
Docentenhandleiding ‘het mechanisme van uitsluiting’

Het doel van deze les is bewustzijn te creëren over het mechanisme dat leidt tot (maatschap-
pelijke) uitsluiting. Dit was het onderliggende mechanisme van de heksenvervolgingen. Dit-
zelfde mechanisme treedt nog steeds regelmatig in werking. We willen leerlingen graag aan-
zetten tot herkennen en loslaten hiervan in de maatschappij, het klaslokaal en privéleven. 

Waarom deze les op deze manier
Lastig aan de heksenvervolgingen is dat elke verdachtmaking en veroordeling een geheel eigen 
verhaal had. De ene keer ging het om een vrouw die door veel mensen al langer gezien werd als een 
onruststoker of opvallend en lastig figuur die men liever kwijt dan rijk was. Een andere keer kon het 
veel willekeuriger zijn, bijvoorbeeld omdat iemand verdachte moedervlekken op haar lichaam had 
(waarover meer in de les over gendernormen) of omdat een van hekserij beschuldigde vrouw tijdens 
martelingen namen van andere zogenaamde heksen noemde.

Feit is wel dat alle verdachten van hekserij tot zondebok werden gemaakt: het centrale punt in het 
mechanisme van uitsluiting. Zij werden gedemoniseerd en hun veroordeling werd gezien als de 
oplossing voor een (meestal maatschappelijk) probleem. De heksenvervolgingen zijn een van de 
voorbeelden waarin het mechanisme van uitsluiting heeft geleid tot massamoord. Dit mechanisme is 
nog altijd op veel plekken in onze maatschappij aanwezig. Kijk maar naar de vluchtelingenstromen, 
moslimhaat, enorme polarisatie (wat voortkomt uit othering*, ook centraal in dit mechanisme). Dit 
maakt dat wij een hele les aan dit mechanisme willen besteden en het willen linken aan de huidige 
tijd. Als we weten hoe het werkt en het kunnen herkennen, kunnen we er ook voor kiezen om er niet 
in mee te gaan. 

De tijden zijn ingeschat op een les van ongeveer 50 minuten.
In het oranje staan de nummers van de slide van de powerpoint die op het bord mogen staan tijdens 
elk gedeelte van de les.

Opbouw les
Introductie          5 minuten
Rollenspel       10 minuten
Van eigen ervaringen naar mechanisme   20 minuten
Klassikale discussie - hoopvol einde   10 minuten
Call to action         5 minuten
       50 minuten

*Othering betekent dat de verschillen die er met iemand (of een groep mensen) zijn, enorm worden vergroot, net zo 
lang tot het lijkt alsof er helemaal geen overeenkomsten meer zijn.



Introductie (5 minuten) - slide 2
Laat de trailer zien: https://www.youtube.com/watch?v=ZVxt-LmarJU&ab_channel=Theatermakers-
Achterhoek 

Vertel de leerlingen iets in de volgende trant:
Deze lessen worden gegeven naar aanleiding van deze voorstelling van Theatermakers Achterhoek. 
De voorstelling werd gemaakt om eerherstel voor Aleyda te creëren. Zij was de eerste vrouw in Ne-
derland die als heks werd verbrand, in 1472. Dit was het startschot voor de vervolgingen van mensen 
die als zondebok werden bestempeld. Vrouwen die buiten de gemeenschap stonden, zelfstandig en 
eigenzinnig waren, waren het doelwit. 80% van de beschuldigden was vrouw, en 85% van de veroor-
deelden. Mannen werden ook veroordeeld, vaak als zij als medeplichtige werden genoemd. In Neder-
land zijn er meer dan 250 mensen vermoord, in heel Europa lopen de schattingen uiteen van 50.000 
tot 100.000. De heksenvervolgingen duurden tot in de 17e eeuw en hebben angst diep geworteld in 
de maatschappij. 

De docent kan nu een lesplanning voorleggen slide 3
Hoeveel lessen worden er gegeven? Wanneer gaat de klas naar de voorstelling? Vertel ook hoe deze 
les is opgebouwd (zie slide). 

Rollenspel - 10 minuten - slide 4
In dit spel wordt de klas geactiveerd door te laten zien en laten meemaken dat uitsluiting plaats kan 
vinden op basis van niks. 

