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Hand in hand 
Methode over diversiteit in relaties

Geachte lezer,
 
Voor u ligt het bronnenboek Hand in Hand. Deze methode is bedoeld om scholen en
instellingen te ondersteunen bij het bespreekbaar maken van het thema ‘diversiteit op
relationeel gebied’. In het boek vindt u een gevarieerd aantal lessen dat hierbij kan 
worden gebruikt.
 
De gemeente Den Haag heeft in de Homonota 2008-2010 aangegeven er belang aan 
te hechten dat er tijdens de opvoeding ‘aandacht wordt geschonken aan de wereld 
om kinderen heen zoals deze in werkelijkheid is’. Met andere woorden: dat er aandacht 
is voor eenoudergezinnen en gezinnen die op een nieuwe, minder traditionele wijze zijn 
samengesteld.
 
Om deze doelstelling te verwezenlijken, heeft de gemeente COC Haaglanden gevraagd 
ondersteunend educatief materiaal te ontwikkelen. COC Haaglanden heeft ruime
ervaring met het geven van voorlichting op maat en het samenstellen van lesmateriaal 
en heeft de opdracht met genoegen aanvaard. Met als tastbaar resultaat dit
bronnenboek. Naast het lesmateriaal dat in dit boek besloten ligt, kan het COC ook 
ondersteuning bieden bij ouderavonden, en gastlessen geven aan groep 7 en 8 omtrent 
homoseksualiteit en diversiteit in relaties. Ook kunnen docenten een door het HCO of het 
COC verzorgde workshop volgen over dit onderwerp. Voor meer informatie kunt u mailen 
naar voorlichting@cochaaglanden.nl.
 
Zoals in de Homonota vermeld, is dit bronnenboek in de eerste plaats bedoeld voor het 
basisonderwijs. We vinden echter dat het bronnenboek gebruikt kan worden door álle 
opvoeders en instellingen die er belang aan hechten om het thema ‘diversiteit in relaties’ 
bespreekbaar te maken. Door de lessen worden kinderen zich ervan bewust dat er
verschillende leefvormen zijn. Door hier vervolgens samen over te praten, verwerven ze 
een breder wereldbeeld en krijgen ze meer ruimte om zich te ontwikkelen.
 
Het bronnenboek stelt dat ‘diversiteit’ de nieuwe status-quo zou moeten zijn. Om dit te 
bereiken is het opstarten van een dialoog onontbeerlijk. Door de lessen in diversiteit hopen 
de makers van dit bronnenboek dat opvoeders en kinderen met elkaar in gesprek gaan. 
Daarnaast willen zij opvoeders ervan doordringen hoe subtiel heterogerichte denkbeel-
den zich verankerd hebben in de maatschappij waarin wij leven. Maar de belangrijkste
boodschap die de makers aan zowel opvoeders als kinderen willen meegeven, is dat
iedereen vrij is om te kiezen hoe en met wie hij of zij zijn of haar leven wil leiden. Door het
bronnenboek Hand in Hand krijgen ouders, leerkrachten en kinderen de kans om hun
persoonlijke ideeën over seksuele diversiteit bij te stellen en/of te verbreden.
 
Hand in hand is deels gebaseerd op de methodes Leefvormen (Empowerment Lifestyle 
Services 1999) en Maarten heeft twee mama’s (Mieke Stessens, Kyra van Isterbeek en Eva 
Dumon, Dienst Maatschappelijke Vorming en Onderwijs Holebifederatie vzw, 2005).
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Inleiding

Dit bronnenboek bevat lessen om vooral kinderen een vollediger beeld te geven van de 
maatschappij. Voor u als leerkracht schetsen we een kader dat onze motivatie om dit 
bronnenboek te maken duidelijk maakt. 

Nieuwe gezinnen
Het lijkt de normaalste zaak van de wereld. Een kind groeit op in een gezin met een vader 
en een moeder. Maar anno 2009 klopt dit gezinsbeeld niet meer altijd met de
werkelijkheid. Een stijgend aantal kinderen in Nederland groeit op bij gescheiden ouders. 
Kinderen wonen in een éénoudergezin of bij twee moeders of twee vaders. En omdat 
homoseksualiteit breder geaccepteerd wordt, is het ook mogelijk dat twee homoseksuele 
stellen gezamenlijk een of meerdere kinderen opvoeden.
 
Welke invloed heeft de gezinssituatie op diversiteit in relaties?
De gezinssituatie die kinderen vanaf jonge leeftijd kennen, vormt lange tijd het
referentiekader waaraan ze hun leefwereld afmeten. Als kinderen oud genoeg zijn om in 
te stromen in de basisschool, hebben kinderen naast hun persoonlijke gezinssituatie nog 
niet veel ervaring met gezinnen die op een andere wijze zijn samengesteld. Op het eerste 
gezicht hebben vierjarigen daar ook niet altijd oog voor. Maar een kind dat ziet dat een 
klasgenoot door twee mannen naar school wordt gebracht, kan zich wel degelijk
afvragen waar de moeder van het jongetje is. Het jongetje met de twee vaders kan zich 
soortgelijke vragen stellen over de gezinssituatie van zijn klasgenoot.
 
Hoe worden taboes in stand gehouden?
Uit de ervaringen in hun directe omgeving leiden kinderen af hoe volwassenen over 
bepaalde zaken denken. Ook taboes worden goed aangevoeld door kinderen. Aan de 
reactie op hun verhalen (‘mijn vriendje Kees heeft twee papa’s’) merken ze precies hoe 
hun opvoeders over bepaalde situaties denken. Je zou kunnen stellen dat kinderen uit die 
reacties afleiden wat er van henzelf wordt verwacht.
 
Eenzijdige beeldvorming
Ook lesmethodes en veel prentenboeken dragen bij aan beeldvorming omtrent relaties. 
Vaak gaan lesmethodes uit van hetero-gezinnen en veel prentenboeken benadrukken 
bovendien de rolpatronen tussen mannen en vrouwen: vader gaat uit werken en moeder 
maakt het eten klaar. Deze subtiele signalen werken in de hand dat kinderen een
heterogericht beeld van de wereld krijgen. Het kind dat twee vaders of twee moeders 
heeft, ervaart daardoor dat zijn gezinssituatie hier niet in past. Zijn of haar klasgenoten 
merken dit ook op. Door deze eenzijdige beeldvorming dragen opvoeders (al dan niet 
bewust) actief bij aan het in stand houden van vooroordelen en taboes omtrent
bepaalde relaties.
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De gevolgen
Als gevolg van deze beeldvorming is het mogelijk dat klasgenoten afwijzend op ‘nieuwe’ 
opvoeders reageren. Door het niet bespreekbaar maken van niet-traditionele gezinnen 
krijgen kinderen het signaal dat deze gezinnen niet normaal zijn.
 
