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Hoofdstuk 1: Gevoelens

1 • Verliefd zijn is leuk! Maar sommige dingen zijn onhandig. Zet de woorden in het juiste vak. 

  kriebels in je buik | minder goed slapen  |  veel energie  |  blij bij de gedachte aan je geliefde  |   
 geen trek  |  niet kunnen stoppen met denken aan hem/haar

  LEUK EN FIJN      ONHANDIG

   ................................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................

 • Vergelijk je schema met dat van een klasgenoot. Hebben jullie alles hetzelfde of zijn er verschillen?   
 Praat er samen over. Bedenk zelf ook nog iets wat leuk en fijn is. En iets wat juist onhandig is. 

   ................................................................................................................................................................................................................

 
2 Je kunt hetero, homo/lesbisch of bi zijn. Je hebt dan heteroseksuele gevoelens, homoseksuele gevoelens of 

biseksuele gevoelens. Wat zijn de jongens en meiden op de foto’s? Zet een rondje om het goede antwoord.
          

      Hetero | Homo | Bi      Hetero | Homo | Bi         Hetero | Homo | Bi         Hetero | Homo | Bi         Hetero | Homo | Bi

      
 

‘Ik ben verliefd op 
Michael, ik denk de 
heeeele dag aan hem.’ 

‘Sarah en ik hebben nu 
een jaar verkering, het 
gaat hartstikke goed!’ 

‘Ik heb geen vriendin, 
maar ik hoop dat het niet 
zo lang meer duurt.’

‘Jongens, ze doen altijd zo 
kinderachtig. Maar David 
is fantastisch, daar wil ik 
wel mee uit!’

‘Volgens mij ben ik verliefd op 
Kenny. Als ik hem zie, krijg ik 
vlinders in mijn buik. Mijn ex 
Tamara is blij voor me.’
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3 Niet elke verliefdheid is fijn. Want je wil natuurlijk niet verliefd worden  
op de geliefde van je beste vriend of vriendin. Of verliefd worden op een ander  
terwijl je een relatie hebt. Kun je nog meer onhandige verliefdheden bedenken?  
Werk samen met een klasgenoot.

   ................................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................

4 Vriendschap en liefde kunnen op elkaar lijken. Noem twee overeenkomsten, dus dingen  
die hetzelfde zijn. Noem ook twee verschillen tussen liefde en vriendschap.

  OVEREENKOMSTEN     VERSCHILLEN

   ................................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................

5 Iedereen is anders 
Werk in groepjes van vier. Ga naar iedereenisanders.nl en bekijk de trailer (https://youtu.be/croo9yJbFX4). 
Aan het eind van het filmpje zie je de woorden die ook hieronder staan. Praat over elk woord met je groepje. 

DOEN!
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Hoofdstuk 2: Ontmoeten

1 Zijn de volgende zinnen waar of niet waar?   

 • Je kunt alleen verliefd worden op iemand die je nog niet kent  Waar | Niet waar

 • Tijdens het uitgaan loop je de meeste kans verliefd te worden  Waar | Niet waar

 • Flirten doe je (ook) zonder dat je het wilt    Waar | Niet waar

2 Sommige mensen worden verliefd via internet. Hoe gebeurt dat? Geef drie voorbeelden.

 1) .............................................................................................................................................................................................................

 2) .............................................................................................................................................................................................................  

 3) .............................................................................................................................................................................................................

3 Via wat voor soort website kun je serieus een partner zoeken?

   ................................................................................................................................................................................................................

4 Wat is leuk aan verliefd worden via internet? En wat kan een nadeel zijn?

 leuk: ......................................................................................................................................................................................................

nadeel: .................................................................................................................................................................................................

5 Geloof jij in liefde op het eerste gezicht? Waarom wel/niet?

   ................................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................................................
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6 • Een veelgebruikte techniek om te flirten is oogcontact zoeken.  
 Welke flirttechnieken gebruik jij nog meer? 

   ................................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................................................

 • Vergelijk je lijstje met dat van een klasgenoot. Welke technieken gebruikt hij of zij?  
 Misschien heb je er wel wat aan!