Voorbereiding: de docent maakt voor elke leerling een klein kaartje met daarop het woord ‘burger’ 
geschreven. Dit is doelbewust ánders dan de informatie die de docent aan de leerlingen gaat geven!
Het spel: De klas wordt opgedeeld in groepjes van vijf à zes leerlingen. Elke leerling krijgt een kaartje. 
De docent legt uit dat op elk kaartje ofwel ‘burger’ ofwel ‘heks’ staat. Per groepje zou er één leer-
ling zijn met het kaartje ‘heks’. Door middel van een discussie moeten ze erachter komen wie in het 
groepje de heks is. 
Na 5-8 minuten haalt de docent de leerlingen weer klassikaal bij de les.
De docent vraagt: 
Zijn de groepjes erachter gekomen wie de heks was? De verwachting is dat er beschuldigingen zijn. 
Waarop zijn deze verdenkingen gebaseerd? Hoe verliep de groepsdynamiek? Was er bijvoorbeeld 
iemand die een sterke verdenking had en daar anderen in meenam? 
Onthulling: Dan nodigt de docent de leerlingen die een kaartje met ‘heks’ hebben gekregen te gaan 
staan. Maar iedereen blijft zitten. Niemand heeft een kaartje gekregen met ‘heks’ erop. Iedereen was 
burger. Uitsluiting en verdenking kan dus ontstaan gebaseerd op niks - of eigenlijk op het feit dat 
iemand (van hogeraf) heeft beweerd dat er iemand aanwezig is die ‘anders’ is. 

Van eigen ervaring naar mechanisme - 20 minuten 
Het doel van dit deel van de les is om vanuit eigen ervaringen rondom uitsluiting en voorbeelden uit 
de tijd van de heksenvervolging met de klas het onderliggende mechanisme van uitsluiting in kaart 
te brengen. 
Hieronder volgt eerst de uitleg van het mechanisme aan de hand van voorbeelden uit de heksenver-
volgingen. Daarna volgt ons voorstel voor wat je hiermee zou kunnen doen in de les. 





Uitleg schema adhv de Heksenvervolgingen

Route 1
1.1 (Maatschappelijke) onrust, onvrede: uit frustratie over zijn thuissituatie verkracht een man een 
vrouw die hij onderweg tegenkomt.
1.2 Angst voor het nemen van verantwoordelijkheid: Er ontstaat angst bij hem over de gevolgen van 
zijn daad. Hij wil niet verantwoordelijk worden gesteld voor zijn daad, en de eventuele zwangerschap 
van de vrouw.
1.3 Creëren van een zondebok: daarom beschuldigt hij haar van hekserij. Hij beschuldigt haar ervan 
dat ze zijn koe heeft betoverd en dat die daarom nog maar weinig melk geeft. 
1.4 Er wordt iets gedaan: ze wordt schuldig verklaard en geëxecuteerd.
1.5 Gevoel van controle, angst neemt af: ze kan hem niet meer verantwoordelijk stellen voor zijn 
daad. Het bewijs van zijn misdaad is verdwenen en dus neemt zijn gevoel van angst wat af. 

Route 2
2.1 (Maatschappelijke) onrust, onvrede: Voorafgaand aan de heksenvervolgingen waren bijvoorbeeld 
misoogsten, oorlogen en plagen (zoals de pest). Dit zorgt er voor dat de sociale verhoudingen bin-
nen de gemeenschap op scherp komen te staan. 
2.2 Onmacht, angst, controleverlies: Door gebrek aan kennis over de situatie of geringe controle ont-
staat een gevoel van machteloosheid en angst. Het voelt immers alsof er niets is wat zelf gedaan kan 
worden om de situatie op te lossen. 
2.3 Behoefte aan controle: Als logisch gevolg van de angst en onmacht ontstaat de behoefte aan con-
trole. De behoefte om te kunnen beïnvloeden wat er in de omgeving gebeurt. 
2.4 Creëren van een zondebok - othering: Vanuit de behoefte aan controle wordt er gezocht naar iets 
waar je als mens wel invloed op hebt. Het aanwijzen van een schuldige (de zondebok) lost het pro-
bleem ogenschijnlijk op. Tijdens de heksenvervolgingen werden mensen beschuldigd van hekserij, zij 
zouden gezorgd hebben voor misoogsten, oorlogen en plagen. 
Kleine verschillen van de zondebok met ‘normale’ mensen worden enorm uitvergroot. In het geval 
van de heks wordt er een geheel op waanbeelden gebaseerd beeld gemaakt. De zondebok wordt 
geframed als een vrouw die seks heeft met de duivel, ‘s nachts naar de heksensabbat gaat, op een 
bezemsteel vliegt en kan toveren. Daarmee is zij een gevaar voor de gemeenschap, en is het niet erg 
als haar iets ergs overkomt. 

