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Pinterest �
Neem er zeker ook het prikbord op Pinterest bij. Je vindt er 
tal van leuke en interessante beelden en elementen die je 
kan koppelen aan de bespreking. 

In samenwerking met
Om de thematiek trans* zo correct mogelijk te schetsen 
werd er beroep gedaan op de expertise van de Belgische 
organisatie Çavaria, die opkomt voor holebi’s en transgen-
ders, oprichter Transgender Infopunt psycholoog-socioloog 
prof. dr. Joz Motmans en trans* jongeren Senne Misplon en 
Jasper Willaert van Wel Jong Niet Hetero.

Deze lesmap werd opgemaakt in opdracht van distributeur 
Lumière.

Doelgroep
3e graad secundair onderwijs

JEF in de klas
JEF wil kinderen en jongeren filmwijs maken. We dagen je 
als leerkracht uit om film breed in je lessenpakket te 
integreren. We reiken je tools aan om je leerlingen de film 
op een actieve, creatieve en kritische manier te laten 
beleven. Naast deze lesmap hebben we nog meer in huis. 
Je vindt het overzicht achteraan in deze lesmap. 

Lesmap
In deze lesmap zoomen we in op de productie van de film, 
de thematiek en de verhaallijn, maar we geven ook interes-
sante filmtechnische duiding. De lesmap wordt doorspekt 
met weetjes, vragen en methodieken.  

Afspeellijst �
Bij Girl is een uitgebreide afspeellijst beschikbaar op  
YouTube met interview- en filmfragmenten. Je kan deze 
fragmenten inzetten als rode draad van de filmbespreking. 

Girl
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https://www.pinterest.com/jefindeklas/girl/
https://www.youtube.com/watch?v=VCrczo8X3mk&list=PLdKaY1_rO61a8D2PpFVQXO1Yl4D8rfzCL&
https://www.youtube.com/watch?v=_hPnVLZSwRM&index=3&list=PLdKaY1_rO61a8D2PpFVQXO1Yl4D8rfzCL
https://www.youtube.com/watch?v=Tg0P9pdj7ME&list=PLdKaY1_rO61a8D2PpFVQXO1Yl4D8rfzCL
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JEF biedt meer dan film! 
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In de pers
‘...een verfrissend aspect is hoe Dhont zijn film benadert: 
hij voelt geen noodzaak om alles uit te leggen. Beweging, 
kleur en lichaamsexpressie vertalen Lara’s innerlijke  
beleving naar de kijker.’ (eigen vertaling) - Sight & Sound

‘...Dhont mijmert niet over de kortzichtige vooroordelen van 
onbegripvolle mensen. Zijn focus - en die van het publiek - 
ligt bij Lara, door Polster vertolkt op een beklijvende en  
herkenbare manier, en haar poging haar eigen ontdek-
kingsreis in handen te nemen.’ (eigen vertaling) - Variety

‘Girl is (...) een dijk van een debuut. Geen filmische dreun, 
maar eerder een herinnering aan hoe je lang genoeg 
zachtjes op één plek kunt tikken en s’ ochtends net zo goed 
wakker kunt worden met een blauwe plek.’ - Knack Focus 

Synopsis
Girl laat ons binnenkijken in het leven van de 15-jarige  
Lara, die het wil maken als ballerina. Samen met haar  
vader trotseert ze de wereld, maar vooral haar lichaam dat  
tegenstribbelt, want Lara is geboren als jongen.

Technische kaart
Een film van Lukas Dhont
BE & NL, 2018, 105 min., Nederlands ondertiteld

Scenario   Lukas Dhont, Angelo Tijssens 
Productie  Dirk Impens (Menuet)
Muziek   Valentin Hadjadj
Montage  Alain Dessauvage
Camera  Frank van den Eeden
Cast   Victor Polster (Lara), Arieh Worthalter  
   (Mathias), Oliver Bodart (Milo), Tijmen  
   Govaerts (Lewis), Katelijne Damen (Dr. Naert),  
   Valentijn Dhaenens (Dr. Pascal), Magali  
   Elali(Christine), Alice de Broqueville (Loïs),  
   Alain Honorez (Alain), Chris Thys (Hannah),  
   Angelo Tijssens (Hendricks), Marie-Louise  
   Wilderijckx (Marie-Louise) & Virginia  
   Hendricksen (assistent Alain)
Distributie  Lumière 
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Een dapper verhaal 
De film Girl is los gebaseerd op de transitie van Nora Monsecour 
tijdens haar tienerjaren. Nora Monsecour was voor Lukas Dhont 
een ‘persoonlijke heldin’. “Zij had op haar vijftiende al besloten dat 
ze in een nog veel uniformere balletomgeving helemaal zichzelf 
zou zijn. ‘Jullie zien het misschien niet zo, maar ik ben een meisje 
en ik wil ballerina worden. Hou me maar eens tegen.’ Daarna 
heeft het verhaal zeven jaar in mijn hoofd geprutteld, tot ik met 
mijn eerste versie naar Angelo Tijssens gestapt ben en we drie 
jaar aan een nieuwe versie hebben gewerkt.”

 � In dit interview (00:04:44 - 00:06:04) vertelt Lukas 
Dhont meer over zijn inspiratie voor de film. 

Hij was meteen verkocht en besloot om iets te doen met dit 
dappere verhaal; het plan voor Girl was geboren. De film wil iets 
vertellen over hoe we in onze samenleving omgaan met gender, 
vrouwelijkheid en mannelijkheid. Lukas hoopt op: 

‘Een publiek dat na honderd minuten  
in Lara’s hoofd beter begrijpt wat het is  
om tussen de plooien te vallen in  
een wereld waar lichaam en gender  
onlosmakelijk verbonden zijn.’ 

 � Ontdek het verhaal van Nora Monsecour op het 
Pinterest-bord. 

Filmproductie 4C u

p

https://www.youtube.com/watch?v=SoUQroE3V_Y&index=4&list=PLdKaY1_rO61a8D2PpFVQXO1Yl4D8rfzCL
https://www.pinterest.com/jefindeklas/girl/nora-monsecour/


Casting & choreografie
Dans is een belangrijk element in de film. Lara droomt van een 
professionele carrière als ballerina. Maar de film mocht geen  
karikaturale schets worden. De juiste afbakening van het  
personage was daarom bijzonder belangrijk. Bekijk op de  
afspeellijst hoe dit zoekproces verliep. Niet enkel het niveau van 
acteren moest goed zitten, maar ook het niveau van de dans. 
Het is niet makkelijk om beide kwaliteiten terug te vinden in één 
persoon… van 15 jaar oud! Zoals Lukas Dhondt toelicht in  
dit interview uit (00:02:14 - 00:04:32).

