IS LIEFDE OOK PORNO?
De Vloer Op Jr. in de klas
Leeftijd: 9-12 jaar, 13-15 jaar
Niveau: bovenbouw basisonderwijs, onderbouw voortgezet onderwijs
Tijd: 55+ minuten
Benodigdheden: beamer/digibord (internet), A4, pennen/potloden
Is liefde ook porno?
Shahine is door zijn vrienden opgejut om porno te kijken op erotische sites. Hij is alleen
nu in de war. Wat is ‘normaal’? Wat is het verschil tussen liefde en seks? Hij besluit de
Lovedokter te raadplegen.
Vakgebied
Maatschappijleer / Filosofie
Kernbegrippen
Liefde - Seksualiteit - Porno - Grenzen aangeven - Media
Kerndoelen
Aan het einde van deze les kunnen de leerlingen hun mening over liefde, over
verhoudingen en over gedrag binnen (liefdes) relaties verwoorden en hierop reflecteren.
Verdieping
Deze video over identiteit en seksualiteit is onderdeel van de serie ‘De Vloer Op Jr. in de
klas’. Op de website van Schooltv.nl staan nog meer video’s over identiteit en opvoeding,
integratie & discriminatie, en identiteit & seksualiteit.
Opbouw les
Deze les start met het bekijken van de scène ‘Is liefde ook porno?’ [6 minuten].
Vervolgens beantwoorden de leerlingen, naar aanleiding van de scène, individueel de
verdiepingsvragen. De antwoorden kunnen ze op het werkblad uitschrijven (zie bijlage).
Deze vragen kunnen klassikaal of in groepjes daarna behandeld worden. Naderhand kan
er een creatieve opdracht naar keuze worden uitgevoerd (afhankelijk van de tijd die over
is).

Redactie: Floor Maas (regisseur De Vloer Op Jr.), Rowan Olierook (redacteur en coördinator De Vloer Op
Jr. in de klas) & Malou Captijn (redacteur De Vloer Op Jr. in de klas)
www.human.nl/devloeropjr | devloeropjr@human.nl

VERDIEPINGSVRAGEN (5 min; 10 min bespreking)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Wat leert de Lovedokter Max over de liefde?
Begrijp je waarom Max in de war is? Leg uit.
Wat vind je van Max’ vlog?
Wat is volgens jou het verschil tussen porno en liefde?
Als je vragen hebt over de liefde met wie bespreek je dat dan?
Wat zou jij willen vragen aan de Lovedokter?

CREATIEVE OPDRACHTEN (40 min)
Verhalen (20 min)
Laat de leerlingen individueel opschrijven waar ze mee zitten als het gaat over
liefde/seks. Laat hen een paar vragen opschrijven, welke ze anoniem kunnen inleveren.
Bespreek vervolgens de vragen in een klassikaal gesprek.

Wel vs Niet (20 min)
Maak tweetallen en geef elk duo een groot vel papier.
Laat de leerlingen brainstormen over de volgende vragen:
- Als je verliefd bent, wat wil je dan graag dat de ander doet, zegt, vindt? (Dus, wat zou
je heel fijn vinden? Waar droom je van?)
- Als je verliefd bent, wat wil je dan dat de ander absoluut niet doet, zegt, vindt? (Dus
wat zou je heel onprettig, naar of eng vinden?)
Elk duo schrijft in steekwoorden de antwoorden met argumenten op. Bespreek de bladen
klassikaal in de klas.

Redactie: Floor Maas (regisseur De Vloer Op Jr.), Rowan Olierook (redacteur en coördinator De Vloer Op
Jr. in de klas) & Malou Captijn (redacteur De Vloer Op Jr. in de klas)
www.human.nl/devloeropjr | devloeropjr@human.nl

Extra
Koppeling met Schooltv
Seks, lust of last? Het verschil tussen weten en doen
Hoe veilig wordt er gevreeën? Nicole raakte op jonge leeftijd zwanger en besloot haar
kind te houden. Maaike onderging een abortus.
Koppeling met Human
De Vloer Op Jr.: “En toen kwam de tong”
Juna heeft gezoend met haar grote liefde, maar het zoenen viel tegen. Hij kon er
helemaal niets van. Ze vraagt advies aan de Lovedokter, hoe ze haar vriendje op subtiele
wijze kan duidelijk maken hoe hij moet zoenen.
De Vloer Op Jr.: “Ik dacht dat we sexy dingen gingen doen”
Teuntje heeft voor het eerst een vriendje en is helemaal verliefd. Maar de laatste keer
ging hij bij het zoenen met z’n hand onder haar truitje en dat wilde ze echt niet. Ze heeft
zijn hand weggeduwd. Nu is ze echter bang dat als ze elke keer nee zegt als hij verder
wil gaan dan zoenen, dat haar vriendje het zal uitmaken. Ze gaat hierover in gesprek
met de Lovedokter.

Redactie: Floor Maas (regisseur De Vloer Op Jr.), Rowan Olierook (redacteur en coördinator De Vloer Op
Jr. in de klas) & Malou Captijn (redacteur De Vloer Op Jr. in de klas)
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IS LIEFDE OOK PORNO?
De Vloer Op Jr. in de klas
Werkblad
Verdiepingsvragen
1) Wat leert de Lovedokter Max over de liefde?

2) Begrijp je waarom Max in de war is? Leg uit.

3) Wat vind je van Max’ vlog?

4) Wat is volgens jou het verschil tussen porno en liefde?

5) Als je vragen hebt over de liefde met wie bespreek je dat dan?

6) Wat zou jij willen vragen aan de Lovedokter?
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Creatieve opdracht
1) Als je verliefd bent, wat wil je dan graag dat de ander doet, zegt, vindt? (Dus,
wat zou je heel fijn vinden? Waar droom je van?)
2) Als je verliefd bent, wat wil je dan dat de ander absoluut niet doet, zegt, vindt?
(Dus wat zou je heel onprettig, naar of eng vinden?)
Schrijf de antwoorden in onderstaande tabel

1. Graag willen

2. Absoluut niet willen