Toelichting over ‘othering’. Othering betekent dat de verschillen die er met iemand (of een groep mensen) 
zijn, enorm worden vergroot, net zo lang tot het lijkt alsof er helemaal geen overeenkomsten meer zijn. 

Iemand kan bijvoorbeeld heel erg op je lijken, maar een andere huidskleur hebben. Als dit verschil wordt 
uitvergroot, lijkt het alsof er een enorm verschil is tussen twee mensen (of groepen), terwijl dit helemaal 

niet zo hoeft te zijn. Er worden zo twee groepen gecreëerd: ‘ons’ en ‘zij’. De individuen in de ‘andere’ groep 
worden gegeneraliseerd, bijvoorbeeld ‘vegetariërs zullen wel GroenLinks stemmen’. Er is minder empathie 

voor de ander en onverschilligheid over het lot van de ander. Uiteindelijk kan dit tot polarisatie leiden. 

2.5 Actie, er wordt iets gedaan: In dit geval is dat de veroordeling en vaak executie van de (meestal) 
vrouw in kwestie. 
2.6 Gevoel van controle, angst neemt af: Aangezien de zogenaamde oorzaak van de maatschappelij-
ke problemen uit de weg is geruimd, hoef je niet bang meer te zijn voor herhaling. De situatie is weer 
onder controle. 

Route 3
3.1 Onbekende/nieuwe invloeden/factoren: Een voorbeeld hiervan is een nieuwe vrouw in het dorp, 
die andere opvattingen heeft over seksualiteit. Zij is daarin vrij, wordt zwanger zonder dat ze ge-
trouwd is en voedt zelf haar kind op. 
3.2 Angst voor (maatschappelijke) onrust/onvrede: Nieuwe opvattingen zetten de norm onder druk. 



Als anderen mee zouden gaan met de nieuwe opvattingen, zou het hele fundament van de samenle-
ving gaan wiebelen. 

Vaak komen deze drie routes samen. Er is sprake van onrust, onvrede, controleverlies en angst. Op 
dat moment wordt er gezocht naar een zondebok, en die wordt makkelijk gevonden in het nieuwe, in 
dat wat (toch al een beetje) anders is. 

De kleuren van de blokken zijn bewust gekozen en geven het stressniveau aan wanneer dit mecha-
nisme in werking treedt. Je ziet dat mensen dus in dit mechanisme terecht komen om hun eigen 
angst en stress (ogenschijnlijk) onder controle te krijgen. 

Verwerking in de les - 20 minuten

Stap 1: in groepjes - eigen ervaringen delen - slide 5 
Voorstel is om de klas op te delen in kleine groepjes (4-5 leerlingen). Het is van belang dat ze zich in 
deze groepjes veilig en op hun gemak voelen, zodat ze open met elkaar kunnen delen. Dan krijgen ze 
de opdracht om met elkaar uit te wisselen over de volgende vragen:
Wanneer heb jij uitsluiting ervaren in je eigen leven?
Waar zie jij uitsluiting om je heen? Hoe ziet dat er precies uit? 
Kies uit 1 of 2
Wat heeft die ervaring met jou gedaan? (Of: wat doet die ervaring met jou?)
Geef ze mee dat uitsluiting op verschillende niveaus plaats kan vinden: in de maatschappij (bepaalde 
groepen worden uitgesloten), in de klas, in de familie etc. 

Stap 2: klassikaal - het mechanisme in kaart brengen - slide 6 
Na 5 - 10 minuten haalt de docent iedereen weer bij elkaar. Neem dan 2 tot 3 van de genoemde 
ervaringen uit de klas om klassikaal wat dieper op in te gaan. Doel hiervan is om het onderliggende 
mechanisme bloot te gaan leggen. 
Note: afhankelijk van de mate van veiligheid die in de klas aanwezig is, en persoonlijke voorkeur, zou 
je er ook voor kunnen kiezen om een of meerdere van de voorbeelden uit de heksenvervolgingen te 
nemen en samen te analyseren. 
Onder de uitleg van stap 3 gaan we hier dieper op in. 

Stap 3: klassikaal - het mechanisme op het bord - slide 7
Zet op een gegeven moment de slide met het mechanisme op het bord. Vervolgens kun je de erva-
ringen van de leerlingen hier aan relateren. Is dit inderdaad wat er gebeurt? Hoe kun je dit mecha-
nisme terugvinden in je eigen ervaringen? 