Vele audities later werd hoofdacteur Victor Polster gevonden. 
Lukas was meteen overtuigd dankzij zijn androgyne look: een 
uiterlijk dat zowel vrouwelijk als mannelijk kan worden ingezet via 
accenten in make-up, kleding,... Om helemaal zeker te zijn van 
zijn keuze maakte hij van Victors foto zijn desktopachtergrond - 
het beeld van de jonge danser bleef hem fascineren. In dit filmpje 
maak je kennis met het hoofdpersonage.

In dit filmpje vertelt Lukas Dhont over het belang van een profes-
sionele choreograaf voor de film, en over zijn keuze voor Sidi 
Larbi Cherkaoui, die artistiek directeur is van Ballet Vlaanderen 
en zijn eigen dansgezelschap Eastman leidt. Veel dansscènes 
in Girl werden opgenomen in de studio’s van Ballet Vlaanderen. 
Bekijk hier de setfoto’s. Misschien kende je Sidi Larbi al via zijn 
samenwerkingen met Beyoncé, o.a. in deze videoclip. Kom meer 
te weten over de choreografische en filmische keuzes van Lukas 
Dhondt op de afspeellijst.  

Choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui Hoofdacteur Victor Polster
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https://www.youtube.com/watch?v=3TCX-5Yg3Ec&list=PLdKaY1_rO61a8D2PpFVQXO1Yl4D8rfzCL&
https://www.youtube.com/watch?v=SoUQroE3V_Y&index=4&list=PLdKaY1_rO61a8D2PpFVQXO1Yl4D8rfzCL
https://www.youtube.com/watch?v=zm7LWfLWNgE&list=PLdKaY1_rO61a8D2PpFVQXO1Yl4D8rfzCL&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=aUOWLbRVd-M&index=7&list=PLdKaY1_rO61a8D2PpFVQXO1Yl4D8rfzCL
http://www.east-man.be/nl/35/Sidi-Larbi-Cherkaoui
https://operaballet.be/nl/het-huis/blog/op-de-set
https://www.youtube.com/watch?v=kbMqWXnpXcA&list=PLdKaY1_rO61a8D2PpFVQXO1Yl4D8rfzCL&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=QRykJnYsnqM&index=9&list=PLdKaY1_rO61a8D2PpFVQXO1Yl4D8rfzCL


Prijzen
Girl won inmiddels al heel wat prijzen. Op het Internationaal  
Filmfestival in Cannes werd hij zeer goed onthaald en sleepte 
maar liefst vier prijzen (Camera d’Or, Un Certain Regard, Queer 
Palm, Fipresci Award) in de wacht. Op het Internationale  
Filmfestival Odessa in Oekraïne won Victor Polster de prijs voor 
Beste Acteur. Daar komen beslist nog prijzen bij! 

Girl was in 2018 de openingsfilm van Film Fest Gent en de  
Belgische Oscarinzending voor 2019. 

Wist je dat 
… dit Lukas Dhonts eerste langspeelfilm is. 

… de casting oproep voor de rol van Lara non-binair was. De 
casting stond open voor “iedereen die zich niet thuis voelt binnen 
de binaire gendercategorieën ‘man’ of ‘vrouw’.”

… 500 acteurs tussen 14 en 17 jaar auditie deden, maar niemand 
even goed kon dansen én acteren. Daarom werd besloten om 
eerst dansaudities te houden. Zo kwamen ze Victor Polster op het 
spoor. 

… dit Victor Polsters acteerdebuut is. Bij de casting was hij nog 
niet op de hoogte van de invulling van zijn rol.

… Nora samen met de cast en crew naar het Internationaal  
Filmfestival in Cannes ging.

 W Bekijk de officiële facebook pagina en instagram van 
Girl voor nog meer beelden van op de set. 

 � Bekijk op de afspeellijst nog meer interviews en leuke 
fragmenten met Lukas Dhont en Victor Polster. 
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https://www.youtube.com/watch?v=EHzHzmYfDUE&list=PLdKaY1_rO61a8D2PpFVQXO1Yl4D8rfzCL&
https://www.youtube.com/watch?v=yiorLZLdKfY&list=PLdKaY1_rO61a8D2PpFVQXO1Yl4D8rfzCL&
https://www.instagram.com/p/Bir9pApH9LR/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=bok958v5ce78
https://www.instagram.com/p/Bir9pApH9LR/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=bok958v5ce78
https://www.facebook.com/pg/girlthefilm/posts/
https://www.instagram.com/girl_thefilm/
https://www.youtube.com/watch?v=uEQrp6xxAxY&list=PLdKaY1_rO61a8D2PpFVQXO1Yl4D8rfzCL&


In dit hoofdstuk gaan we dieper in op thema’s zoals (trans)gender, 
seksuele diversiteit, en jezelf niet accepteren. Wees als leerkracht 
attent voor eventuele gevoeligheden in je klasgroep.

Tip: Overloop volgende afspraken met je klas. Creëer een zo 
veilig mogelijke klasomgeving om het thema te behandelen.

In het eerste onderdeel brengen we gender en seksuele  
diversiteit onder de aandacht. Het is belangrijk dat we met z’n 
allen voldoende geïnformeerd zijn om erover te discussiëren en 
vertrouwd te raken met het thema. Voor meer informatie over 
trans* personen kan je de website van Wel Jong Niet Hetero 
raadplegen. Trans* of transgender is de koepelterm voor travestie, 
transgenderisme en alle andere vormen van gendervariatie. 
Andere nuttige infopunten en organisaties zijn Transgender Info-
punt, T-jong, Çavaria, Berdache België, ‘Gender in de Blender’ 
van RoSa vzw en School uit de kast. Raadpleeg ook Trans*@
School en Allles wat je altijd al wilde weten over transgenders 
voor extra inspiratie in de klas. 

Suggestie: De mentimeter 
Als je dieper wilt ingaan op één beeld, thema of vraag, kan je 
deze tool gebruiken. Online mentimeter.com, ook als app via iOs 
en Android.