Deze handelswijze doet ongewild afbreuk aan het veilige klimaat dat scholen willen 
creëren voor leerlingen en opvoeders. De gevolgen kunnen zijn:

• Leerlingen uit ‘nieuwe’ gezinnen voelen zich onbegrepen.
• Klasgenoten van leerlingen uit ‘nieuwe’ gezinnen ervaren de gezinssituatie van de   
 kinderen als afwijkend.
•  Opvoeders uit ‘nieuwe’ gezinnen ervaren niet dat zij het kind samen met de school   
 opvoeden, omdat de school hun persoonlijke identiteit als onderdeel van hun    
 opvoeding niet als gelijkwaardig benadert.
• Leerlingen in het algemeen ervaren dat diverse niet-traditionele leefvormen     
 (waarmee zij bijvoorbeeld via tv en internet in contact komen) afwijkend zijn,    
 omdat er binnen de school weinig tot geen aandacht voor deze leefvormen is.
• Leerlingen die twijfelen over hun eigen geaardheid ervaren dat homoseksueel zijn   
 als afwijkend wordt ervaren.
 
Missie
Als maatschappelijke instelling kunnen scholen hun verantwoordelijkheid om een
representatief maatschappelijk beeld te schetsen niet naast zich neerleggen.
Met dit bronnenboek stimuleren de makers ouders, opvoeders, leerkrachten en
leerlingen om met elkaar in gesprek te gaan. Door deze dialoog hopen zij dat opvoeders 
zich bewust worden van het belang van het bespreekbaar maken van diversiteit in
relaties. Voorts is het van belang dat scholen zich realiseren dat ze bij kunnen dragen aan 
veiligheid en vertrouwen in de school. Door actief met diversiteit in relaties bezig te zijn, 
geeft de school een signaal af aan alle opvoeders: we gaan open in gesprek over alle 
leefvormen en op deze school is iedereen welkom!
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Groepen 1&2 3&4 5&6 7&8

Leerlingen denken na over de verschillen tussen meisjes en
jongens.

Leerlingen leren nadenken over uiterlijke verschillen. 

Leerlingen denken na over verliefdheid.

Leerlingen worden zich bewust van het verschil tussen al of niet 
samenwonen.

Leerlingen denken na over rolgedrag.

Leerlingen denken na over vriendschap.

Leerlingen worden zich bewust van het verschil tussen al of niet 
getrouwd zijn.

Leerlingen leren dat ze een eigen mening mogen hebben, maar 
dat ze deze genuanceerd kunnen uiten.

Leerlingen ervaren hoe je respectvol met verschillen om
kunt gaan. 

Leerlingen krijgen inzicht in diverse relatievormen.

Leerlingen praten over liefde en over wat liefde voor hen 
betekent.

Leerlingen leggen een relatie tussen het wensbeeld dat ze van 
zichzelf hebben en het realiteitsbeeld.

Leerlingen leren een relatie te leggen tussen het wensbeeld dat 
anderen van hen hebben en hun persoonlijke gevoelens en
gedachten.

Kinderen ervaren wat groepsdruk en groepsgerelateerd
gedrag is.

Leerlingen krijgen informatie over seksuele diversiteit.

Doelstellingen
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Hand in hand digitaal
 
Voor uw gemak is Hand in hand ook digitaal verschenen. In deze map zit een CD waarop 
alle bestanden terug te vinden zijn. Zo kunt u (enkele) bestanden aanpassen naar uw 
wensen en digitaal bewaren. Van alle ondergenoemde bestanden zijn ‘hard copy’
exemplaren in deze map aanwezig.

 

 Op de CD staan de volgende bestanden:

• Het volledige bronnenboek

•  Een brief om ouders te informeren over het gebruik van het bronnenboek
 binnen de school

•  Een brief om ouders uit te nodigen voor een informatieavond over het
 bronnenboek

•  De bijlagen

•  Het logo van Hand in hand

•  Posters
 
 
 
 Met de digitale bestanden kunt u uw voordeel doen: 

 
•  Zo kunt u de ouderbrieven desgewenst bewerken en voorzien van uw schoollogo

•  U kunt delen van de methode, leerlijnen, lessen en afbeeldingen voor ouders
 ‘projecteren’ bij een eventuele ouderavond

•  U kunt de methode opslaan en/of verzenden zodat leerkrachten zich thuis
•  kunnen voorbereiden

•  U kunt het logo of de afbeeldingen gebruiken voor uw website of schoolgids
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Ouderbrief

Geachte ouders/verzorgers,

Langs deze weg willen wij u informeren over ‘Hand in hand’, een bronnenboek dat wij als 
basisschool in gebruik gaan nemen. Aan de hand van het bronnenboek ‘Hand in hand’ 
zullen wij lessen aanbieden over seksuele diversiteit. In deze brief willen wij onze motivatie 
om deze lessen te geven graag toelichten.
In de huidige maatschappij komen kinderen dagelijks in aanraking met verschillende
aspecten van ontluikende seksualiteit. Rolpatronen binnen het gezin en het beeld dat in 
media en (les)boeken geschetst wordt, zijn van grote invloed op hun seksuele
ontwikkeling. Deze invloeden zijn in veel gevallen positief, maar ze kunnen (onbedoeld) 
ook eenzijdig of zelfs negatief zijn.

Onze school vindt het daarom belangrijk om leerlingen van groep 1 tot en met 8 zo goed 
en breed mogelijk te informeren over seksuele diversiteit. Dit doen wij aan de hand van 
het bronnenboek ‘Hand in hand’. Door middel van de gesprekken, verhalen, spelvormen, 
knutsellessen en kleurplaten willen we het volgende bereiken: 
 
• Leerlingen denken na over de verschillen tussen meisjes en jongens.
• Leerlingen worden zich bewust van het verschil tussen al of niet samenwonen 
 en/of getrouwd zijn.
• Leerlingen denken na over rolgedrag.
• Leerlingen leren dat ze een eigen mening mogen hebben, maar dat ze deze 
 genuanceerd en respectvol kunnen uiten.
• Leerlingen praten over verliefdheid en liefde en over wat beiden voor hen 
 betekenen.
• Leerlingen leren omgaan met groepsdruk.
• Leerlingen krijgen informatie over seksuele diversiteit en verschillende 
 relatievormen.
 
De makers van ‘Hand in hand’ proberen seksuele diversiteit bespreekbaar te maken met 
respect voor alle betrokkenen. De lessen hebben een geleidelijke opbouw en de makers 
koppelen de lessen aan de belevingswereld van kinderen en zijn nooit provocerend.

Mocht u als ouder/opvoeder prijs stellen op meer informatie dan vernemen wij dat graag 
van u. 
 

