VOORBEREIDENDE LES BEFORE AFTER
Niveau: VMBO Basis

In deze les gaan de leerlingen aan de slag met de thema’s keuzes maken en verwachtingen. De leerlingen
gaan bekijken welke keuzes zij zelf maken en wie daar invloed op hebben. Daarna gaan ze in tweetallen
bedenken wat zij zelf willen bepalen en waarbij zij hulp nodig hebben. En of ze een keuze uit het verleden
anders zouden doen.

Duur: 45 minuten

HANDLEIDING.
1.
2.
3.

4.
5.

Leg de leerlingen uit dat jullie het vandaag gaan hebben over keuzes
maken en wat mensen van je verwachten.
Leg uit dat jullie binnenkort de musical Before After gaan bezoeken
en dat deze les daar mee te maken heeft.
Vraag de leerlingen welke keuzes ze de laatste week hebben moeten maken. Dit mag alles zijn, kledingkeuzes, wel of niet ergens heen
gaan of grotere keuzes zoals wat je na deze opleiding gaat doen.
Bespreek deze keuzes en welke argumenten de doorslag hebben
gegeven.
Vraag de leerlingen het werkblad in te vullen, deel A is alleen, deel
B is in tweetallen.
Bespreek deel B aan het einde van de les. Over welke vraag werd er
in de tweetallen het meest gepraat en waarover verschilden jullie
van mening?

VERWERKINGSLES BEFORE AFTER
Niveau: VMBO Basis

In deze verwerkingsles naar aanleiding van het bezoek aan de musical Before After gaan de leerlingen aan
de slag met de thema’s uit de musical. Hierbij reflecteren ze op de personages en de keuzes die zij gemaakt
hebben en beantwoorden ze de vraag hoe zij dit zouden doen.

Duur: 45 minuten

HANDLEIDING.
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Leg uit dat deze les gaat over het bezoek aan de musical Before After en
dat ze deze les aan de slag gaan met de thema’s uit deze musical.
Bespreek eerst in het algemeen hoe de leerlingen de musical vonden.
Gebruik daarbij vragen zoals:
•
Lijkt Ami of Ben meer op jou als je kijkt naar hoe zij zijn als persoon?
•
Welke keuzes die Ami of Ben maakte vond je goed of juist niet
goed?
•
Waarom zou Ami de relatie willen ‘overdoen’ met Ben en daarin
het verleden verzwijgen?
Ami heeft in de musical een kantoorbaan (in Before, voor het ongeluk),
Ben is een kunstenaar. Bespreek of de leerlingen denken dat Ami en Ben
de keuze voor dit beroep alleen hebben gedaan of dat ze beïnvloed zijn
door hun omgeving.
Bespreek met de leerlingen dat Ami in After (na het ongeluk) veel verzwijgt over het verleden, waarom zou ze dit doen?
Leg uit dat Ami zichzelf een tweede kans wilde geven met Ben en dat ze
daar bewust voor heeft gekozen. Na het zien van de musical weten we
hoe dit voor Ben en Ami is afgelopen, maar de vraag blijft; hoe zouden de
leerlingen dit doen? Zouden zij het anders doen?
Geef de leerlingen Deel C van het werkblad waarbij ze gaan nadenken
over hoe zij het zouden doen.
Bespreek aan het einde van de les wat de leerlingen hebben opgeschreven. Hebben zij een andere keuze gemaakt en zo ja, waarom?

VOORBEREIDENDE LES BEFORE AFTER
Niveau: VMBO KGT

In deze les gaan de leerlingen aan de slag met de vraag hoe ze keuzes maken in het dagelijks leven en door
wie ze worden beïnvloed. Daarna gaan de leerlingen zichzelf advies geven voor de toekomst.