Stap 4: analyseren wat er precies gebeurt
De klas geeft een voorbeeld van een eigen ervaring waarin uitsluiting voorkomt. De volgende vragen 
kun je aan de klas stellen en kunnen helpen om het mechanisme bloot te leggen:
Welk gevoel leidt ertoe dat je de ander uit gaat sluiten? 
Wat is de oorzaak van dit gevoel? 
Wat gebeurt er met jouw beeld van de persoon die je uitsluit? 
Wat is er helemaal aan het begin gebeurd? Toen er nog geen sprake van uitsluiting was? Of: wat 
gebeurde er dat tot de uitsluiting leidde?
Wat brengt het jou om iemand uit te sluiten?

Schrijf vooral mee op het bord. Stel dat er bijvoorbeeld op een gegeven moment de koppeling wordt 
gelegd tussen ‘angst voor het nemen van verantwoordelijkheid’ en ‘het creëren van een zondebok 
(iemand anders de schuld geven)’ schrijf dit deel dan alvast op het bord! 



Voorbeelden
Hieronder volgen drie voorbeelden waar uitsluiting plaatsvindt in de huidige tijd en waar leerlin-
gen dus mee zouden kunnen komen. We laten zien hoe je daaruit het mechanisme kunt destille-
ren door middel van bovengenoemde vragen. Verder volgen nog wat meer voorbeelden, maar 
zonder de vraagstelling. Uiteraard zijn er veel meer situaties waar dit mechanisme in werking is. 

Voorbeeld 1 - klimaatgekkies - maatschappelijk, route 1
Er is een kind in de klas dat op social media wel eens uitgescholden wordt voor ‘klimaatgekkie’. 
Dit doet pijn! Want waarom snappen die mensen de urgentie van actie ondernemen niet? We 
hebben niet veel tijd meer! En dan word jij weggezet als klimaatgekkie. 

Welk gevoel leidt ertoe dat deze persoon jou gaat uitsluiten?
Boosheid. Mag ik dan nooit meer vlees eten? En mag ik dan niet meer op vakantie naar China? 
En dan moet ik zeker veel meer geld gaan betalen voor zuivel?
Niet willen horen dat we het anders zouden moeten doen. 

Wat zit er onder die boosheid?
Angst voor het moeten nemen van die verantwoordelijkheid. Angst voor het moeten veranderen 
van gewoontes. 

Wat voor beeld heeft de persoon die je uitscheldt voor ‘klimaatgekkie’ van jou?
Dat je liegt. Waarschijnlijk zijn er ook allemaal aannames: je zal ook wel tegen kernenergie zijn, 
vinden dat ik al m’n geld aan anderen moet geven, je zal wel … etc
Het is dus persoonlijk! En gebaseerd op aannames. 

Wat is er helemaal aan het begin gebeurd? Toen er nog geen sprake van uitsluiting was? 
Er was sprake van klimaatverandering, van een maatschappelijke discussie daarover en van een 
maatschappelijk probleem. Kortom: maatschappelijke onrust. 

Wat brengt het die persoon om jou uit te sluiten/uit te schelden?
Aangezien jij een ‘klimaatgekkie’ bent en liegt, hoeft deze persoon geen verantwoordelijkheid 
te nemen in het maken van andere keuzes. De angst voor het nemen van verantwoordelijkheid 
neemt daarmee af. 

Voorbeeld 2 - nieuw kind in de klas - in het klaslokaal, route 3 
Een van de kinderen is vroeger gepest, toen hij/zij/hen net was verhuisd en in een nieuwe klas 
kwam. Vanaf het allereerste begin werd hij gepest met dat hij/zij/hen zo nieuwsgierig was, veel 
vragen stelde. Super naar om dat mee te maken!

Welk gevoel zorgde er voor dat de andere kinderen in de klas de nieuwkomer gingen uitsluiten?
Angst om de eigen positie in de groep kwijt te raken. 

En vanuit welke behoefte gingen deze kinderen dan pesten?
De behoefte om hun plek in de groep te behouden en daar controle over te hebben. 

Wat voor beeld hebben ze van de nieuwkomer?
Eigenlijk nog geen! Het allereerste wat ze zien, wat opvallend en anders is, is dat de nieuwe leer-
ling heel nieuwsgierig en leergierig is. Dat verschil wordt meteen ontzettend uitvergroot en ze 
kunnen niet meer de overeenkomsten of andere kanten van de nieuwe leerling zien. 

Wat is er helemaal aan het begin gebeurd?
Er kwam een nieuw kind in de klas. Er was sprake van nieuwe invloeden/factoren. 