Nodig: beamer of smartboard - wifi - smartphones (leerlingen)

Verzamel de (anonieme) antwoorden van je leerlingen in real time 
in een woordenwolk op het scherm. Wees alert voor gevoelig- 
heden en maak de leerlingen attent dat ze op een respectvolle 
manier reageren. Voel als leerkracht aan welke vragen je kan 
stellen om een veilige omgeving te behouden. Je leerlingen 
geven een antwoord via hun smartphone. Antwoorden die meer-
dere keren worden gegeven, worden groter geschreven. Je hebt 
meteen een staalkaart van wat leeft in de klas. 

Bijvoorbeeld: ‘Als je Girl moet beoordelen in één woord, welk 
woord kies je dan?’, ‘Welk beeld uit de film maakte indruk op 
jou?’, ‘Welke informatie haal je uit de filmaffiche?’, ‘Waaraan denk 
je bij het woord gender?’

Meer leuke methodieken vind je in het document verzameling van 
werkvormen, te vinden op de JEF site.
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https://www.pinterest.com/pin/523121312963090217/
http://www.weljongniethetero.be/infobox/transgender
https://www.cavaria.be/trefwoord/travestiet
https://www.cavaria.be/trefwoord/transgenderisme
http://transgenderinfo.be/
http://transgenderinfo.be/
http://www.t-jong.be/
https://www.cavaria.be/
http://www.berdache.be/
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/educatief-pakket-over-genderdiversiteit-en-transgender-gender-in-de-blender
https://www.schooluitdekast.be/
https://shop.cavaria.be/wp-content/uploads/2017/09/transatschool_download.pdf
https://shop.cavaria.be/wp-content/uploads/2017/09/transatschool_download.pdf
http://transgenderinfo.be/wp-content/uploads/Alles_wat_je_altijd_al_wilde_weten_over_transgenders_2013.pdf
https://www.mentimeter.com/
https://professionals.jeugdfilm.be/meer-dan-film/lesmappen
https://professionals.jeugdfilm.be/meer-dan-film/lesmappen


Gender & sekse  
In de film volgen we de eerste stappen in Lara’s transitie van haar 
mannelijke geboortegeslacht naar het vrouwelijke geslacht.  
Doorheen de film zien we haar groeiende conflict met haar 
mannelijke lichaam. Ze vermijdt bijvoorbeeld elke confrontatie 
met haar geslachtsdeel. Deze ervaring, die Lara doormaakt in 
haar puberteit, wordt genderdysforie genoemd. Dat betekent dat 
iemand een zeker onbehagen voelt door een verschil tussen 
genderidentiteit (‘zich vrouw voelen’, ‘zich man voelen’) en het 
lichamelijk geslacht (‘het biologisch man zijn’, ‘het biologisch 
vrouw zijn’). Genderdysforie komt voor in verschillende gradaties, 
bijvoorbeeld een licht gevoel van onbehagen, frustratie omdat 
anderen je niet erkennen, dysforie met betrekking tot bepaalde 
kenmerken,... 
 
Bekijk het filmpje Trans-watte?, waarin Nicolas meer uitleg geeft 
over transgender zijn. Niet elke trans* persoon heeft de behoefte 
om ook een geslachtsverandering te ondergaan. Soms volstaat 
bijvoorbeeld de sociale acceptatie van hun genderexpressie (zie 
de genderkoek op Pinterest).

Vragen voor de leerlingen 
 W Welke info uit het filmpje was nieuw voor jou? 
 W Welke informatie vond je verrassend? 

Als de leerlingen de laatste vraag hebben beant-
woord kan je naar het Pinterest-prikbord gaan.  
Hier vind je de genderkoek van Çavaria. Op een 
eenvoudige manier ontdek je samen hoe complex 
gender eigenlijk is. Laat elke leerling omcirkelen  
wat per onderdeel voor hen van toepassing is. 

Speel hierna de gratis game Fit in (webbrowser),  
gemaakt naar aanleiding van Jam for Leelah.  
Hadden de leerlingen snel door dat je ook het  
linkerscherm kon aanpassen? Leelah was een trans* 
tiener die zelfmoord pleegde. Later werd een game 
jam ontwikkeld om trans* problematieken onder de 
aandacht te brengen. De opbrengst van de games 
wordt gedoneerd aan goede doelen die zich inzetten 
voor de rechten van trans* personen.

Gebruik deze opdracht om een klasgesprek op gang 
te brengen. Mogelijke vragen: 

 k Wat vond je van het spel Fit in? 
 k Wist je dat gender zo complex is? 

Herbekijk op de afspeellijst de autoscène met Lara en haar papa. 
Wat kan je hieruit afleiden over Lara’s identiteit? Ze weet nog niet 
tot welk geslacht ze zich seksueel en romantisch aangetrokken 
voelt. 

Vragen voor de leerlingen 
 W Dachten jullie dat Lara op meisjes of op jongens viel? 

Waarom? 
 W Waardoor zou ze hierover in de war kunnen zijn? 
 W Herkennen jullie haar twijfels? 
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https://www.youtube.com/watch?v=qKKVp_1E6Rc&index=17&list=PLdKaY1_rO61a8D2PpFVQXO1Yl4D8rfzCL
https://www.pinterest.com/jefindeklas/girl/gender-sekse/
https://www.pinterest.com/jefindeklas/girl/gender-sekse/
https://rozaxe.itch.io/fit-in
https://itch.io/jam/jamforleelah
https://www.youtube.com/watch?v=jJJjwFyK2qQ&index=18&list=PLdKaY1_rO61a8D2PpFVQXO1Yl4D8rfzCL


Verschillende parameters bepalen wie je bent. Eén daarvan  
is je biologisch geslacht. Bij je geboorte kan je mannelijke of 
vrouwelijke geslachtsdelen hebben, maar je kan ook intersekse 
zijn: een persoon die in mindere of meerdere mate (fysieke) 
kenmerken van beide geslachten vertoont. Dit kan door een 
andere constellatie in de chromosomen, ongevoeligheid voor 
de werking van sekshormonen. Je kan dus biologisch een man 
zijn, je identificeren als two-spirit, je afhankelijk van het moment 
uitdrukken als femme, romantisch panseksueel zijn en als 
seksuele aantrekking biseksueel. Er is dus een heel spectrum  
aan mogelijkheden. Kortom: wie jij bent is uniek. (Bovenstaande 
termen komen uit de genderkoek.)