Duur: 45 minuten

HANDLEIDING.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Leg de leerlingen uit dat jullie het vandaag gaan hebben over keuzes
maken en wat mensen van je verwachten.
Leg uit dat jullie binnenkort de musical Before After gaan bezoeken
en dat deze les daar mee te maken heeft.
Vraag de leerlingen welke keuzes ze de laatste week hebben moeten maken. Dit mag alles zijn, kledingkeuzes, wel of niet ergens heen
gaan of grotere keuzes zoals wat je na deze opleiding gaat doen.
Bespreek deze keuzes en welke argumenten de doorslag hebben
gegeven.
Bespreek of ze denken dat ze deze keuzes vaak zelf maken of dat
ze worden beïnvloed door iemand of iets.
Leg uit dat de leerlingen in deze les zichzelf advies gaan geven voor
de toekomst.
Deel de werkbladen uit en laat ze de vragen van deel A invullen,
daarna mogen ze zelf in deel B kiezen voor een uitwerking van het
advies dat ze aan zichzelf gaan geven. Dit kan op veel verschillende
manieren.
Laat ze een start maken met deze opdracht voor ze een bezoek
brengen aan Before After. In de verwerkingsles krijgen ze tijd om hier
verder aan te werken en deze opdracht af te ronden. Neem de werkbladen in aan het einde van de les.

VERWERKINGSLES BEFORE AFTER
Niveau: VMBO KGT

In deze verwerkingsles naar aanleiding van het bezoek aan de musical Before After gaan de leerlingen aan
de slag met de thema’s uit de musical. Hierbij reflecteren ze op de personages en de keuzes die zij gemaakt
hebben en verwerken ze hun inzichten in het advies dat ze gaan schrijven aan zichzelf.

Duur: 45 minuten

HANDLEIDING.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Leg uit dat de leerlingen in deze les verder gaan met hun opdracht bij de
musical Before After. Blik terug op de voorbereidende les waarbij ze zijn
begonnen met advies te geven aan zichzelf.
Bespreek eerst in het algemeen hoe de leerlingen de musical vonden.
Gebruik daarbij vragen zoals:
•
Lijkt Ami of Ben meer op jou als je kijkt naar hoe zij zijn als persoon?
•
Welke keuzes die Ami of Ben maakte vond je goed of juist niet
goed?
•
Waarom zou Ami de relatie willen ‘overdoen’ met Ben en daarin
het verleden verzwijgen?
Ami heeft in de musical een kantoorbaan (in Before, voor het ongeluk),
Ben is een kunstenaar. Bespreek of de leerlingen denken dat Ami en Ben
de keuze voor dit beroep alleen hebben gedaan of dat ze beïnvloed zijn
door hun omgeving.
Deel de ingevulde werkbladen met deel A en B uit van de voorbereidende les.
Laat de leerlingen bekijken wat ze tot nu toe bij deel B hebben gemaakt.
Vraag de leerlingen of ze op basis van wat ze gezien hebben hun advies
tot nu toe willen aanpassen. Laat de leerlingen die dat willen op hun
werkblad aangeven wat ze willen veranderen, dit kan bij Deel C.
Laat de leerlingen hun advies aan zichzelf afmaken. Aan het einde van
de les kan er nog ruimte gegeven worden voor het bespreken van enkele adviezen.

Tip: wil je de leerlingen het advies laten bewaren? Deel enveloppen uit, laat ze
daar hun advies in stoppen en hun naam op schrijven. Geef de enveloppen aan
het einde van het schooljaar mee, bijvoorbeeld via de mentor of in de laatste les.

VOORBEREIDENDE LES BEFORE AFTER
Niveau: HAVO/VWO

In deze les gaan de leerlingen aan de slag met de keuzes die ze gemaakt hebben en nog moeten gaan maken.
Ze bespreken de grote keuzes waar ze al voor hebben gestaan en die ze nog moeten gaan maken. Op basis
hiervan gaan ze aan de slag met een opdracht waarin ze hun keuzes gaan uitstippelen en waarbij ze moeten
bedenken wat er allemaal goed kan gaan.

