om tijdschriften mee te
brengen. 

Let me see your dream 
Stellingenspel 
Verwerkingsopdracht

Inhoud van de bijeenkomst

Tijdschriften 
lijst met stellingen 

Benodigdheden of materiaal



Les 3 — Samenleven & trouwen

Verliefd, verloofd, getrouwd: that’s
the way to go 
Samenwonen? Ja. Trouwen? Neen. 
Trouwen is altijd je eigen keuze 
Seks zonder huwelijk, dat is normaal 
Een LAT relatie is mijn toekomst
De mening van mijn ouders is
doorslaggevend wanneer ik een
(huwelijks)partner kies

2 / Stellingenspel
(60 min)

Je laat enkele leerlingen
achter elkaar plaatsnemen op
een rij. Je leest een
stelling voor en vraagt hen
een positie in te nemen van
helemaal akkoord (rechts)
tot helemaal niet akkoord
(links). Zodra de leerlingen
een positie hebben
ingenomen, vraag je hen hun
positie te motiveren. Je kan
ook gebruik maken van
bijgevoegde filmpjes om het
gesprek nadien verder te
zetten in kringverband. 

3 / Verwerkingsopdracht
 (10 min)

Je geeft aan de leerlingen de opdracht om het liefdesverhaal van hun
(groot)ouders te achterhalen via een interview. Hoe en waar hebben zij
elkaar ontmoet? Was het liefde op het eerste gezicht of een gearrangeerde
ontmoeting? Zijn ze nog samen of en zo ja, wat maakt hun relatie zo sterk?
Zijn ze uit elkaar? Zo ja, wat was de oorzaak van hun breuk? Welke lessen
trek je zelf uit hun verhaal? 

Ze mogen deze opdracht op een creatieve manier maken door te werken met
betekenisvolle voorwerpen of foto’s, door een toffe presentatie te geven,
een filmpje te maken,... In bijlage vind je een vragenlijst die de
leerlingen kunnen gebruiken. 

1 / Let me see your dream 
(60 min)

De leerlingen krijgen de opdracht
om een collage te maken over hun
droomleven. Hoe ziet hun
droomleven er uit? Waar woon je?
Woon je alleen of samen? Met wie?
Zodra de leerlingen klaar zijn met
het maken van hun collage stellen
ze dit in kleine groepjes van 4
leerlingen aan elkaar voor.



Volledig: Bazzz: Trouwen is een keuze 
https://vimeo.com/545439338

0:00-3:00: Julia Wants to Go Home! | 90 Day Fiancé
https://www.youtube.com/watch?v=NAPt4ghbMhE

0:00-2:45: Zied Wants to Get Married Before Ramadan! | 90 Day Fiancé
https://www.youtube.com/watch?v=OR7abVN2PFE

0:00-2:45: Mike Tells Natalie "Your Beauty Is Ugly!" | 90 Day Fiancé
https://www.youtube.com/watch?v=JevfIQovVBc

V i d e o ' s

 Les 3 - Samenwonen & trouwen
b i j l a g e n

https://vimeo.com/545439338
https://www.youtube.com/watch?v=NAPt4ghbMhE
https://www.youtube.com/watch?v=OR7abVN2PFE
https://www.youtube.com/watch?v=JevfIQovVBc


Trouwen is een keuze
De mening van mijn

familie is belangrijk
wanneer ik een partner

kies om te trouwen

Sex zonder/voor
huwelijk, dat is dik

oké.

Verhuizen voor de
liefde naar een land,

dat is dik oké

Eén partner voor de
rest van mijn leven

Verliefd, verloofd,
getrouwd: that’s the

way to go
Een relatie? Ja.
Samenwonen? Neen.

Stellingspel



Welke advies hebben zij voor jou?

Wanneer, waar en hoe hebben zij elkaar ontmoet? 

Wie interview je? Waarom heb je voor deze persoon gekozen?

Zijn ze nog samen? Zo ja, ga naar 3a. de volgende vraag. Zoniet, ga naar 3b.
3a. Hoe ziet hun relatie er vandaag uit? Welke hindernissen hebben ze al samen doorstaan? Wat
maakt hun relatie sterk? 

Reflectievragen:
Welke lessen trek jij uit hun verhaal? Wat vind je sterk en wat doet
jouw wenkbrauwen fronsen? Pak je het op dezelfde manier aan of mag
het van jou radicaal anders? Waarom?

3b. Wat lag aan de oorzaak van hun breuk? Zijn ze opnieuw verliefd geworden of happy single? 

Het liefdesverhaal ...