Wat bracht het de kinderen om de nieuwe leerling uit te sluiten?
Ze stelden hun eigen positie in de groep veilig en hun angst om die kwijt te raken nam dus af.

Voorbeeld 3 - rechtszaak tegen broers en zussen - in de familie, route 2 
De ouders van een kind uit de klas zijn door diens oom voor de rechter gedaagd. De rechtszaak 
gaat over een erfenis, en de claim is dat de ouder van het kind geen recht heeft op geld.

Wat is er helemaal aan het begin gebeurd? Toen de banden in de familie nog goed waren?
Toen is een van de grootouders overleden en er was geen testament. Dat leidde meteen al tot 
grote onrust in de familie. 

Wat voor gevoel bracht dit teweeg bij de oom?
Hij was bang dat de erfenis oneerlijk verdeeld zou worden en dat hij tekort zou komen. Misschien 
werd hij ook wel getriggerd in een jeugdtrauma/-ervaring: heeft hij thuis misschien minder aan-
dacht gehad dan de andere kinderen? Daardoor zou zijn angst daarvoor vergroot kunnen zijn. 

Vanuit welke behoefte is hij begonnen zijn zus uit te sluiten/zwart te maken?
De behoefte om genoeg geld uit de erfenis te krijgen. En om daar controle over te hebben. 

Wat gebeurt er met zijn beeld van zijn zus?
Hij vergroot alles wat niet fijn is enorm uit. Alle verschillen vergroot hij enorm uit. Alle onrecht van 
vroeger wordt weer naar boven gehaald: ‘Jij kreeg altijd meer aandacht! Jouw sportlessen waren 
duurder dan die van mij. Papa is 10x met jou op vakantie geweest.’

Wat brengt het hem om de rechtszaak aan te spannen?
Hij heeft het gevoel controle te hebben over wat er met de erfenis gebeurt. Zijn angst om tekort 
te worden gedaan neemt af. 

Verdere voorbeelden uit deze tijd:
Maatschappelijk, route 2: het coronavirus zorgt voor enorme maatschappelijke onrust. We heb-
ben geen controle hierover, er ontstaat angst en een gevoel van onmacht. Er wordt gezocht naar 
een zondebok, en die wordt op verschillende plekken gevonden: mensen die het coronavirus mis-
schien doelbewust hebben gemaakt en onder de mensen gebracht, ongevaccineerden, de rege-
ring die duistere bedoelingen heeft. Er wordt iets gedaan: complottheorieën worden uitgebreid 
verspreid op social media, ongevaccineerden worden onder druk gezet om zich alsnog te vacci-
neren, er vinden protestmarsen tegen de maatregelen plaats. Hierdoor heeft men in elk geval tot 
op zekere hoogte het gevoel macht te hebben over de situatie.  

Maatschappelijk, route 3: Er is sprake van een stroom vluchtelingen, die een nieuwe cultuur 
met zich meebrengen. Dat brengt angst voor verandering met zich mee en zet de gevestigde 
orde onder druk. Er ontstaat een behoefte aan controle. De vluchtelingen worden geframed als 
de zondebok bijvoorbeeld “zij pakken onze banen af” of “Nederland is niet meer wat het ooit 
was”. De ogenschijnlijke verschillen worden enorm uitvergroot, ook omdat er nauwelijks contact 
plaatsvindt tussen de oorspronkelijk Nederlandse bevolking en de nieuwe inwoners. Er wordt iets 
gedaan: ze worden bijvoorbeeld het land uitgezet of tegengehouden bij de Europese grenzen. 
Daardoor neemt de angst af. 

In het klaslokaal, route 1: Er is een toets geweest en er zijn veel slechte cijfers gehaald in de klas. 
Er is echter een kind dat wel een goed cijfer gehaald heeft. (onrust). Er ontstaat angst bij andere 
kinderen dat ze aangesproken zullen worden op dat ze harder hun best moeten doen (het ne-
men van verantwoordelijkheid). Daarom is het makkelijker om het kind wat een goed cijfer heeft 
gehaald onderuit te halen: ‘je bent zo’n betweter’. Dat zorgt ervoor dat het schuldgevoel en de 
angst voor het nemen van verantwoordelijkheid wat af neemt. 