Duur: 45 minuten

HANDLEIDING.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Leg de leerlingen uit dat jullie het vandaag gaan hebben over keuzes
maken en wat mensen van je verwachten.
Leg uit dat jullie binnenkort de musical Before After gaan bezoeken
en dat deze les daar mee te maken heeft.
Vraag de leerlingen wat voor hen de grootste keuze is die ze tot nu
toe hebben gemaakt. Bespreek een aantal keuzes en de argumenten die leerlingen hebben gebruikt om tot een keuze te komen.
Leg uit dat je elke dag ongeveer 30.000 keuzes maakt, sommige
groter dan de ander. Dat heeft alles te maken met de gedachten die
je de hele dag hebt. Leg uit dat veel van die keuzes te maken hebben
met hoe anderen over je denken.
Leg uit dat de leerlingen in deze les aan de slag gaan met keuzes
die ze nog moeten maken en hoe dat er uit gaat zien.
Deel de werkbladen uit en laat ze de vragen van deel A invullen.
Daarna mogen ze zelf in deel B kiezen voor een vorm waarin ze hun
keuze creatief verwerken. Dit kan op veel verschillende manieren.
Laat ze een start maken met deze opdracht voor ze een bezoek
brengen aan Before After. In de verwerkingsles krijgen ze tijd om hier
verder aan te werken en deze opdracht af te ronden. Neem de werkbladen in aan het einde van de les.

VERWERKINGSLES BEFORE AFTER
Niveau: HAVO/VWO

In deze verwerkingsles naar aanleiding van het bezoek aan de musical Before After gaan de leerlingen aan
de slag met de thema’s uit de musical. Hierbij reflecteren ze op de personages en de keuzes die zij gemaakt
hebben en verwerken ze deze inzichten in hun opdracht over de keuzes waar zij zelf voor komen te staan in
de toekomst.

Duur: 45 minuten

HANDLEIDING.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

Leg uit dat de leerlingen in deze les verder gaan met hun opdracht bij de
musical Before After. Blik terug op de voorbereidende les waarbij ze zijn
begonnen met de uitwerking van hun opdracht.
Bespreek eerst in het algemeen hoe de leerlingen de musical vonden.
Gebruik daarbij vragen zoals:
•
Lijkt Ami of Ben meer op jou als je kijkt naar hoe zij zijn als persoon?
•
Welke keuzes die Ami of Ben maakte vond je goed of juist niet
goed?
•
Waarom zou Ami de relatie willen ‘overdoen’ met Ben en daarin
het verleden verzwijgen?
Ami heeft in de musical een kantoorbaan (in Before, voor het ongeluk),
Ben is een kunstenaar. Bespreek of de leerlingen denken dat Ami en Ben
de keuze voor dit beroep alleen hebben gedaan of dat ze beïnvloed zijn
door hun omgeving.
Deel de ingevulde werkbladen met deel A en B uit van de voorbereidende les.
Laat de leerlingen bekijken wat ze tot nu toe bij deel B hebben gemaakt.
Vraag de leerlingen of ze op basis van wat ze gezien hebben hun opdracht over keuzes maken willen aanpassen. Laat de leerlingen die dat
willen op hun werkblad aangeven wat ze willen veranderen, dit kan bij
Deel C.
Laat de leerlingen de opdracht afmaken. Aan het einde van de les kan er
nog ruimte gegeven worden voor het bespreken van enkele uitwerkingen.

Tip: wil je de leerlingen de opdracht laten bewaren? Deel enveloppen uit, laat ze
daar hun opdracht in stoppen en hun naam op schrijven. Geef de enveloppen aan
het einde van het schooljaar mee, bijvoorbeeld via de mentor of in de laatste les.

VOORBEREIDENDE LES BEFORE AFTER
Niveau: MBO

Welke keuzes maak je zelf en welke keuzes worden beïnvloed door je omgeving? Met deze vragen gaan
studenten in deze les aan de slag. Daarna gaan de studenten een tijdlijn maken van grote momenten in hun
leven in het verleden, heden en toekomst.