 � Op de afspeellijst vertellen Jasper Willaert en  
Senne Misplon hoe zij zichzelf identificeren en wat 
hun ervaring is als trans* persoon. 

Bekijk op de afspeellijst de kortfilm waarin model en acteur Ruby 
Rose de binaire opties ‘man of vrouw’ aan de kaak stelt. Zij noemt 
zichzelf genderfluïde, dit wilt zeggen dat je jezelf een combinatie 
van de twee traditionele genders (man, vrouw) voelt en/of wisselt 
in genderexpressie afhankelijk van context en gemoedstoestand.

Wil je meer weten over verschillende genderidentiteiten? Neem 
dan een kijkje op de Tumblr van de documentaire Genderbende 
(2017). Je vindt de trailer ook terug op de afspeellijst. 

Gender & context 
Een lichaam mannelijk of vrouwelijk benoemen, gebeurde niet 
altijd op dezelfde manier. ‘Ten tijde van het één-seksemodel (voor 
de 17e eeuw) was een man enkel gradueel verschillend van een 
vrouw. Met het ontstaan van het ‘moderne lichaam’ breekt men 
met die opvatting (...) Het seksueel verschil werd een onover-
komelijk verschil dat samenhing met sociale en culturele rollen 
voor mannen en vrouwen. Het scherpe onderscheid tussen man 
en vrouw leidde tot een vernieuwde omgang met interseksuele 
personen: die mensen die niet passen in de m/v dichotomie.  
De moderne chirurgische omgang met interseksualiteit helpt het 
twee-seksemodel in stand te houden door interseksuele personen 
in één van de seksen onder te brengen. De medische behan-
deling van interseksualiteit illustreert hoe erg de m/v dichotomie 
sociaal en cultureel bepaald, of nog: ‘gegenderd’ is. We leven in 
een cultuur die hoogst intolerant is ten opzichte van mensen wier 
sekse ambigu is. De roep om de afschaffing van sekseregistratie 
wordt dan ook steeds luider (Motmans, J., 2009).’ Bekijk ook  
dit filmpje op de afspeellijst. En leer van Jasper en Senne hoe taal 
al een groot verschil kan maken, op weg naar een meer tolerante 
cultuur. 
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https://www.pinterest.com/pin/523121312963041816/
https://www.youtube.com/watch?v=-NubYl3GLIY&list=PLdKaY1_rO61a8D2PpFVQXO1Yl4D8rfzCL&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=p6XFqFAyatU&list=PLdKaY1_rO61a8D2PpFVQXO1Yl4D8rfzCL&
https://www.youtube.com/watch?v=EFjsSSDLl8w&index=22&list=PLdKaY1_rO61a8D2PpFVQXO1Yl4D8rfzCL
https://genderbende.tumblr.com/
https://www.youtube.com/watch?v=z9L50imu0mg&index=23&list=PLdKaY1_rO61a8D2PpFVQXO1Yl4D8rfzCL
https://www.youtube.com/watch?v=bTJf9FKN0cw&index=24&list=PLdKaY1_rO61a8D2PpFVQXO1Yl4D8rfzCL
https://www.youtube.com/watch?v=5jt9c8udFFE&list=PLdKaY1_rO61a8D2PpFVQXO1Yl4D8rfzCL&
https://www.youtube.com/watch?v=rJE1v3uxCGI&list=PLdKaY1_rO61a8D2PpFVQXO1Yl4D8rfzCL&


Hoe de maatschappij gender benadert is niet altijd fijn. Jammer 
genoeg komen veel trans* personen in aanraking met trans-
fobie: het discrimineren, belachelijk maken of zelfs fysiek geweld 
aandoen van personen die afwijken van de rigide en zogenaamde 
traditionele man-vrouw norm. Een Belgische studie gaf in 2015 
aan dat 8/10 van de 260 respondenten omwille van hun  
identiteit te maken kregen met geweld (Motmans,J. et al., 2015). 
Het volledige onderzoek vind je hier. Bekijk hier het gedicht over 
Lee Mokobe’s ervaring als trans* persoon. Wat doet de ervaring 
van Lee met de leerlingen? 

Bekijk de filmpjes over verschillende trans* pioneers 
in de docu-serie We’ve been around. Zij kwamen 
doorheen de geschiedenis op voor hun rechten en 
identiteit. Bespreek de geziene filmpjes in de klas. 

Mogelijke vragen
 k Waarover waren de leerlingen verbaasd? 
 k Wat vind je van hun strijd? 
 k Welk verhaal raakte je het meeste? 

 
Omdat transfobie een brandend actueel thema is, wordt er  
jaarlijks op 17 mei de Internationale Dag tegen Homofobie en 
Transfobie georganiseerd. Zulke permanente aandacht is geen 
overbodige luxe. Pas in 1990 werd homoseksualiteit van de lijst 
van geestesziekten gehaald. 

Genderverschillen waren doorheen de tijd en in verschillende 
culturen niet statisch en uiten zich anders, verschillend van 
land tot land, van cultuur tot cultuur. Mensen die zich niet aan 
de regels van hun sekse houden, of zelfs als de andere sekse 
door het leven gaan, zijn er altijd al geweest (de Jong, 1999). De 
maatschappij heeft hen alleen anders benaderd, geïnterpreteerd 
en behandeld, afhankelijk van de culturele condities van de tijd 
waarin ze leven (Dekker & van Pol, 1989). 

 � Bekijk op de afspeellijst welke stereotypes Jasper en 
Senne graag zouden zien verdwijnen. 

Hoe kijken niet-westerse culturen naar gender? Kennen de  
leerlingen hier voorbeelden van? 

 W Hijra is een bekende gendercategorie uit India, Pakistan, 
Nepal en Bangladesh. Een Hijra betekent een lichaam dat 
een heilige ziel herbergt. Recent verworven Hijras het recht 
om een derde gender aan te duiden op hun identiteits- 
papieren.  

 W Two-Spirit is oorspronkelijk een parapluterm uit de 
Noord-Amerikaanse gemeenschappen voor de vele non- 
binaire gendercategorieën. Naast persoonlijke seksuele en/
of gendervoorkeuren krijgt dit ook een religieuze, spirituele 
en ceremoniële rol toebedeeld.  

 W Fa’afafine is een gendercategorie uit Samoa. Zij worden 
geprezen voor hun werkethiek en toewijding aan hun  
families, en worden doorgaans geaccepteerd en geliefd. 

