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Programma workshop

1. Introductie: Seksuele en genderdiversiteit: waar gaat het over?

2. Lesgeven over seksuele en genderdiversiteit

• Veiligheid voor LHBT leerlingen

• Hoe maak je seksuele en genderdiversiteit bespreekbaar? 

• Eigen waarden en normen

• Lesmaterialen



Seksuele en genderdiversiteit

https://www.mentimeter.com/s/35e2c602b2f09cf46375141ccdf8f675/93ff99c2ff6e
https://www.mentimeter.com/s/35e2c602b2f09cf46375141ccdf8f675/93ff99c2ff6e


Seksuele en genderdiversiteit



Binary thinking

man OR woman

heterosexual OR homosexual











Kerndoel

• Kerndoel 43 voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs
De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen 
in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en 
andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, leert de 
betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars 
opvattingen en leefwijzen, en leert respectvol om te gaan met 
seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder 
seksuele diversiteit.



Lesgeven over seksuele en gender diversiteit

• Wie geeft al les over seksuele en gender 
diversiteit?

 Wat doe je?

 Hoe doe je het?

• Wat vind je lastig / wat kom je tegen?



Lesgeven over seksuele diversiteit: Hoe 

doe je dat?

1. Het creëren van een veilige sfeer & omgaan 
met homonegativiteit

2. Bespreekbaar maken

3. Eigen normen en waarden

4. Lesmateriaal: Lesbrief seksuele diversiteit en 
gender diversiteit



Hoe kun je een veilige sfeer bieden? 

Groepsopdracht: 

• Tweetallen bespreken: 5 minuten

• Hoe kun je als docent/school veiligheid bieden voor LHBT 
jongeren? 

• Klassikaal inventariseren op flap



Film

• Omgaan met homoseksualiteit in de klas



Hoe breng je seksuele en genderdiversiteit?

• Film

• Tweetallen bespreken:

Hoe breng je seksuele en genderdiversiteit dichterbij leerlingen?

Wat moet je vooral niet doen?  



Eigen normen & waarden

• Stelling spel



Lesmateriaal: Aandacht voor seksuele diversiteit

Waarom extra aandacht voor Seksuele Diversiteit?

♥ Verplicht /kerndoel

♥ Homoseksualiteit roept veel vragen op

♥ Homonegativiteit/geringe acceptatie

♥ Psycho-sociale gezondheid LHBT jongeren

Hoe extra aandacht voor Seksuele Diversiteit?

♥ Geïntegreerd in lesmateriaal, bijv. Lang Leve de Liefde

♥ Aanvullend: Lesbrief Seksuele Diversiteit en gender diversiteit



Hoe is Seksuele Diversiteit geïntegreerd in LLL? 

• DVD: Aflevering 1 (Anderson en Erin).
• Magazine: Oscar. In citaat. Tekst.

♥ In handleiding  



Lesbrief Seksuele Diversiteit en Gender Diversiteit

Doelen: 

1) Vergroten acceptatie homoseksualiteit / meer tolerantie en 
respect voor LHBT jongeren; veilig voelen

2) LHBT jongeren ondersteunen/empoweren



Inhoud lesbrief

• Achtergrondinformatie voor docenten

-Feiten: bv psycho-soc gezondheid lhbt jongeren

-Cijfers: hoeveel LHBT / leeftijd coming out

-Begrippen: wat is SD? / transgender? 

• Vragen van leerlingen: 

- Hoe word je homo, zijn homo’s te herkennen, 

natuurlijk gedrag?

• Aandachtspunten bij lessen over SD

-Doorbreek de norm van heteroseksualiteit    

-Bereid u voor op heftige emoties

• Uitwerking les (1 les)



Inhoud les  

Thema’s: verschillen in gevoelens, jezelf zijn, (niet) conformeren, coming out, 
discriminatie, respect. Kennis, houding en vaardigheden.

1. Associatiespel: Welke ideeën tav homoseksualiteit, wie ken je?    

2. Kaartjesspel: Vragen van jongeren over homoseksualiteit/SD. Bv: Word je 
homo als 

je  omgaat met homo’s? Heb je als bi altijd behoefte aan jongens en 
meisjes?

3. Filmpje Coming Out (aan wie, hoe, reacties) invullen werkblad en 
bespreken.

(oa pesten: wat tegen doen).

4. Informatieblad voor leerlingen.       



Filmpje Coming Out & Werkblad

Filmpje Coming Out

Bekijken Filmpje

Werkblad

Beantwoorden vragen over filmpje



Vragen?

Marianne Cense

m.cense@rutgers.nl

Suzanne Meijer

smeijer@soaaids.nl

Lisette Schutte

lschutte@soaaids.nl

www.seksuelevorming.nl

www.langlevedeliefde.nl

www.lesgeveindeliefde.nl
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