In het privéleven, route 2: Twee ouders liggen in een echtscheiding. Dit zorgt voor enorme onrust 
in het gezin en angst voor de toekomst. Uit behoefte aan controle over de situatie kan een van de 
kinderen een van de ouders tot zondebok maken: ‘Het is jouw schuld dat jullie uit elkaar gaan!’ 
De actie kan zijn dat het kind geen contact meer wil met die ouder, en zich onbewust misschien 
wat veiliger voelt. Want die persoon die hem/haar/hen dat heeft aangedaan is niet meer in zijn 
leven. 

In het privéleven, route 3: De moeder van een kind krijgt een nieuwe partner. Het kind kan daar-
door (onbewust) angst ervaren dat deze nieuwe partner de moeder van het kind ‘afpakt’. Daar-
door ontstaat de behoefte aan controle en kan het kind de dingen van de nieuwe partner die ‘an-
ders’ zijn enorm uit gaan vergroten en zo de moeder proberen ervan te overtuigen dat de nieuwe 
partner geen goed mens is. Door deze zo buiten te sluiten probeert het kind grip te krijgen op de 
situatie en de eigen angst wat te verminderen. 

Klassikale discussie - Hoopvol einde - 10 minuten - slide 8 
Voorstel is om nu een klassikale discussie te openen. Neem een van de gevonden voorbeelden uit de 
huidige tijd om mee aan de slag te gaan en stel daarbij de volgende hoofdvraag: Hoe kun je voorko-
men dat dit mechanisme in werking treedt? 

De volgende vragen kunnen helpen om de discussie richting te geven. 
Hoe herken je een situatie waarin uitsluiting zou kunnen ontstaan? (verwijs naar het mechanisme: 
onrust/angst is in principe een grote aanjager hiervan)
Hoe ga je ermee om als je het herkent? Als je het ziet gebeuren EN als je het zelf overkomt EN als je 
het zelf doet? 

Het is van belang om in te zien dat uitsluiting eigenlijk altijd voortkomt uit de behoefte aan controle 
en de angst om verantwoordelijkheid te nemen. Als we ons kunnen oefenen in de controle uit han-
den geven, ontspannen in een spannende/onaangename situatie, en we leren om verantwoordelijk-
heid te nemen voor onze eigen daden, hoeven we niet mee te gaan in het creëren van een zondebok 
en daarmee in uitsluiting. Het helpt ook om te zien dat het creëren van een zondebok het probleem 
niet oplost. Wanneer de ‘heks’ is verbrand kunnen er nog steeds misoogsten ontstaan, omdat de 
‘heks’ helemaal niet de oorzaak was van het probleem. 
En het is maar de vraag of onze angst echt weggenomen is, of dat het maar een schijnzekerheid op-
levert. Hoe zit het met het stemmetje van ons geweten? 

Call to action -  5 minuten - slide 9

- Kijk of je je bewust kunt zijn van elke keer dat je in het dagelijks leven uitsluiting tegen komt. 
 Waar kom je (maatschappelijke) onrust tegen? Waar zie je de behoefte aan controle ontstaan?
 Wanneer wil je bepaalde verantwoordelijkheden niet nemen of zien?

- Kun je verantwoordelijkheid nemen voor jouw acties en de gevolgen? 

- Kun je ontspannen in een oncomfortabele situatie? Er zijn manieren om dit te oefenen,
 bijvoorbeeld in meditatie, yoga en de Wim Hof Methode. 

- Neem je voor om de volgende keer dat je iets doet waar je niet trots op bent,
 verantwoordelijkheid daarvoor te nemen. ‘Oké, dat heb ik niet goed gedaan. Ik ben nog 
 steeds een goed mens, ik doe mijn best. Volgende keer doe ik mijn best om het beter te doen.’ 

- Deel het met mensen op het moment dat je het mechanisme in werking ziet treden, zodat
 er steeds meer mensen zijn die hier alert op kunnen zijn en snappen hoe dit mechanisme in
 elkaar steekt. 



Gebruik gemaakt van deze les in uw klas? Heel mooi! Wij waarderen het enorm als u ons 
hiervan op de hoogte brengt. Stuur een mail naar info@theatermakersachterhoek.nl

De voorstelling zien
Leerlingen kunnen met korting naar de voorstelling, neem hiervoor contact met ons op. 

Naast dat wij de voorstelling spelen op plekken waar heksenverbrandingen hebben plaatsgevonden 
kan de voorstelling ook op school worden gespeeld. Voor vragen en informatie stuur een mail naar: 

info@theatermakersachterhoek.nl

Kijk voor meer informatie over ‘De Heks van Almen’ en
Theatermakers Achterhoek op www.theatermakersachterhoek.nl
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