
Docentenhandleiding

Leerdoelen - Na deze les kunnen leerlingen:  

• reflecteren op wie je zelf bent, wie je wilt zijn en welke keuzes je maakt;
• benoemen wat LHBTIQ+ betekent en hoe de situatie van de LHBTIQ+ gemeenschap is in de wereld;
• reflecteren op wat jij vindt van (online) pesten en privacy op het internet;
• benoemen wat heteronormativiteit is; 
• beredeneren welke mensenrechten belangrijk zijn voor de LHBTIQ+ gemeenschap. 

Sluit aan bij de volgende vakken

Geschikt voor

Thema’s

Deze docentenhandleiding is bedoelt als handleiding 
bij de lesbrief over de film Love, Simon. De lesbrief kan 
aan leerlingen/studenten worden uitgedeeld en zowel 
individueel als klassikaal worden behandeld. De lesbrief 
bestaat uit twee delen;  

1. Voor de film (ongeveer 20 min.)
2. Na de film (ongeveer 20 min.) 

Het zijn vooral bespreekvragen met de gehele klas of in 
kleine groepen.  

In deze docenthandleiding vind je informatie over 
het filmprogramma, de antwoorden op vragen uit de 
lesbrief en suggesties voor opdrachten in verschillende 
werkvormen. Het programma is naar eigen inzicht uit te 
breiden of in te korten.

Burgerschap (sociaal maatschappelijk), Engels, 

Maatschappijleer/-wetenschappen, Mentorles

havo/vwo bovenbouw, mbo - niveau 1 & 2

mbo - niveau 3 & 4, vmbo b/k/t - vanaf leerjaar 4

LHBTIQ+ (LGBTQ+)

Love,
Simon

Greg Berlanti 

Je gaat de film Love, Simon zien. Iedereen 
verdient ware liefde, maar voor de 
zeventienjarige Simon Spier is het net iets 
ingewikkelder: hij moet zijn familie en vrienden 
nog vertellen dat hij op jongens valt. Ook weet 
hij niet wie de anonieme klasgenoot is op wie 
hij online verliefd is geworden. Het oplossen van 
beide kwesties blijkt hilarisch, angstaanjagend 
en zet zijn leven totaal op zijn kop. Love, Simon is 
een verhaal over opgroeien, alle hectiek rondom 
jezelf vinden en verliefd worden. Je beantwoordt 
3 vragen voor en 5 vragen na het zien van de 
film.

2018 • 110 min
LGBTQ+

Love,
Simon

Greg Berlanti 



Antwoordenblad
Voorafgaand aan de film

Vraag 1 en 2. Eigen antwoord van leerlingen.

Vraag 3. 
A. L = lesbisch, H = homoseksueel, B = biseksueel, T 

= transgender, I = intersekse personen, Q = queer 
of questioning, + = alle andere manieren waarop 
mensen zich kunnen identificeren.

B. A = aseksueel of aromantisch, P = panseksueel.
C. 1. Waar

2. Niet waar, Nederland was het eerste land
3. Waar (oktober 2022)
4. Waar (augustus 2022)
5. Niet waar, dit gebeurt in 11 landen (augustus 
2022)

Na de film

Vraag 4 t/m 8. Eigen antwoord van leerlingen.