Met vriendelijke groeten, 

Voor uw gemak vindt u een digitale versie 
van deze brief op de bijgeleverde CD



Hand in hand 10

Ouders Uitnodigen

Geachte ouders/verzorgers,

Langs deze weg willen wij u uitnodigen voor een ouderavond over ‘Hand in hand’, een 
bronnenboek dat wij als basisschool in gebruik gaan nemen. Met het bronnenboek ‘Hand 
in hand’ bieden wij lessen aan over seksuele diversiteit. Op de ouderavond willen we onze 
motivatie om deze lessen te geven graag toelichten.
In de huidige maatschappij komen kinderen dagelijks in aanraking met verschillende
aspecten van ontluikende seksualiteit. Rolpatronen binnen het gezin en het beeld dat in 
media en (les)boeken geschetst wordt, zijn van grote invloed op hun seksuele
ontwikkeling. Deze invloeden zijn in veel gevallen positief, maar ze kunnen (onbedoeld) 
ook eenzijdig of zelfs negatief zijn.

Onze school vindt het daarom belangrijk om leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 zo 
goed en breed mogelijk te informeren over seksuele diversiteit. Dit doen wij aan de hand 
van het bronnenboek ‘Hand in hand’. Door middel van de gesprekken, verhalen, spelvor-
men, knutsellessen en kleurplaten willen we het volgende bereiken: 
 
• Leerlingen denken na over de verschillen tussen meisjes en jongens.
• Leerlingen worden zich bewust van het verschil tussen al of niet samenwonen 
 en/of getrouwd zijn.
• Leerlingen denken na over rolgedrag.
• Leerlingen leren dat ze een eigen mening mogen hebben, maar dat ze deze
 genuanceerd en respectvol kunnen uiten.
• Leerlingen praten over verliefdheid en liefde en over wat beiden voor hen   
 betekenen.
• Leerlingen leren omgaan met groepsdruk.
• Leerlingen krijgen informatie over seksuele diversiteit en verschillende
 relatievormen.
 
De makers van ‘Hand in hand’ proberen seksuele diversiteit bespreekbaar te maken met 
respect voor alle betrokkenen. De lessen hebben een geleidelijke opbouw en de makers 
koppelen de lessen aan de belevingswereld van de kinderen en zijn nooit provocerend. 

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan de ouderavond, waarin wij meer
informatie zullen geven over het onderwerp seksuele diversiteit en het bronnenboek 
‘Hand in hand’. De avond vindt plaats op : 

datum:___________________________ tijd:_______________ 
 

We hopen u, als ouder/opvoeder, te mogen verwelkomen.
Met vriendelijke groeten,

Voor uw gemak vindt u een digitale versie 
van deze brief op de bijgeleverde CD
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Pap, mag ze bij me spelen?



Heb je je broodtrommel ?

Hand in hand



Hand in hand

was het leuk op school?
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Jongens en meisjes
Tijdsindicatie:
45 tot 60 minuten.
 
Doelstelling:
- Leerlingen denken na over de verschillen tussen meisjes en jongens.

Bijlage 1 en 2

Voorbereiding: 
- U legt tekenpapier en kleurpotloden klaar.
- U vermenigvuldigt bijlage 1 zodat er voor elke leerling een plaatjesblad
 beschikbaar is.
- Eventueel snijdt u zelf de afbeeldingen uit de bijlage zodat de leerlingen deze niet uit  
 hoeven te knippen.
- U hangt de uitvergrote afbeeldingen uit bijlage 2 op in de klas.

Beschrijving:
 
Inleiding: U laat de leerlingen een kring vormen. U legt uit dat de leerlingen deze   
  les plaatjes gaan bekijken van kinderen die een bepaalde activiteit   
  ondernemen. Het is daarbij niet duidelijk of de kinderen op de plaatjes
  jongens of meisjes zijn. Dat gaan de leerlingen zelf bedenken.
 
Kern: U bespreekt de plaatjes die u heeft opgehangen met de klas. U kijkt naar  
  het eerste plaatje en vraagt: ‘Wat zijn deze kinderen aan het doen? Zijn   
  dit jongens, meisjes of jongens én meisjes? Waarom denken jullie dat?’   
  Probeer zoveel mogelijk kinderen aan het woord te laten komen.
 
Verwerking: De kinderen mogen nu aan tafel gaan zitten. U geeft elke leerling een   
  eigen plaatjesblad en een langwerpige strook papier. Bovenaan de   
  strook schrijft u hun naam. Hieronder maken de kinderen een tekening 
  van zichzelf. Vervolgens knippen ze een aantal tekeningen uit de bijlage  
  die ze bij zichzelf vinden passen. Natuurlijk kunt u de plaatjes ook van   
  tevoren zelf uitsnijden. De kinderen plakken de plaatjes op hun strook,   
  waarna ze de afbeeldingen kunnen inkleuren. Na afloop worden de   
  plakwerken in de klas besproken. Om sociaal-wenselijke keuzes te   
  voorkomen, is het belangrijk dat u benadrukt dat de kinderen de    
  activiteiten mogen kiezen die ze zélf leuk vinden. Er zijn geen goede   
  of foute keuzes. Minstens net zo belangrijk is het dat de knutselwerken   
  later mee naar huis worden gegeven  Zo stimuleert u dat er thuis over   
  het onderwerp wordt doorgepraat. De ouders weten hierdoor meteen   
  waar de kinderen op school mee bezig zijn.

Groep 1 en 2



Hand in hand 15

Sorteerspel
Tijdsindicatie:
30 tot 45 minuten.

Doelstellingen:
- Leerlingen denken na over de verschillen tussen meisjes en jongens. 
- Leerlingen leren nadenken over uiterlijke verschillen.

Voorbereiding:
- U legt verschillende voorwerpen op de grond. Bijvoorbeeld: een pop, bezem, strijkijzer,  
 autootje, ballpoint, bordenwisser, broek, plant, bril, diverse soorten schoenen, een   
 pistooltje, jas, verschillende tijdschriften, een springtouw, voetbal, diadeem, jurk, broek,  
 wasmiddel, pan, theedoek et cetera.
- U maakt twee vakken in de klas, een vrouwelijk en een mannelijk vak.
 
Beschrijving:

 Inleiding: U gaat met de leerlingen in een kring zitten en legt uit dat er mensen zijn
  die vinden dat bepaalde voorwerpen alleen bij mannen of alleen bij
  vrouwen passen. In deze les gaat de klas uitzoeken wat vaak als typisch   
  mannelijk of typisch vrouwelijk wordt beschouwd. Vervolgens vertelt u   
  de leerlingen wat de bedoeling is van het spel: Zij gaan de voorwerpen   
  die op de grond liggen benoemen als een mannelijk of een vrouwelijk   
  voorwerp.
 
