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2. Tweede bijeenkomst (Vooroordelen, Vriendschap; film Flikker op)
Extended contact theory: het zien van vriendschappen tussen verschillende jongeren (bijvoorbeeld
de een homo en de ander hetero) heeft eenzelfde effect als zelf bevriend zijn met een homoseksuele
jongen of lesbisch meisje.
Film Flikker op
Deze film van 15 min. gaat over een homoseksuele jongen op vmbo die uit de kast komt en zijn
vriendschap met een heterojongen (die moeite heeft met homoseksualiteit) Biedt
identificatiemogelijkheden voor jongens en meisjes; gaat over mannelijke homoseksualiteit. De film
staat op youtube; zoektermen vmbo voorlichting homoseksualiteit. We laten alleen de film zien niet
de tekenfilmpjes met stellingen.
2.1 IJSBREKER
Voor een ontspannen sfeer is een warming up of ijsbreker heel nuttig. Bijvoorbeeld in een kring om
de beurt uitbeelden waar je van houdt (een hobby) en dit steeds herhalen van je voorgangers. ‘Ik ben
Kim en ik houd van dansen’ (maakt dansbeweging).
2.2 Gesprek voorafgaand aan de film
Met de leerlingen een woordweb maken rond ‘Vriendschap’.

Waar denk je aan bij het woord ‘vriendschap’?
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2.3 Gesprek na de film:
Wat is belangrijk in een vriendschap? Moet je elkaar alles vertellen? Moeten vrienden altijd voor
elkaar opkomen? In welke situaties is dat (toch) heel moeilijk? (bv je vriend blijkt iets mooi / leuk te
vinden wat jijzelf en anderen echt niet cool vinden)
Als je weet dat een jongen bevriend is met een jongen die homo is, denk je dan dat die ander ook
homo is? Zou je die ander (de hetero) daarmee kunnen pesten (hé homovriendje)?
Hadden de vrienden van de jongen die halverwege de film homo blijkt te zijn vooraf een
vooroordeel over hem? En achteraf? (ook als je denkt dat iemand niet homo is heb je een
vooroordeel: je denkt dat homo’s en lesbische vrouwen en meisjes er op een bijzondere manier
uitzien (alle lesbische vrouwen hebben kort haar)
Achter de hand-vragen bij de film Flikker op:
-

Is het inderdaad zo dat meisjes goed kunnen opschieten met jongens die homo zijn?
Waarom wel (waarom niet)
Hoe zit het dan met meisjes: kunnen zij goed opschieten met meisjes die lesbisch zijn? Of
kunnen heterojongens juist goed opschieten met lesbische meisjes?

2.4 Afsluiting met een dialoog bijvoorbeeld met behulp van ansichtkaarten

2