Welke benadering vinden de leerlingen de mooiste? 
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http://www.steunpuntgelijkekansen.be/wp-content/uploads/Geweldervaringen_van_trans_personen_in_Belgie_2015.pdf
https://www.ted.com/talks/lee_mokobe_a_powerful_poem_about_what_it_feels_like_to_be_transgender?language=nl
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https://www.youtube.com/watch?v=vxdFxsa8EUU&index=27&list=PLdKaY1_rO61a8D2PpFVQXO1Yl4D8rfzCL


Een innerlijke strijd 
Herbekijk het fragment op de afspeellijst waarin Lara niet gelooft 
dat ze er uitziet als een vrouw. 

Vragen voor de leerlingen 
 W Waarom gelooft Lara dit niet? 
 W Begrijp je dat de uiterlijke verandering voor Lara  

belangrijk is? 
 W Snap je Lara’s reactie tegenover de psycholoog? 

Lara’s zelfbeeld is nog in conflict. De transitie gaat voor haar niet 
snel genoeg. Ze gelooft niet dat door de hormonenkuur en haar 
genderexpressie (zich vrouwelijk kleden en hulpstukken gebruiken 
om haar geslacht te verbergen) mensen haar als vrouw zullen 
zien. 

Vragen voor de leerlingen
 W Maak jij het soms mee dat een persoon je een kenmerk 

toedicht, maar je jezelf niet zo voelt? Bijvoorbeeld: iemand 
noemt je mooi, maar je voelt je niet zo. 

 W Wat doe je als je zo’n ervaring hebt? 

Denk even terug aan de scène waarin de leerkracht van Milo aan 
Lara vraagt: ‘Ben jij de zus dan?’ Hoe reageerde Lara? Waarom is 
de reactie van Lara anders bij de leerkracht van Milo dan bij haar 
psycholoog? 

Vragen voor de leerlingen
 W Wat doet Lara doorheen de film om zich meer vrouw te 

voelen? 
 W Waarom besluit ze haar speciaal ontworpen ondergoed niet 

te gebruiken in de dansles, maar plakt ze haar lid af met 
sterke tape? 

 W Op welk moment merkte je dat het voor Lara te zwaar 
werd? 

Herinner je de scène waarin Lara 16 wordt. Waarom is dit voor 
haar een belangrijk moment? Hoe is haar gemoedstoestand?  
In België is dit de leeftijd waarop je kan starten met een hormoon-
substitutietherapie. Dit betekent dat trans* meisjes starten 
met oestrogenen om zo de gewenste uiterlijke kenmerken te 
verwerven. Trans* jongens beginnen mannelijke hormonen te 
nemen: testosteron. 

Na haar verjaardagsfeestje gaat het beeld over naar een  
kermisattractie waar ze met z’n drieën als gezin in zitten.  
Wat betekende dit beeld voor jou?
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https://www.youtube.com/watch?v=jkKcUTGOUfQ&list=PLdKaY1_rO61a8D2PpFVQXO1Yl4D8rfzCL&


Een geslachtsveranderende operatie mag in België vanaf 18 
jaar. Ook dit komt in de film aan bod. Er wordt overlopen hoe de 
procedure in zijn werk gaat. Hoe reageert Lara hierop? Snap je 
haar enthousiaste reactie? Wat vind je van de reactie van Lara’s 
vader? 

Ondanks de al ondernomen stappen escaleert Lara’s conflic-
tueuze relatie met haar eigen lichaam. Ze neemt een extreme 
beslissing en besluit haar penis af te snijden. Hoewel we het als 
kijker niet zien, is dit een zeer intens en aangrijpend moment.

Vragen voor de leerlingen
 W Kan je enkele voorbeelden aanhalen waarbij je merkte dat 

Lara zich ongemakkelijk in haar eigen lichaam voelde? 
 
(Bijvoorbeeld: haar geslacht negeren tijdens het douchen, 
kruis bedekken bij het kussen met haar buurjongen, meteen 
onderbroek aantrekken als ze alleen is, penis intapen…) 

 W Denk je dat dit moment vermeden had kunnen worden? 
 W Waarom denk je dat Lara uiteindelijk hiervoor kiest? 
 W Had je verwacht dat ze dit ging doen? Waarom wel of niet?
 W Hoe denk je dat het hierna verder met haar gaat? 
 W Is het open einde een goede of slechte keuze volgens jou?  

Stel dat jij in Lara’s klas zit of een vriend(in) van 
haar bent. Je voelt aan dat ze zich niet goed in haar 
vel voelt en besluit haar een aanmoedigend bericht 
te mailen of te sturen via social media. Wat zou je 
schrijven? Wat zou jij willen horen als je jezelf slecht 
in je vel voelt? Bekijk vooraf ook de filmpjes waarin 
Jasper en Senne enkele tips geven. Laat de  
leerlingen een bericht aan Lara schrijven via een 
medium naar keuze. Ze kiezen zelf de lengte van  
het bericht. 

Laat de leerlingen de berichten aan elkaar voorlezen. 
Ga daarna in gesprek met elkaar.  

 k Vonden jullie het moeilijk om dit bericht te schrijven? 
Waarom? 

 k Voor welk medium (e-mail, WhatsApp, sms, …) kozen 
jullie? Waarom? 

 k Zou jij uit jezelf actie ondernemen als je ziet dat 
iemand zich slecht voelt? 

 k Wat heb je ontdekt door dit bericht te schrijven? 
 k Wat was het meest verrassende bericht van een 

medeleerling? Waarom? 
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https://www.youtube.com/watch?v=2rsvoZRFvKY&list=PLdKaY1_rO61a8D2PpFVQXO1Yl4D8rfzCL&
https://www.youtube.com/watch?v=TSxVyXKMfDM&index=38&list=PLdKaY1_rO61a8D2PpFVQXO1Yl4D8rfzCL


Omgeving
De omgeving van Lara is heel ondersteunend. Een bewuste 
keuze van Lukas Dhont: ‘Mathias (Lara’s vader) is zeer bewust te 
goed voor deze wereld geschreven: hij moest een voorbeeld van 
onvoorwaardelijke liefde zijn. Ik zeg niet dat zoiets onrealistisch is 
- de ouders van Nora Monsecour zijn daar het levende bewijs van 
(...) Hopelijk kan Mathias voor sommigen een voorbeeld zijn.’