Kern: U houdt een voorwerp omhoog en vraagt of dit in het mannen- of het   
  vrouwenvak hoort en (belangrijk!) waarom. Waarom denken de
  leerlingen dat dit voorwerp meer bij mannen dan bij vrouwen past? Als de  
  leerlingen hebben bepaald of het om een mannen- of een
  vrouwenattribuut gaat, mag een van de leerlingen het in het
  desbetreffende vak leggen.
 
Verwerking: U bespreekt de opdracht met de klas. Daarbij geeft u aan dat u    
  heeft gemerkt dat het soms niet makkelijk was om te bepalen of de   
  voorwerpen in het mannenvak of in het vrouwenvak thuishoorden.
  U vraagt de leerlingen hoe dat kwam.
  Vervolgens wijst u een derde vak aan. Deze is bedoeld voor zowel
  ‘mannelijke’ als ‘vrouwelijke’ voorwerpen. U legt uit dat sommige
  voorwerpen door zowel mannen als vrouwen worden gebruikt en dat ze  
  dus niet alleen voor de één of de ander zijn bedoeld. U vraagt nu de
  leerlingen om bepaalde voorwerpen in dit vak te leggen. Laat ze   
  uitleggen waarom ze juist voor dat voorwerp kiezen. De ideale uitkomst is  
  dat alle voorwerpen uiteindelijk in het derde vak komen te liggen. Probeer  
  dit te stimuleren.

Groep 1 en 2
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Modeshow
Tijdsindicatie:
30 tot 45 minuten.
 
Doelstelling:
- Leerlingen leren nadenken over uiterlijke verschillen.

Voorbereiding:
- U legt verschillende soorten kleding klaar. Typisch vrouwelijke kledingstukken, typisch   
 mannelijke kledingstukken, maar ook kleding die door beide seksen gedragen kan   
 worden. Het is de bedoeling dat de leerlingen zoveel mogelijk keus hebben.

Beschrijving:

Inleiding: U legt de leerlingen uit dat ze een modeshow gaan houden waarin ieder
  kind mag aantrekken wat hij of zij zelf leuk vindt of lekker vindt zitten. U   
  splitst de klas in twee grote groepen en verdeelt de kleding over de   
  groepen.
 
Kern: Het is belangrijk dat de kinderen aantrekken wat ze zelf willen. Vraag de 
  kinderen tijdens het verkleden waarom ze juist die kleding pakken. Is het  
  omdat het lekker zit, is het omdat ze het mooi vinden, is het kleding die   
  ze in het dagelijkse leven ook aan hebben? Vervolgens gaat de eerste   
  groep een modeshow lopen. De tweede groep fungeert als publiek.   
  U speelt het spelletje mee en presenteert de show. U kunt bijvoorbeeld   
  zeggen: ‘Dit is de modeshow van de (noem naam school). Allereerst   
  krijgen we (noem naam leerling)!’ Vervolgens vraagt u iemand uit haar   
  of zijn groepje te beschrijven wat de betreffende leerling  aan heeft. Elke  
  leerling mag een kledingstuk showen. Als de eerste groep klaar is, worden  
  de rollen omgedraaid en gaat de andere groep de modeshow lopen.
 
Verwerking: U bespreekt met de leerlingen welke verschillen ze hebben gezien tussen  
  de meisjes- en de jongenskleding. Vinden ze zelf dat er typische jongens-  
  en meisjeskleding bestaat? Ter afsluiting bespreekt u met de klas waarom  
  de leerlingen voor deze kleding gekozen hebben, en maakt u duidelijk dat  
  je eigenlijk alle soorten kleding kunt dragen, wanneer je het zelf maar   
  leuk vindt of lekker vindt zitten.

Groep 1 en 2
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Feest in het kabouterbos
Tijdsindicatie:
30 tot 45 minuten.
 
Doelstelling:
- Leerlingen denken na over verliefdheid.

Bijlage 3 en 4
 
Voorbereiding: 
- U kopieert de vlaggetjes met daarop afbeeldingen uit het kabouterverhaal uit bijlage  
 3 en knipt ze uit. U kunt de vlaggetjes ook door de leerlingen zelf laten uitknippen.
- Eventueel kopieert u de blanco vlaggetjes uit bijlage 3.
- Het verhaal vindt u in bijlage 4.

Beschrijving:
 
Inleiding: U zet alle kinderen in een grote kring. Vervolgens legt u uit dat u een
  verhaal zult voorlezen over een kaboutermeisje, getiteld ‘feest in het
  kabouterbos’. Na afloop gaat u het verhaal met de klas bespreken.
 
Kern: U leest het verhaal voor. Hierna vraagt u de leerlingen wat ze denken dat  
  er aan de hand was in het verhaal. Wat vinden ze van de uitkomst van het  
  verhaal? Kennen ze mensen die verliefd zijn op iemand van hetzelfde   
  geslacht? Benadruk tijdens het gesprek dat het belangrijk is alle mensen  
  met respect te behandelen, ook als de mensen anders leven dan zijzelf.
 
Verwerking: De kinderen mogen nu allemaal de kleurplaat op hun vlaggetje inkleuren.  
  U kunt hen ook een blanco vlaggetje geven, om zelf een element uit het  
  verhaal op te tekenen. Uiteindelijk worden alle vlaggetjes aan elkaar   
  bevestigd en in de klas opgehangen. Later nemen de kinderen de   
  vlaggetjes mee, zodat ze thuis met hun ouders verder kunnen praten over  
  het onderwerp.   
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Jongens en meisjesBijlage 1
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Jongens en meisjesBijlage 2.1
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Jongens en meisjesBijlage 2.2
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Jongens en meisjesBijlage 2.3
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Jongens en meisjesBijlage 2.4
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Jongens en meisjesBijlage 2.5
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Jongens en meisjesBijlage 2.6
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Jongens en meisjesBijlage 2.7
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Jongens en meisjesBijlage 2.8
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Jongens en meisjesBijlage 2.9
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Feest in het kabouterbosBijlage 3.1
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Feest in het kabouterbosBijlage 3.2
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Feest in het kabouterbosBijlage 3.3
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Feest in het kabouterbosBijlage 3.4
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feest in het kabouterbos

