
   

ONVERWACHT 
(Maria Ramos, 2011) 

Leeftijd: 15-18 jaar 

Niveau: bovenbouw middelbaar onderwijs 
Tijd: +70 minuten (waarvan 45 minuten documentaire) 

Benodigdheden: beamer/digibord, pen en papier 

Onverwacht 
Regisseur Maria Ramos volgt een vrouw die onbedoeld zwanger is. Ze twijfelt of 
ze het kind wel of niet zal houden. De film speelt zich af in de enkele weken 

tussen het moment dat zij de zwangerschap ontdekt en waarop ze een definitief 
besluit neemt. De kijker is getuige van het intieme en pijnlijke proces van 
zelfonderzoek en de twijfels die haar overvallen. 

Maria Ramos kiest ervoor geen gebruik te maken van interviews of voice-
over. Daarentegen bestaat de film enkel en alleen uit observaties van het 

dagelijkse leven van de zwangere vrouw. We zien haar op het werk, met haar 
beste vriendin, telefonerend met de vader, in gesprekken met huisarts, 
abortusarts en therapeut. - Wat is het oordeel naar jezelf? - Nou, dat ik gewoon 

niet netjes gehandeld heb. En tegen mijn gevoel in. Op zoek naar hulp om een 
antwoord op dit emotionele dilemma te vinden. 

 
Vakgebied  
Filosofie / Maatschappijleer / Levensbeschouwing 
 

Kernbegrippen 
Abortus – zelfbeschikkingsrecht – verantwoordelijkheid    
 

Kerndoelen 
Aan het einde van de les kunnen de leerlingen een duidelijke mening vormen 
over abortus. Ze kunnen deze mening verdedigen en zich verplaatsen in een 

ander. 
 

Opbouw les 
De les bestaat uit het bekijken van de documentaire ‘Onverwacht’ (45 minuten), 
waarna je een of meerdere creatieve opdrachten in de les kunt behandelen. Het 

is ook mogelijk een fragment van deze film te bekijken als dit beter past binnen 
de lestijd, of het kijken van de documentaire als huiswerkopdracht mee te 

geven. De aanbevolen tijdscodes voor het fragment zijn: 09:55 – 15:57. 

 
 

Tip: laat de leerlingen de film alvast thuis kijken, zodat de les optimaal benut kan worden. 



   
Achtergrondinformatie: Abortus in Nederland 
Abortus is het voortijdig afbreken van een zwangerschap. In Nederland is het 
toegestaan om abortus te plegen tot de 24e week van de zwangerschap onder 

medisch toezicht, maar praktijken hanteren voor de zekerheid gemiddeld een 
maximale zwangerschap van 21 weken. In het Verenigd Koninkrijk is abortus 
gelegaliseerd sinds 1967, in Frankrijk sinds 1975, in Nederland sinds 1981 en 

België heeft het sinds 1990 gelegaliseerd.  

 
 
Creatieve opdrachten 
 
Debat 

In deze les kan je kiezen uit twee verschillende discussiemogelijkheden. De 

eerste mogelijkheid is om enkele discussiestellingen op te schrijven waarbij de 
leerlingen mogen reageren. Deze mogelijkheid is ook vooral geschikt bij lessen 

van één uur. Als je dubbele lesuren hebt, raden wij mogelijkheid twee aan. 
 
De tweede variant is het carrouseldebat. Hierbij deel je de groep op in drie 

groepen. Groep 1 zijn de voorstanders, groep 2 de tegenstanders en groep 3 de 
rechters die uiteindelijk een concluderend oordeel zullen vellen over het debat. 

Het carrouseldebat gaat als volgt: je kiest één van de volgende stelling, of 
bedenkt zelf een stelling aan de hand van de documentaire ‘Onverwacht’. 

Vervolgens gaan de voor- en tegenstanders bij elkaar zitten om argumenten te 
bedenken. Geef de leerlingen hiervoor zo’n 5-10 minuten. Hierna kan er een 
debat plaatsvinden, waarbij je de debatleider bent. Wanneer alle argumenten de 

revue zijn gepasseerd, vatten de rechters de discussie samen en doen een 
uitspraak.  

 
Wanneer er veel tijd is, kunnen er meerdere stellingen worden bediscussieerd in 
het carrouseldebat. Hierbij kunnen de leerlingen steeds een andere rol krijgen.  

 
Mogelijke discussiestellingen: 

 Abortus zou verboden moeten zijn, het is eigenlijk moord.  
 Het is beter om abortus te plegen als je weet dat één van de ouders het kind 

niet wil hebben.  

 Het is altijd aan de vrouw om te beslissen of zij het kind wil houden, ook al is 
de vader het er niet mee eens.  

 Het is een mensenrecht om abortus te mogen plegen.  
 Minderjarigen zouden verplicht abortus moeten plegen, omdat zij niet goed 

voor een kind kunnen zorgen. 

 De grens van 21 weken zou verkort/verlengd moeten worden. 

 
Betoog 
Leerlingen schrijven een betoog voor of tegen de stelling dat abortus verboden 
zou moeten zijn. 
 
 



   
 
Persoonlijk essay 
De leerlingen schrijven een persoonlijk essay over het onderwerp van de 
documentaire. Wat vinden zij van de film, kunnen ze zich verplaatsen in de 

personages? Wat denken ze dat ze zelf zouden doen in een soortgelijke situatie? 
Dit is een vrije opdracht waar veel ruimte is voor zelfreflectie. 

 

Recensie 
De leerlingen schrijven een filmrecensie voor de krant. Hierbij gaan ze in op wat 

zij goed of minder goed vonden aan de film. Ook gaan ze in op de 
maatschappelijke relevantie van deze film. 
 

Dilemma essay 
De leerlingen schrijven essay over het volgende dilemma vanuit hun eigen 
opvattingen. Wanneer vind jij dat een mens een mens is, is dit ook al na een 

paar weken zwangerschap? En wanneer is moord dan eigenlijk moord? 
 

Tweede Kamer debat 
In dit debat leven de leerlingen zich in in de posities van verschillende politieke 
partijen. Er worden een paar groepjes gevormd en elke groep krijgt een politieke 

partij aangewezen. Eerst is er de ruimte om zich te verdiepen in de partij en hoe 
deze partij tegenover abortus staat. Hierna kiest elke ‘partij’ een woordvoerder 
die dan vanuit de visie van de partij met elkaar in debat gaan. De rest van de 

leerlingen functioneren als commissie en mogen de woordvoerder adviseren en 
helpen. Interessante partijen bij dit debat zijn bijvoorbeeld PVDA, CU, SGP, VVD, 

CDA, SP. 
 

 