Denk ook terug aan de scène waarin Lara bij haar vader in bed 
kruipt. Hierbij zegt de vader dat Lara niet beseft hoe moedig ze is 
en hoe ze een rolmodel kan zijn voor andere personen. Lara wilt 
momenteel echter gewoon een meisje zijn en geen voorbeeld.

Denk terug aan de twee scènes waarin de familie langskomt: het 
verjaardagsfeestje van Lara en nieuwjaar. Telkens zien we hoe 
de familie Lara steunt. Kan je inschatten hoe jouw familie hiermee 
zou omgaan?  

Vragen voor de leerlingen 
 W Wat vond je van de manier waarop Mathias en de rest van 

de familie omgaan met Lara’s transitie? 
 W Vond je dit geloofwaardig? Waarom wel of niet? 
 W Hoe zouden jouw ouders je steunen? 
 W Zou jij een rolmodel willen zijn als je Lara was? 

 � Op de afspeellijst vertelt Senne waarom hij een 
rolmodel is. 

Wist-je-dat
In België kunnen ouders van trans*personen terecht bij Berdache. 
Ze krijgen er antwoord op hun vragen, vinden er een luisterend 
oor en worden - als ze dat wensen - in contact gebracht met 
andere ouders die zich in een gelijkaardige situatie bevinden.

Op school lijkt het relatief vlot te gaan. Toch merken we dat Lara 
hier het meest wordt geconfronteerd met haar lichamelijkheid. 
In een van de eerste scènes zien we Lara in de klas en stellen 
de leerlingen zich aan elkaar voor. Herinner je nog hoe Lara’s 
lichaamstaal eerst was? Dan stelt de leerkracht de vraag aan Lara 
om haar ogen te sluiten. Vervolgens vraagt hij de groep of ze het 
goed vinden dat Lara zich bij de andere leerlingen omkleedt. 

Vragen voor de leerlingen 
 W Wat zag je veranderen bij Lara na de gestelde vraag? 
 W Hoe zou ze zich voelen? 
 W Vind je de manier waarop de leerkracht deze vraag  

stelt goed? 
 W Had je verwacht dat niemand zijn hand zou opsteken? 
 W Zou jij je hand wel of niet opsteken? Beargumenteer. 

Toch horen we Lara doorheen de film amper communiceren 
met haar klasgenoten. Waarom niet? Ze moet veel extra lessen 
nemen om mee te kunnen op het niveau van haar vrouwelijke 
klasgenoten. Er zijn bijvoorbeeld zaken zoals ‘pointes’ die je als 
mannelijke balletdanser niet aangeleerd krijgt.
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https://www.youtube.com/watch?v=1kLGOIqA1bI&list=PLdKaY1_rO61a8D2PpFVQXO1Yl4D8rfzCL&
http://www.berdache.be/


Herbekijk dit fragment op de afspeellijst. Er wordt gerepeteerd 
voor de voorstelling. Wat is er veranderd? Er zit veel spanning in 
dit fragment. Hoe slaagt de regisseur hierin? Eens te meer wordt 
duidelijk dat dansen op topniveau een enorm fysieke en mentale 
doorzettingskracht vraagt van Lara. Vinden jullie haar dapper? 
Zouden jullie dit ook kunnen? Ze legt de lat enorm hoog voor 
zichzelf. 

In bovenstaand fragment zien we weinig interactie met de  
leerlingen op school. Kunnen jullie je scènes herinneren waarin 
die er wel was? Bijvoorbeeld: de scène waarin wordt gevraagd 
om mee te douchen en het bezoek aan een feestje van haar 
klasgenoot. Dit zijn quasi de enige scènes waarin we Lara een 
gesprek horen voeren met haar klasgenoten. 

Vragen voor de leerlingen
 W Was de interactie een positieve of negatieve ervaring voor 

Lara? Of beide? 
 W Hoe voelde jij je als kijker bij het zien van deze scènes? 

Gespannen, nieuwsgierig, boos…? 
 W Zou jij kunnen opkomen voor jezelf in een situatie zoals die 

van Lara? Op welke manier?
 W Zou jij het als leerling durven opnemen voor Lara? Waarom 

wel / niet? 

De meisjes van haar klas weten duidelijk niet hoe 
Lara zich voelt wanneer ze haar vragen om haar 
rok omhoog te doen. Het bewust ervaren van haar 
lichaam maakt haar kwetsbaar. Voor Lara lijkt dit het 
bewijs te zijn dat ze nog geen vrouw is. 

Slotvraag
Je kan je leerlingen ter afronding van de filmbespreking volgende 
vraag voorleggen: Heb je een lichaam of ben je je lichaam? 

Geef de leerlingen de tijd om over deze vraag na te denken.  
Ga naar het document verzameling van werkvormen en neem de 
opdracht filmfilosofie of receptie erbij. Laat de leerlingen informeel 
met elkaar praten over hun mening.
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https://www.youtube.com/watch?v=nL8eLRgCsb0&list=PLdKaY1_rO61a8D2PpFVQXO1Yl4D8rfzCL&
https://professionals.jeugdfilm.be/meer-dan-film/lesmappen


Muziek
Muziek is een belangrijk onderdeel van een film. Zelfs voor de 
komst van geluidsfilms werden stille films begeleid door een 
orkest, een piano of orgel. Zo ontstond er een volledige beleving, 
of zoals de Russische filmpionier Eisenstein het benoemt: “een 
synchronisatie van de zintuigen”, waarbij geluid en beeld worden 
verweven. Muziek en geluid beïnvloeden dus de interpretatie van 
een filmbeeld. 

 � Herbekijk het fragment op de afspeellijst zonder 
geluid.   

Vragen voor de leerlingen
 W Merk je nu iets op dat je eerder niet zag? 
 W Welke sfeer roept het fragment op? 

 � Bekijk nu nogmaals het fragment op de afspeellijst, 
maar deze keer met geluid. 

Vragen voor de leerlingen
 W Wat verandert er als je geluid en beeld samen ziet? 
 W Wat wordt er duidelijker? 
 W Zorgt enkel de muziek voor de beoogde sfeer?

Wanneer je eenzelfde fragment met en zonder geluid vergelijkt, 
lijkt de simpele en uitgepuurde muziek bij de film heel invloedrijk.  
Plots hoor je ook alle andere geluiden, die de spanning mee 
verhogen: de schoenen van Lara op de vloer, het roepen van 
leerlingen, het bewegen van de dansers,...