Het is druk in het kabouterbos. Overal lopen kabouters rond. Ze maken alles klaar voor 
het grote kabouterfeest. Er wordt brood gebakken, taarten worden versierd, lekkere 
drankjes gebrouwen. De takken van de bomen worden versierd met bloemen. Iedereen 
lijkt vrolijk en blij. Iedereen, behalve Maja. Maja vindt het maar niks. Dit is de tweede keer 
dat ze naar het feest mag gaan, en ze herinnert zich nog van vorig jaar dat ze het
helemaal niet leuk vond. Al wel vijf kaboutertjes hebben aan haar gevraagd of ze dit jaar 
met hen naar het kabouterfeest wil gaan. ‘Misschien,’ zegt Maja elke keer. ‘Misschien 
wel’. Er is geen enkele kabouter waar ze eigenlijk mee wil gaan. Een week voor het grote 
feest moet Maja van haar kaboutermoeder naar de bakker. Maja loopt door het drukke 
kabouterdorp. Overal hoort ze gezang en gelach. Kabouters houden van feesten. Ze 
houden van dansen en van zingen. Maja ook, maar dit jaar niet. Plotseling komt er een 
grote kabouterkoets aangereden. Hij wordt getrokken door twee eekhoorns. Ze houden 
stil voor het grootste huis van het dorp. Nieuwsgierig blijft Maja staan kijken. Ze ziet hoe 
een aantal kabouterjongens dichterbij komen. Uit de koets stapt Isabelle. Maja kent
Isabelle wel. Ze is de kabouterdochter van de Kabouterkoning. Vroeger toen ze klein 
waren, speelden ze wel eens met elkaar. Maar ze heeft Isabelle al een tijdje niet meer 
gezien. Wat is ze veranderd! En wat is ze mooi geworden! ‘Isabelle,’ vragen de
kabouterjongens om beurt, ‘wil je met mij naar het kabouterbal?’ ‘Misschien,’ zegt
Isabelle elke keer, ‘Misschien wel.’ Er is geen enkele kabouter waar ze eigenlijk mee wil 
gaan.‘Wat wil je eigenlijk?’ vraagt één van de kabouterjongens een beetje boos. ‘Zijn we 
niet slim genoeg? Zijn we niet lief genoeg? Het wordt tijd dat je beslist met wie van ons je 
gaan wil.’ ‘Je hebt gelijk,’ zegt Isabelle. ‘Ik ga met de dapperste kabouter van jullie
allemaal. Toon me hoe dapper jullie zijn en dan kies ik de dapperste eruit. Dat beloof ik.
‘Morgenavond op het grote plein zal ik vertellen wie ik gekozen heb.’
De kabouterjongens vertrekken snel. De ene springt op zijn eekhoorn. Hij is van plan om 
vannacht bij de mensen binnen te dringen. Daar zal hij iets uit een mensenhuisje
meenemen. Dan ziet Isabelle hoe dapper hij wel is.
Een andere jongen begint snel te stappen. Hij is van plan om op de hoge berg te
klimmen. Daar zal hij een bloem plukken die alleen maar daar groeit. Dan ziet Isabelle hoe 
dapper hij wel is. Elke kabouterjongen heeft wel een dapper idee dat hij snel wil
uitvoeren. Maja heeft gehoord wat Isabelle zei. Ze begint na te denken. Ze zou eigenlijk 
best wel graag met Isabelle naar het feest willen. Maar wat zullen de andere
kabouters daar wel niet van denken? En wat zal Isabelle er wel niet van denken? Ze 
neemt een beslissing. Ze zal iets heel dappers doen. Het dapperste van allemaal. Dan 
moet Isabelle haar wel kiezen, dat heeft ze beloofd. De dapperste kabouter mocht mee 
naar het bal. Maja loopt rond in het grote bos. Hier hoor je het vrolijke gezang van de
kabouters niet meer. Het is er muisstil. Vanavond zal Isabelle de dapperste kabouter 
kiezen. Maja moet zich een beetje haasten. Ze moet op tijd terug in het dorp zijn en ze is 
ook wel wat bang in het bos. Dan komt ze aan bij het vossennest. Kabouters zijn erg bang 
voor vossen. Ze zijn erg snel en kunnen een kabouter in één hap doorslikken. De vos ligt 
voor zijn nest. Hij ligt te slapen. Maja wil een vossenhaartje uit zijn staart trekken en aan 
Isabelle laten zien. Als dat niet dapper is! Ze sluipt dichterbij. Ze hoeft haar hand maar uit 
te steken en ze kan aan zijn staart.
De vos doet één oog zachtjes open, maar Maja merkt het niet. Ze doet nog een stapje 

Bijlage 4
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dichterbij. De vos doet zijn beide ogen open. Maja schrikt heel erg en zet het op een lo-
pen. Ze blijft maar lopen en lopen tot… ze terug bij het kabouterdorp is. Oh nee, ze heeft 
haar opdracht niet uitgevoerd. Ze is helemaal niet dapper. Ze stapt verdrietig tot aan het 
grote plein. Daar is het enorm druk. Isabelle staat in het midden van het plein. Al de
kabouters uit het dorp zijn komen kijken. Ze hebben gehoord dat Isabelle de
dapperste kabouter gaat uitkiezen en zijn benieuwd wie dat gaat worden ‘Aandacht!’ 
roept de kabouterkoning. ‘Zoals jullie al weten, wil mijn dochter enkel met de dapperste 
kabouter naar het feest. Laat al de dappere kabouters dichterbij komen, zodat ze kan 
beslissen wie de dapperste is.’
De zoon van de kabouterbakker komt naar voren. Hij heeft een mensenkaars vast. Hij is 
binnengedrongen in een mensenhuis. Hij krijgt een luid applaus van al de kabouters.
De zoon van de kabouterschoenmaker komt naar voren. Hij heeft een zeldzame bloem 
vast. Die groeit alleen maar op de top van een hoge en gevaarlijke berg. Hij krijgt een luid 
applaus van al de kabouters. De ene kabouterjongen na de andere laat zien hoe dapper 
hij geweest is, en krijgt elke keer een luid applaus. Maja doet haar ogen even dicht, haalt 
diep adem en zet een grote stap vooruit. Ze gaat bij de dappere kabouters staan. Het 
wordt muisstil op het plein. ‘Is dit een grap?’ roept de bakkerszoon. De kabouters
beginnen luid te lachen.
‘Nee,’ zegt Maja. ‘Ik wil ook met Isabelle naar het feest.’ Het wordt weer doodstil. Isabelle 
komt dichterbij. Ze bekijkt de kabouterjongens en zegt: ‘Wat jullie gedaan hebben, is 
enorm dapper! Maar wat Maja hier nu net gedaan heeft, is het dapperste van allemaal. 
Maja, wil je met mij naar het kabouterfeest?’ ‘Dat kan niet,’ roept de bakkerszoon. ‘Zo 
werkt dat niet! Je moet één van ons kiezen.’ Er wordt druk gebabbeld op het plein. Iedere 
kabouter lijkt wel iets te willen zeggen. ‘Dat gaat toch niet,’ zegt de ene. ‘Dat is hier nog 
nooit gebeurd,’ zegt de andere. ‘Ze passen wel bij elkaar,’ zegt nog een andere
kabouter. ‘Stilte!’ roept de koning, ‘Als mijn dochter met Maja wil gaan, dan gaat ze met 
Maja naar het feest. En om eerlijk te zijn, ik vind Maja ook enorm moedig en dapper. Ik 
hoop dat ze plezier hebben op het feest.’ Het werd inderdaad een heel leuk feest. Voor 
al de kabouters. Voor de koning die heel hard danste. Voor Maja en Isabelle, die dicht bij 
elkaar dansten. Zelfs voor de bakkerszoon, die eerst nog wel een beetje boos keek, maar 
kabouters kunnen nu eenmaal niet lang boos blijven. Zo werd het feest voor iedereen een 
feest om te onthouden.
 