Duur: 45 minuten

HANDLEIDING.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Leg de studenten uit dat jullie het vandaag gaan hebben over keuzes
die je maakt en hoe die worden beïnvloed door anderen.
Leg uit dat jullie binnenkort de musical Before After gaan bezoeken
en dat deze les daar mee te maken heeft.
Vraag de studenten welke keuzes ze de laatste week hebben moeten maken. Dit mag alles zijn, kledingkeuzes, wel of niet ergens heen
gaan of grotere keuzes zoals wat je na deze opleiding gaat doen. Bespreek deze keuzes en welke argumenten de doorslag hebben gegeven.
Vraag aan de studenten wie er voor hen de grootste invloed heeft
gehad op deze keuzes. Zijn zij dat zelf of is het iemand anders?
Deel de werkbladen uit en laat de studenten de vragen (deel A) en
de opdracht (deel B) maken.
Bespreek aan het einde van de les de uitkomst van de opdracht.
Welke beslissingen hebben ze op hun tijdlijn geschreven? Welke
mensen willen ze in de toekomst vragen voor advies?

VERWERKINGSLES BEFORE AFTER
Niveau: MBO

In deze verwerkingsles naar aanleiding van het bezoek aan de musical Before After gaan de studenten aan
de slag met de thema’s uit de musical. Hierbij reflecteren ze op de personages en de keuzes die zij hebben
gemaakt en beantwoorden ze de vraag hoe zij dit zouden doen.

Duur: 45 minuten

HANDLEIDING.
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Leg uit dat deze les gaat over het bezoek aan de musical Before After en
dat ze deze les aan de slag gaan met de thema’s uit deze musical.
Bespreek eerst in het algemeen hoe de studenten de musical vonden.
Gebruik daarbij vragen zoals:
•
Lijkt Ami of Ben meer op jou als je kijkt naar hoe zij zijn als persoon?
•
Welke keuzes die Ami of Ben maakte vond je goed of juist niet
goed?
•
Waarom zou Ami de relatie willen ‘overdoen’ met Ben en daarin
het verleden verzwijgen?
Ami heeft in de musical een kantoorbaan (in Before, voor het ongeluk),
Ben is een kunstenaar. Bespreek of de leerlingen denken dat Ami en Ben
de keuze voor dit beroep alleen hebben gedaan of dat ze beïnvloed zijn
door hun omgeving.
Leg uit dat Ami zichzelf een tweede kans wilde geven met Ben en dat ze
daar bewust voor heeft gekozen. Na het zien van de musical weten we
hoe dit voor Ben en Ami is afgelopen, maar de vraag blijft; hoe zouden
de studenten dit doen? Zouden zij het anders doen?
Geef de studenten Deel C van het werkblad waarbij ze gaan nadenken
over hoe zij het zouden doen.
Bespreek aan het einde van de les wat de studenten hebben opgeschreven. Hebben zij een andere keuze gemaakt en zo ja, waarom?

VERWERKINGSLES BEFORE AFTER
Niveau: Theaterstudenten

In deze les gaan de studenten in op de creatieve keuzes die zijn gemaakt bij het maken van deze musical en
gaan zij zelf aan de slag met een verhaallijn die volgens hen nog ontbreekt in Before After.

Duur: 45 minuten (eventueel 1x 45 minuten extra bij verlenging van de verwerkingsopdracht)

HANDLEIDING.
1.
2.

3.

4.

Leg uit dat deze les ingaat op het bezoek aan de musical Before After.
Bespreek eerst de creatieve keuzes die gemaakt zijn. Hierbij kunnen
de volgende vragen als leidraad gebruikt worden:
•
Het verhaal wordt niet chronologisch verteld, welk effect
heeft dit?
•
Welke keuzes zijn er gemaakt in de verschillende disciplines en welke afwegingen zouden hierbij meespelen?
•
Wat is het effect van twee personen op het toneel die dit
hele verhaal vertellen?
•
Voor welke vorm zou jij kiezen om dit verhaal te vertellen?
Bespreek daarna dat de studenten aan de slag gaan met het ‘missende personage’, de belangrijkste vragen hierbij zijn:
•
Als jij nu de musical zou mogen maken met één extra speler, wie wordt je derde personage?
•
En welke song geef je die?
Laat de studenten dit uitwerken op een zelfgekozen manier. Geef
eventueel extra tijd om deze opdracht uit te werken en te presenteren.