Op de afspeellijst kan je componist Valentin Hadjadj over de film 
horen vertellen. Hij werkte lang aan de orkestrale muziekstukken 
voor de dansscènes. Verder monteerde hij voornamelijk elektro-
muziek onder bijpassende beelden. Hadjadj componeerde eerder 
ook al de muziek voor Lukas Dhonts kortfilm L’infini. De teaser 
vind je terug op de afspeellijst. Luister via volgende link naar nog 
meer van zijn muziek. 

Filmtechnische info

Valentin Hadjadj aan de slag tijdens orkestopnames voor Girl. 
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https://www.youtube.com/watch?v=nL8eLRgCsb0&list=PLdKaY1_rO61a8D2PpFVQXO1Yl4D8rfzCL&
https://www.youtube.com/watch?v=nL8eLRgCsb0&list=PLdKaY1_rO61a8D2PpFVQXO1Yl4D8rfzCL&
https://www.youtube.com/watch?v=ltBSUum5LvI&list=PLdKaY1_rO61a8D2PpFVQXO1Yl4D8rfzCL&
https://www.youtube.com/watch?v=w-KhQE7ArF4&index=42&list=PLdKaY1_rO61a8D2PpFVQXO1Yl4D8rfzCL
https://soundcloud.com/vhadjadj


Valentin Hadjadj werkt verder aan de muziek, parallel met de beeldopnames.  

Herbekijk met je klas achtereenvolgens de trailer op 
de afspeellijst en het volgende fragment. Verdeel de 
leerlingen in groepjes met ongeveer drie leden. Laat 
ze één van beide fragmenten kiezen. Als ze met de 
trailer werken, selecteren ze daaruit 50 seconden. 

Laat hen zelf een muziekstuk componeren om bij  
het fragment te plaatsen. Dit kunnen ze doen door 
bestaande muziek te hermixen met de gratis app 
Jammer (iOs) of laat ze volledig zelf hun muziek 
componeren en opnemen met de gratis app Keezy 
Classic (iOs). Wanneer iedereen klaar is, laten de 
groepjes hun nieuwe muziek horen bij het gekozen 
fragment (demp het oorspronkelijke geluid). Welke 
sfeer probeer je te creëren? Krijgt het fragment een 
andere betekenis? Hoeveel rekening hield je met de  
beelden? 

De kracht van beeld 
Lukas Dhont heeft een bepaalde visie over de film, die hij wil 
vertalen naar beelden. In dit fragment vertelt hij waarom hij en 
cameraman Frank van den Eeden zo goed samenwerken. De 
cameraman gaat samen met de regisseur op zoek hoe elk beeld 
kan vastgelegd worden: welke belichting, vanuit welke hoek, 
framing van het shot... 

Vraag voor de leerlingen 
 W Op welke manier versterken de beelden het thema  

van de film? 
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https://www.youtube.com/watch?v=Kdzu26tnUTc&list=PLdKaY1_rO61a8D2PpFVQXO1Yl4D8rfzCL&
https://www.youtube.com/watch?v=nL8eLRgCsb0&list=PLdKaY1_rO61a8D2PpFVQXO1Yl4D8rfzCL&
https://itunes.apple.com/us/app/jammer/id1210112367?mt=8
https://keezy.com/
https://keezy.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ahD9ItyLdck&list=PLdKaY1_rO61a8D2PpFVQXO1Yl4D8rfzCL&


Een groot deel van de film is de camera heel sterk op Lara 
gericht. We zien haar bijna altijd in medium shot en medium 
close-up. Neem een kijkje op ons Pinterest-bord voor een  
overzicht van de verschillende camera composities. Herbekijk  
ook volgend fragment op de afspeellijst, alsook de trailer. 

Vragen voor de leerlingen
 W Welk effect heeft het op jou, als de camera zo dicht  

op Lara zit? 
 W Waarom maakte Lukas Dhont volgens jou deze keuze?

Door zo dicht bij Lara te blijven, lijkt het alsof we de plaats van 
Lara innemen. Zelfs bij gesprekken waarin andere personen  
Lara aanspreken, blijft de camera meestal bij haar. We zien  
continue elke reactie en verandering in haar lichaamstaal.  
Andere personages worden bijna herleid tot figuranten. Zoals  
de scène met haar balletlerares, of de andere ballerina’s tijdens 
de opvoering…

Eén scène wijkt hier echter van af. Heb je een idee welke? In de 
film zien we Lara namelijk wandelen tussen een massa mensen. 
Hier zitten we als kijker niet meer bij Lara en moeten we haar 
zoeken in de massa.

Vragen voor de leerlingen 
 W Wat brengt deze scène teweeg? 
 W Waarom deze afwijkende scène? 
 W Hoe denk je als kijker op dat moment over Lara? 

Hier doet de camera net het tegenovergestelde. Uitzoomen naar 
een massa. We gaan weg van Lara’s innerlijke beleving en zien 
haar als een persoon tussen veel andere personen. Zij hebben 
ook allemaal hun eigen verhaal en beleving. Lara lijkt gedurende 
deze scène even anoniem. 

Werk per vier samen in groepjes. Twee leerlingen  
acteren, één persoon filmt met zijn smartphone of 
tablet en één persoon geeft instructies aan de  
acterende en filmende leerling. Neem eerst tien 
minuten de tijd om een gesprek van ongeveer één 
minuut te schrijven. Let op: je hoeft geen minuut vol 
te praten, een stilte van tien seconden kan ook.  

Maak nu twee verschillende opnames. In de eerste 
zie je beide acteurs tegen elkaar spreken. Dit kan 
door hen samen in beeld te brengen of door de 
camera te pannen (over en weer laten bewegen), 
telkens gericht op de persoon die aan het woord is.  
In de tweede opname leg je de focus, in close-up  
of medium close-up, op één van beide acteurs.  
Eén iemand zal dus zogenaamd off screen spelen. 
Dit wil zeggen dat we hem of haar wel horen, maar 
niet te zien krijgen. 

Bespreek daarna kort in groep wat je bevindingen 
zijn. Wat verandert er? Is de sfeer anders? Met wie 
identificeer je je het meeste in de eerste opname? 
En in de tweede opname? Welke optie geniet jouw 
voorkeur? Noteer per groep kort je bevindingen en 
bespreek nadien klassikaal. 