Deirdre Chuffart
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Koning en Koning
Tijdsindicatie:
45 tot 60 minuten.
 
Doelstellingen:
- Leerlingen denken na over verliefdheid.
- Leerlingen worden zich bewust van het verschil tussen al of niet getrouwd zijn.
- Leerlingen krijgen inzicht in diverse relatievormen. 

Bijlage 5

Voorbereiding:
- U creëert speelruimte voor de kinderen.
- Eventueel kunt u het ‘toneel’ koninklijk aankleden.
- U kunt eventueel zorgen voor feestelijke (koninklijke) kleren.
- Indien u het verhaal graag voorleest met het prentenboek erbij dan kunt u dit
 bestellen: Koning en Koning is geschreven door Linda de Haan en Stern Nijland.
 ISBN: 9 789025 743895.
- Het verhaal Koning en Koning vindt u in bijlage 5.

 
Beschrijving:

Inleiding: U gaat met de kinderen in een kring zitten. U vertelt dat zij naar een kort   
  verhaal gaan luisteren, waarvan u het einde in eerste instantie niet verklapt. 
  De kinderen mogen het verhaal samen afmaken. U leest het verhaal voor,  
  tot het moment waarop de prins prinses Madelief en prins Heerlijk ontmoet.  
  Die passage eindigt met ‘Hij werd helemaal verliefd’. Desgewenst kunt u het  
  verhaal een dag eerder al behandelen met de klas.
  Als u het verhaal heeft voorgelezen, stimuleert u de kinderen om samen een  
  leuk einde te bedenken. Hierna vertelt u hoe het verhaal echt afloopt. U   
  vraagt dan wat de kinderen ervan vinden. Laat de kinderen ook op elkaar  
  reageren.
 
Kern:  De kinderen mogen het verhaal nu gaan naspelen. Het is leuk om de klas   
  in twee groepen te splitsen, die afwisselend kijken en spelen. Indien u dat   
  liever niet wilt, kunt u ook dubbelrollen gebruiken om alle kinderen    
  te laten spelen. De kinderen gaan het verhaal twee keer naspelen. In de   
  eerste versie met het ‘echte’ einde en daarna met het einde zoals het door  
  de leerlingen is bedacht.
 
Afsluiting: Als het verhaal twee keer is gespeeld, kunt u met de kinderen napraten over  
  de les. U zult tijdens het spelen misschien reacties van de kinderen hebben  
  gezien waar u nieuwsgierig naar bent. U kunt de kinderen ook vragen wat ze  
  van het einde van het verhaal vonden.
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Samen zijn
Tijdsindicatie:
45 tot 60 minuten.
 
Doelstellingen:
- Leerlingen worden zich bewust van het verschil tussen al of niet samenwonen.
- Leerlingen worden zich bewust van het verschil tussen al of niet getrouwd zijn.
- Leerlingen krijgen inzicht in diverse relatievormen.

Bijlage 6
 
Voorbereiding:
- U legt scharen en lijm klaar.
- U kopieert de tekening van het huis en het blad met de verschillende figuren (bijlage  
 6.1 en 6.2) voor alle kinderen.
 
Beschrijving:
 
Inleiding: U vertelt aan de leerlingen dat de klas vandaag gaat kijken wat het   
  betekent om samen te wonen of getrouwd te zijn. Dit gaan ze doen aan  
  de hand van hun eigen gezinssituatie.
 
Kern:  U geeft ieder kind een kopie van het huis uit bijlage 6.2. Vervolgens is het  
  de bedoeling dat de kinderen hun eigen gezinssituatie weergeven door  
  de mannetjes-/vrouwtjespoppetjes uit bijlage 6.1 uit te knippen en deze in  
  het huis te plakken. Als hun ouders getrouwd zijn, dan kunnen ze boven de  
  ouderpoppetjes een ring plakken. Wonen de ouders samen, zonder   
  getrouwd te zijn, dan plakken ze er geen ring boven. Leerlingen van wie  
  de ouders gescheiden zijn, krijgen twee huisjes en twee vellen met figuren.
  Zij krijgen de opdracht voor beide woonsituaties dezelfde opdracht uit te  
  voeren. Op bijlage 6.1 staan ook huisdieren et cetera afgebeeld.
  Deze kunnen tevens op het papier geplakt worden.
 
  Tijdens het knutselen mogen de kinderen met elkaar praten. Op deze   
  manier kunnen ze elkaars gezinssituatie vergelijken en krijgen ze meer   
  inzicht in verschillende relatiemogelijkheden.
 
Verwerking: Wanneer de kinderen klaar zijn, gaat u een aantal werkjes bespreken.
  Probeer deze zo te kiezen, dat zoveel mogelijk verschillende vormen van  
  samenleven in de klas besproken worden. Benoem de overeenkomsten en  
  de verschillen tussen samenwonen en getrouwd zijn. Laat de kinderen
  vervolgens ook fantaseren over wat ze zelf in de toekomst willen.
  Willen ze trouwen? Samenwonen? Of iets anders? En waarom? Het is
  belangrijk om het werkje na een tijd mee naar huis te geven, zodat de   
  ouders van de kinderen weten waar ze op school mee bezig zijn en zij   
  eventueel kunnen napraten over de opdracht.
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Verschil van mening
Tijdsindicatie:
20 tot 30 minuten.
 
Doelstellingen:
- Leerlingen denken na over verliefdheid. 
- Leerlingen denken na over vriendschap.
- Leerlingen leren dat ze een eigen mening mogen hebben, maar dat ze deze
 genuanceerd kunnen uiten.
 
Voorbereiding:
- U maakt voor alle kinderen in de klas een rood en een groen kaartje. 

Beschrijving:
 
Inleiding: U vertelt de leerlingen dat u een paar stellingen gaat voorlezen (zie   
  onder aan deze pagina). Als ze het met de stelling eens zijn, steken   
  ze een groen kaartje omhoog. Als ze het niet eens zijn met de stelling,   
  steken ze het rode kaartje omhoog.
 
Kern:  U deelt de groene en rode kaartjes aan de leerlingen uit. Vervolgens   
  leest u een stelling voor. Na iedere stelling wordt gekeken wie    
  van de leerlingen het eens, en wie het oneens is met de stelling. Vraag   
  aan de kinderen waarom ze deze mening hebben. Laat de kinderen met   
  elkaar praten over het onderwerp en probeer hen echte argumenten   
  te laten noemen. U benadrukt dat iedereen mag uitkomen voor zijn   
  eigen mening en dat het belangrijk is dat je elkaars mening respecteert en  
  dat er meerdere meningen over eenzelfde onderwerp bestaan.
 
