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Activiteit: Uw idee over de liefde  

o Schrijf je ideeën op over liefde. Wat betekent liefde voor jou?       

o Teken je eigen comic: Liefde is......... 

Literatuur 

De Wachter, Dirk: Liefde een onmogelijk verlangen?. Lannoo Campus 

Vansteenwegen, Afons: Liefde is een werkwoord. Lannoo 

Garcia Marquez, Gabriel: Liefde in tijden van cholera. Meulenhoff 

https://www.demorgen.be/tvmedia/liefde-in-de-literatuur-ontwapenend-geil-boos-wreed-

hard-b8317b41/ 

Werkmateriaal 

https://www.klascement.net/zoek-lesmateriaal/liefde/ 

https://www.mediawijsheid.nl/veelgestelde-vraag/zijn-er-lespakketten-over-sexting-

seksualiteit-en-online-liefde/ 

https://www.youtube.com/watch?v=L18MA21cjpY	

Nussbaum,	Martha	C.:	Warum	Liebe	für	Gerechtigkeit	wichtig	is.Suhrkamp,	Berlin,	2016.	

https://www.seksuelevorming.nl/lesmaterialen	

	

 

Respect 

	
Het woord respect heeft veel verschillende betekenissen. We kunnen nadenken over de 

verschillende vormen van respect en die verschillen uitwerken. Zo kun je dus respect hebben 

voor de natuur, voor een persoon of een overeenkomst respecteren. Wat betekent het om 

respect te hebben voor een mens? Hoe toon je respect? En hoe vertoont respect zich op het 

internet? 
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Onder het motto "Connect with respect!" stond in het jubileumjaar 2013 het veilige, 

respectvolle en verantwoorde gebruik van digitale media centraal. De rechten en plichten van 

online gebruikers stonden in het middelpunt van de belangstelling. 

 

“ Netiquette” is het oudste en beste voorbeeld van zelfregulering binnen de 

internetgemeenschap. Netiquette staat voor goed gedrag in de technische (elektronische) 

communicatie (e-mail, fora,...). Het doel van de netiquette is een prettige en respectvolle 

manier van communiceren voor alle deelnemers. 

 

Plan van aanpak & discussieplatform: Respect 
	

o Wanneer respecteer je iemand of iets? 

o Wat bedoelt men met respect? Wat betekent respect? 

° Welk onderscheid bestaat er tussen respectvolle omgang in de echte en in de virtuele 

wereld? 

° Waarom is het noodzakelijk zich telkens te bedenken hoe respectvolle omgang in het 

internet moet zijn? 

o Hoe druk je uit dat iets "gerespecteerd moet worden" ?  

o Respecteer je jezelf? Waarom - ja/neen? 

o Hoe verwoord je respect?  

°Wat is “Netiquette”?10 

o Kan respect ook tot uitdrukking komen in communicatie op het internet? 

o Hoe manifesteert zich gebrek aan respect? 

o Kan je mensen respecteren als je jezelf niet respecteert? 

o Kan je jezelf respecteren zonder anderen te respecteren? 

o Wat kan er gerespecteerd worden? 

o Kan je iets/iemand te veel respecteren? 

o Waarom zou iedereen gerespecteerd moeten worden? 

o Wat is het verschil tussen respect, tolerantie en acceptatie? 

 

 

 
																																																													
10 http://www.netplanet.org/netiquette /  
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Oefening: Respect en respectloosheid 

 
Drukken de volgende termen respect uit of respectloosheid?  

Kies het juiste antwoord en motiveer!       

                                                                                  

           

o Aanvaarden 

o Achten 

o Plagen 

o Beledigen 

o Altijd de waarheid vertellen 

o het oneens zijn 

o Iets doen tegen de wil van de andere 

o Zich tegenover de ander doen gelden 

o In vraag stellen 

o Niet ter discussie stellen 

o Niet instemmen met de andere 

o Waarderen 

o Communiceren 

o Niet communiceren 

o Zich meten met iemand/ in concurrentie gaan 

o Bedriegen 

o Zorgzaam zijn 

o De waarheid verzwijgen 

o Vertrouwen 

o Vechten 

o iemand er niet bij betrekken 

 

Respect 

 

Respectloos 
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Oefening: Respect 

 

Deze oefening wordt gebruikt in de reflectiefase om het concept te begrijpen.   

De deelnemers wordt gevraagd om individueel of in groep op een flipchart voor elke letter 

een woord of verklaring te noteren die de betekenis van het begrip respect uitdrukt.  

 

R 
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T 

	

Literatuur	

	

Kaldenbach,	Hans:	Respect!	99	tips	voor	het	omgaan	met	jongeren	in	de	straatcultuur.	

Prometheus	2005	

https://www.ensie.nl/lexicon-van-de-ethiek/respect	

https://www.hetfenomeenstatus.nl/?p=respect	

	

Werkmateriaal 

	

http://www.weekvanrespect.nl/lesmateriaal	

http://www.knack.be/nieuws/belgie/ouderen-ervaren-dagelijks-een	

-gebrek-aan-respect-en-middelen-om-waardig-oud-te-worden/article-opinion-905685.html	

https://www.youtube.com/watch?v=SAI_Nv3qWto	

http://www.fosopenscouting.be/userfiles/files/definitieve%20folder.pdf	

	

https://www.klascement.net/zoek-lesmateriaal/respect%20voor%20elkaar/	

	

https://www.docentenplein.nl/lesidee/gratis-lesmateriaal-en-magazine-over-respect/378	

 