Tip: Op ons Pinterest-bord vind je meer info over 
camerabewegingen en shots. Bekijk ook het filmpje 
op de afspeellijst om de verschillende bewegingen 
en benamingen onder de knie te krijgen. Nog meer 
filmtips nodig? Bekijk dan zeker hier de tips van de 
JEF makers.
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https://www.pinterest.com/jefindeklas/girl/camerabewegingen-en-shots/
https://www.youtube.com/watch?v=jkKcUTGOUfQ&index=15&list=PLdKaY1_rO61a8D2PpFVQXO1Yl4D8rfzCL
https://youtu.be/Tg0P9pdj7ME
https://www.pinterest.com/jefindeklas/girl/camerabewegingen-en-shots/
https://www.youtube.com/watch?v=_O57AcO4544&list=PLdKaY1_rO61a8D2PpFVQXO1Yl4D8rfzCL&
https://www.jeugdfilm.be/jef-makers/jef-makers/filmen
https://www.jeugdfilm.be/jef-makers/jef-makers/filmen
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Laat je ook inspireren door het visuele Pinterest-bord  
van Girl. Je vindt er andere voorbeelden van films over  
dit thema, beelden van de film en van de cast en crew, 
maar ook meer informatie over het thema gender en de 
filmtechniek.  
 
Tip: Op dit prikbord staan beelden handig gegroepeerd in 
secties. Die kan je enkel zien als je bent ingelogd via jouw 
Pinterest account.
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JEF wil kinderen 
en jongeren  
filmwijs maken.  
Ontdek hieronder 
de mogelijkheden 
om je leerlingen 
film op een  
actieve, creatieve 
en kritische  
manier te laten 
beleven.

Meer film?
Kortfilm in de klas

Speciaal voor leerkrachten bundelt JEF boeiende en peda-
gogisch interessante kortfilms op een online platform. De films 
spelen in op actuele en relevante thema‘s en sluiten naadloos 
aan bij de leerdoelen en VOETen. 
 Film en bespreking passen handig binnen één lesuur.  
Er zijn titels voor alle leeftijdscategorieën, telkens voorzien van 
een lesfiche. Een film aankopen (downloaden) kost slechts €4  
en daarna kan je de film onbeperkt bekijken.

Focus Franse Film
We nemen jaarlijks zes Franstalige films op in ons schoolaanbod. 
Bij elke film is er in de algemene lesmap ook een Franstalige 
fiche toegevoegd voor de lessen Frans.

Zoek je een specifieke film?
Raadpleeg de filmdatabank van JEF waar je gericht kan zoeken 
op doelgroep, thema, taal en filmgenre.
 Of raadpleeg ons programmatieteam met gerichte vragen: 
Vraag naar filmadvies via info@jeugdfilm.be

De Filmclub
Zin om een filmclub op te starten op school voor je leerlingen? 
Leden genieten wekelijks op school, na de lesuren van een  
zorgvuldig gekozen aanbod kwaliteitsfilms.  
 Als begeleider van De Filmclub krijg je een plug & play 
filmpakket aangereikt, net als tips en tools om de vertoningen  
in goede banen en plezante bochten te leiden. 
www.defilmclub.be
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JEF biedt  
meer dan film!

JEF biedt talloze mogelijkheden  
tot extra beleving.

Workshops
Experimenteer, creëer en beleef film op een actieve en kriti-
sche manier met de hele klas. Op jouw school of in het naburige 
cultuurcentrum.

Masterclasses 
Breng een ervaren professionele filmmaker naar jouw klas. Vanuit 
de eigen filmpraktijk zorgt hij/zij voor een persoonlijke en actieve 
workshop. Laat je inspireren en creëer! 

Q&A bij een filmvertoning
Vraag raak en kom alles te weten over het productieproces. Bij 
sommige films kan je een lid van de filmploeg uitnodigen voor een 
nagesprek in de klas of in de bioscoopzaal. 

Vorming of nascholing rond film
JEF deelt graag zijn jarenlange expertise. In onderlinge samen-
spraak wordt een programma opgesteld, aangepast aan de speci-
fieke noden en wensen van de deelnemers. 

Installaties 
Experimenteer in een audiovisuele speeltuin. De installaties 
nodigen uit om vrijblijvend te komen spelen met audiovisuele 
media. Te boeken voor op jouw evenement of school.
 JEF creëert ook projecten op maat. Een bijzonder thema? 
Een originele benadering? Een specifieke doelgroep? Een onge-
wone locatie? Contacteer meerdanfilm@jeugdfilm.be voor meer 
informatie. 

JEF makers
JEF inspireert en stimuleert kinderen en jongeren die zelf films 
willen maken en experimenteren met audiovisuele media. Ze 
krijgen hun eigen stek: het YouTube-kanaal bundelt handige tuto-
rials die door jonge filmmakers werden gemaakt. En op de JEF 
makers-pagina vinden jonge filmfans (en leerkrachten) allerlei 
handige website en apps. 
 Heb je met de klas of op de academie een film gemaakt? 
Of heb je een jonge filmmaker in jouw groep? Stuur het resultaat 
dan zeker in voor de JEF makers selectie. Wie weet wordt dit 
filmpje wel getoond op een echt cinemascherm. 

JEF festival
Jaarlijks kan je in de krokusvakantie terecht op ons festival in 
Antwerpen, Brugge, Kortrijk en Gent. Je ontdekt er als leerkracht 
de nieuwste films en een geweldig medialab! In Antwerpen kan 
je er ook intekenen met je klas in een periode voor de kerst- of 
krokusvakantie! Maak je leerlingen warm om zich kandidaat te 
stellen voor de kinderjury in Antwerpen of Brugge.
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Het JEF model
Film is een kunstvorm en een medium om ideeën creatief vorm 
te geven. Omdat film verschillende expressievormen combineert 
(taal, beeld, geluid) kan het onze blik leiden en verruimen. 

Het model filmwijsheid gaat dieper in op de creatieve, culturele 
en kritische doelstellingen die je kan stimuleren met audiovisuele 
media. Ontdek meer op onze blog.

Methodiek van JEF
Vanuit jarenlange expertise en onderzoek timmerde JEF aan 
een eigen methodiek, dat we implementeren doorheen heel ons 
aanbod. 

Deze methodiek focust zich op het leerproces, dat vertrekt  
vanuit de authentieke leeromgeving van de deelnemer en maker.  
De actieve betrokkenheid van de deelnemers en het plezier 
tijdens dit proces zijn voor JEF cruciaal. Ontdek meer op  
onze blog.
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