Verwerking: Aan het eind van het gesprek kunt u de pleinregels met de kinderen   
  doornemen. Maak duidelijk dat zowel jongens als meisjes aan alle soorten  
  spelletjes mee mogen doen.

Stellingen: 1. Voetbal is voor jongens.
  2. Koken is voor meisjes.
  3. Met poppen spelen is leuk voor jongens.
  4. Jongens spelen graag met meisjes.
  5. Meisjes spelen graag met jongens.
  6. Stoer gedrag is alleen voor meisjes.
  7. Alleen meisjes kunnen verliefd zijn.
  8. Huilen is voor jongens.
  9. Trouwen is voor meisjes.
  10. Vriendschap is voor jongens.
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Beelden van liefde
Tijdsindicatie:
45 tot 60 minuten.
 
Doelstellingen:
- Leerlingen denken na over verliefdheid.
- Leerlingen denken na over vriendschap.
- Leerlingen leren dat ze een eigen mening mogen hebben, maar dat ze deze
 genuanceerd kunnen uiten.
- Leerlingen ervaren hoe je respectvol met verschillen om kunt gaan.  
- Leerlingen krijgen inzicht in diverse relatievormen.

Voorbereiding:
- U legt tijdschriften, scharen, lijm, een groot vel en papier klaar. 
- U controleert of er genoeg mensen in de tijdschriften staan afgebeeld. Eventueel legt u  
 er een aantal strips bij.

Beschrijving:
 
Inleiding: U legt aan de leerlingen uit dat er verschillende vormen van liefde bestaan.  
  Ook vriendschap is een vorm van liefde. U vertelt de kinderen dat zij zelf een  
  relatiecollage mogen maken met figuren uit de tijdschriften.
 
Kern:  De kinderen krijgen de opdracht een mooie achtergrond te tekenen,
  waar ze later mensen in kunnen plakken. De kinderen mogen zelf kiezen hoe  
  hun achtergrondtekening er uit ziet. Als de achtergrondtekening klaar   
  is, mogen de kinderen in de tijdschriften zoeken naar personages die ze leuk  
  vinden. Ze knippen er twee uit en plakken deze in hun tekening. Het mogen  
  mannen of vrouwen zijn, in alle mogelijke combinaties. Ze mogen er ook   
  praatwolkjes bij tekenen. Intussen loopt u rond. U bespreekt met de   
  individuele leerlingen de plaatjes die ze hebben gevonden. Hebben die   
  te maken met liefde of vriendschap? Waarom denken ze dat? Als    
  de leerlingen geen plaatjes kunnen vinden, kunt u samen met hen op
  zoek gaan.
 
Verwerking: De werkjes worden in de klas opgehangen en er wordt klassikaal gekeken of  
  er overeenkomsten en verschillen zijn. De kinderen gaan hierover praten.   
  Denken ze dat de mensen die tijdschriften maken een bepaald idee   
  hebben over hoe liefde en vriendschap eruit horen te zien? Kunnen   
  de leerlingen dat uitleggen? Vraag de leerlingen welke relaties ze    
  van zichzelf, thuis of uit hun omgeving herkennen in de werkjes. Missen   
  ze nog relaties?
  Leg de kinderen uit dat het heel belangrijk is dat je iedereen met respect   
  behandelt. Ook al hebben mensen andere gevoelens dan jij. 
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Koning en Koning

Het volgende verhaal is een bewerking van het boek ‘Koning en Koning’. In verband 
met het toneelspel is het verhaal beeldender geschreven. Het wijkt dus af van het verhaal 
dat u in het prentenboek terugvindt. 

Op het topje van de berg woonden een oude koningin, een jonge kroonprins en een 
kroontjeskat. Ze hadden een prachtig kasteel. De oude koningin was al heel oud. Ze liep 
krom en haar gezicht was een beetje gerimpeld. En als ze op haar troon ging zitten dan 
deed ze dat heel langzaam. Op een dag zei de oude koningin : ‘Ik ben zo moe. Ik wil 
geen koningin meer zijn.’
 
En dus besloot de koningin dat ze wilde stoppen. ‘Ik doe het niet meer,’ zei ze. ‘Ik wil nog 
voor de zomervakantie stoppen met werken.’ De koningin liep langzaam naar de slaap-
kamer van de kroonprins. ‘Opstaan!’ riep de koningin.
 
De jonge kroonprins schrok wakker. ‘Hé, wat doet u nou moeder?’ riep de jonge prins. ‘Ik 
moet met je praten,’ riep de oude koningin. ‘Ik wil geen koningin meer zijn. Ik ben het al zo 
lang!’ En toen begon de koningin te huilen. Ze ging op het bed zitten. En de prins troostte 
haar. ‘Je moet maar gaan trouwen hoor,’ zei de koningin. ‘Ik wil voor de zomer stoppen 
met koningin zijn. En er moet een grote bruiloft voor je komen.’
 
De prins schrok geweldig! ‘Wat zegt u nu? Moet ik gaan trouwen?’ De prins begon te
bibberen. ‘Maar met wie dan?’ ‘Dat zoeken we wel uit,’ zei de koningin en ze zwaaide 
met haar vinger. ‘Maar je zult gaan trouwen.’
 
Aan tafel kwam de koningin er op terug. De prins zat aan de andere kant van de tafel 
en kon geen hap meer door zijn keel krijgen. De koningin bleef er maar over doorpraten. 
Ze legde haar vork neer en zei : ‘Toen ik zou oud was als jij, was ik al twee keer getrouwd. 
Iedere prins om ons heen is al getrouwd, maar jij niet. Hoe komt dat toch?’ De prins zei 
niks. Hij was ongelukkig en moest aan het idee wennen dat hij ging trouwen. Hij had nooit 
leuke prinsessen gezien, dus hij wist niet wie hij moest kiezen. De koningin zei dat het wel 
goed kwam. Ze sloeg een arm om de prins heen en vertelde dat zij alles wel zou regelen. 
De prins wenste zijn moeder welterusten. ‘Slaap lekker mama,’ zei de prins.
 
Die avond haalde de koningin een grote lijst. Daarop stonden allemaal namen van
prinsessen. Ze belde ze allemaal op en vroeg ze om op visite te komen. De volgende dag 
kwam de eerste prinses al.
 
De jonge prins stond zijn tanden te poetsen toen er werd aangebeld. ‘Prins! Doe eens 
even open!’ riep de koningin. En dus rende de prins met zijn tandenborstel naar de
voordeur en deed open. ‘Hallo!’ zei prinses Aria uit Oostenrijk. En ze zong een prachtig 
lied. Nou ja… prachtig. De prins vond het maar niets. Hij vond de prinses lelijk zingen. En 
dus bedankte hij haar en stuurde haar weer weg.
 

