
Wat is vrijheid?! 
Vrijheid: is het een levensvoorwaarde, of een fijn gevoel? Het betekent voor iedereen 
iets anders. Van ‘gewoon’ veilig op straat kunnen lopen, tot verliefd worden op wie je 
wilt. Wat betekent vrijheid voor jou en je klasgenoten?

Individueel:
Om erachter te komen wat ‘vrijheid’ voor iemand is, beantwoordt iedere leerling de 
volgende vragen voor zichzelf:

• Wanneer voel jij je vrij? (in een specifieke situatie?)
• Wat zorgt voor het gevoel van vrijheid?
• Wie of wat hoort daarbij?

In duo’s:
Om de beurt vertellen de leerlingen elkaar hun drie antwoorden op bovenstaande vragen. 
Probeer nu beiden een eigen antwoord te formuleren op de vraag ‘Wat is vrijheid voor 
jou?’. Help elkaar om de drie antwoorden om te zetten in één antwoord.

Iedereen schrijft nu zijn of haar antwoord duidelijk leesbaar op een A4.

Klassikaal:
De docent plakt alle A4 vellen op het bord. Klassikaal bespreek je met de klas hoe het is 
om de antwoorden zo bij elkaar te zien. Lijken er antwoorden op elkaar? Hang deze dan 
bij elkaar! Worden er juist veel verschillende dingen genoemd?  Zitten er antwoorden bij 
die uitleg nodig hebben? Wat valt op? Wat had je niet verwacht?
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“Vrijheid?... voor mij is dat mijn tattoo! ”

“Ik voel me pas vrij als ik al mijn huiswerk af heb.”

Op 5 mei vieren we de vrijheid, het is Bevrijdingsdag in Nederland. Toch is het gevoel 
van vrijheid voor veel mensen nog steeds niet vanzelfsprekend,  zelfs niet in Nederland. 

PEACE LOVE HOPE FAITH JOY 
IN GROEPJES:
Alle dingen die we hebben geschreven op de A4 vellen zijn 
persoonlijk, we gaan kijken of we ze een thema kunnen 
geven. 

Verdeel de klas in vijf groepen. Elke groep krijgt 
een thema; Peace, Love, Hope, Faith of Joy.* In de 
werkgroepjes bekijken de leerlingen alle antwoorden van 
de klasgenoten. Ze bespreken welke van de antwoorden 
passen binnen hun categorie en waarom. Eén van de 
leerlingen noteert dit. 

Bespreek de resultaten van de vijf groepen klassikaal.

* Je kunt kiezen voor het vertalen van de termen. Als je de 
termen in het Engels geeft, bespreken de leerlingen eerst samen 
wat het betekent, dit zorgt voor extra verdieping. 
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‘Ellis en Bernie’ is een film over twee verliefde jongeren in de Tweede Wereldoorlog, 
een waargebeurd verhaal. In deze korte film krijg je een idee hoe het is als je jong 
en verliefd bent en je vrijheid je ineens ontnomen wordt. Ellis en Bernie werden 
gescheiden en leefden in de onzekerheid of ze elkaar ooit nog terug zouden zien.

Ga naar www.ellisenbernie.nl 

Individueel:
Leg uit dat iedereen individueel dingen gaat 
opschrijven tijdens het kijken; wat past bij Peace, 
Love, Hope, etc. 

In de viertallen:
Maak viertallen. Bespreek in deze groep de vijf thema’s. Om beurten vertellen de 
leerlingen elkaar wat ze hebben opgeschreven tijdens de film. Bespreek in de groep 
vooral waaróm iets volgens jou bij een thema past. 
 
Maak met je groep bij elke thema een zin die begint met: 
Peace/Love/Hope/Faith/Joy = ........  Op de stippellijn komt één zin die past bij een 
moment uit de film bijvoorbeeld:  Hope = afspreken elkaar te schrijven!

In ‘Wat is vrijheid!?’ hebben de leerlingen gewerkt met de thema’s: 
Peace, Love, Hope, Faith, en Joy. De leerlingen gaan de film allemaal 
kijken door de ‘bril’ van deze thema’s. Welke dingen in de film vind je 
waarbij passen?
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Klassikaal:
Laat vervolgens ieder groepje klassikaal 
vertellen welke zinnen ze hebben gemaakt. 
Peace/Love/Hope/Faith/Joy = ........

Schrijf eventueel de korte zinnen op 
het digibord mee, zodat alle thema’s 
gezamelijk op het bord komen te staan. 
Bespreek de resultaten na. Wat valt op? 
Welke groep vond het moeilijk? Missen er 
dingen? Heeft iemand nog aanvullingen op 
de anderen?
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Bekijk met de klas de film Ellis en Bernie!
TIP: Houd na het kijken van de film eerst een kort algemeen reflectiegesprek. 
Hoe was het om deze film te zien? Wat viel op? Wat heeft je geraakt?

Hope = Ellis en Bernie!

Peace = nooit meer discriminatie!

Love = een plek afspreken waar 
je elkaar ooit weer zult zien
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Deel nu het ‘Vrijheid =...’ -blad 
uit. Laat elke leerling opschrijven 
wat vrijheid voor hem/haar is, of 
zou moeten zijn. 

Heel persoonlijk of idealistisch; 
alles mag! Vrijheid is immers ook 
gewoon zeggen wat je wilt! Maak 
van de resultaten een expo in de 
klas of in school.
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