Bijlage 5
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Een uur later werd er alweer aangebeld. Er stond een kleine prinses voor de deur. Het was 
prinses Dolly. ‘Hallo,’ zei prinses Dolly. En ze begon een circusact. Ze gooide met ballen 
en met stokjes. Ze vlogen overal heen. De prins werd er bang van. ‘Nee,’ riep de prins. Hij 
bedankte haar en stuurde haar weer weg.
 
Toen kwam er een prinses uit Groenland. Ze was knalgroen! ‘Hallo,’ zei de prinses. Maar 
groen vond de prins geen mooie kleur. Dat gaf niks, want de prinses werd meteen verliefd 
op een lakei uit het kasteel. De lakei en de prinses dansten door de zaal. De prins vond 
het niet erg. Maar zijn prinses had hij niet gevonden.
 
Toen kwam en een prinses die van ver kwam. ‘Hallo! zei de prinses. Ze had hele lange ar-
men en daarmee zwaaide ze naar iedereen. Ze had mooie kleren aan en ze had donkere 
ogen. Ze was donker van huid en heel lang. Maar de prins was veel kleiner. Hij kon er niet 
bij als hij haar een kusje wilde geven. En dus stuurde hij haar weg.
 
De koningin was teleurgesteld. ‘Oh, lieve prins! Ben je met geen van de prinsessen
gelukkig?’ ‘Nee,’ riep de prins. ‘Ik wil het zo graag, maar het lukt me niet.’ En net toen de 
prins wilde gaan huilen kwam de lakei binnen rennen. ‘Wacht! Er komt nog iemand naar 
de poort. Het is prinses Madelief met haar broer prins Heerlijk.’
 
Toen ging de poort open. En daar stond prinses Madelief met haar broer prins Heerlijk. 
‘Hallo’, zei prinses Madelief. Ze had een prachtige jurk aan de bloemen erop. ‘Ik ben 
prinses Madelief en dit is prins Heerlijk.’ En toen gebeurde het… De kroonprins kreeg het 
warm. Hij werd vrolijk en hij begon te lachen. Zijn jonge hart sloeg op hol. Hij werd
helemaal verliefd.
 
(Hier stopt u met voorlezen. De kinderen mogen het einde van het verhaal verzinnen.)
 
‘Oh’… riep de kroonprins. ‘Wat een beeldschone prins! Wat heb je mooie ogen en een 
leuke trui.’ Prinses Madelief moest er een beetje om lachen. Ze had dit niet verwacht 
maar ze vond het wel erg leuk voor haar broer prins Heerlijk.
De oude koningin was zo blij! Ze regelde een groot feest. Een prachtige bruiloft voor de 
twee prinsen. Er kwamen heel veel gasten. Allemaal koningen en koninginnen. En
natuurlijk alle prinsessen die de prins wel aardig vond, maar niet leuk genoeg. De prinsen 
gingen naast elkaar staan. En de koningin vroeg: ‘Prins Heerlijk, wil je met mijn zoon trou-
wen?’ En prins Heerlijk zei: ‘Ja.’ Toen vroeg de koningin: ‘Mijn zoon! Wil je met prins Heerlijk 
trouwen?’ En haar zoon riep: ‘Ja.’ Er volgde een groot feest. En iedereen begon gezellig 
te dansen.
 
Vanaf toen heetten de prinsen: ‘koning en koning’. De oude koningin had voortaan tijd 
om heerlijk in de zomerzon te liggen en te genieten van haar rust. De koningen waren
dolblij met elkaar. En zo leefden zij nog lang en gelukkig!
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Bijlage 6.1 Samen zijn
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Bijlage 6.2 Samen zijn
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Verhaal en discussie
 

Tijdsindicatie:
30 tot 45 minuten.
 
Leerdoelen: 
- Leerlingen ervaren hoe je respectvol met verschillen om kunt gaan.
- Leerlingen ervaren wat groepsdruk en groepsgerelateerd gedrag is. 
- Leerlingen leren een relatie te leggen tussen het wensbeeld dat anderen van hen
 hebben en hun persoonlijke gevoelens en gedachten.

Voorbereiding:
N.v.t.
 
Beschrijving:
 
Inleiding: U gaat met de leerlingen in een kring zitten en zegt dat u een kort verhaal
  gaat voorlezen, maar dat u nog niet zult vertellen hoe het afloopt.
  Vervolgens praat u met de klas over het verhaal. Het verhaal luidt als   
  volgt:

  ‘Vorig jaar was er op een school een paar kilometer hier vandaan   
  een jongen die alleen maar met meisjes speelde. In het speelkwartier en  
  bij het overblijven deed hij altijd liever met de meisjes mee, en na
  schooltijd speelde hij het liefst bij vriendinnetjes. In de klas werd hij heel erg  
  gepest. De andere jongens van de klas vonden hem maar raar. De
  jongen werd vaak uitgelachen en buitengesloten door de andere   
  jongens. Dit maakte hem heel erg verdrietig. Zo verdrietig dat hij helemaal  
  niet meer naar school toe durfde.’

Kern: U stelt de leerlingen de volgende vragen:
  - Wat denken jullie dat er eigenlijk aan de hand was?
  - Wat vinden jullie daarvan?
 
  Het verhaal had ook over een meisje kunnen gaan dat alleen maar met  
  jongens wilde spelen, en dat daarmee werd gepest door de andere   
  meisjes. Soms willen meisjes juist niet met jongens spelen.

- Wat zou de reden zijn dat meisjes soms niet met jongens willen spelen?                                     
- Als jongens met jongens spelen, wat voor spelletjes doen ze dan? 
- En meisjes die met meisjes spelen, wat doen die voor spelletjes?
- Als jongens met meisjes spelen, waarom doen ze dat dan?
- Plagen jullie elkaar als een meisje vooral met jongens of een jongen met meisjes wil
 spelen? Waarom wel/niet?
 
Verwerking: De antwoorden worden uitgebreid besproken. Laat de kinderen op elkaar
  reageren en probeer hen duidelijk te maken wat groepsdruk en sociaal   
  gewenst/ongewenst gedrag is. Probeer een groepsafspraak over plagen  
  te maken.
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De ideale man en vrouw
Tijdsindicatie:
45 tot 60 minuten.
 
Doelstellingen:
- Leerlingen leggen een relatie tussen het wensbeeld dat ze van zichzelf hebben en het  
 realiteitsbeeld. 
- Leerlingen leren een relatie te leggen tussen het wensbeeld dat anderen van hen
 hebben en hun persoonlijke gevoelens en gedachten.  
 
Voorbereiding:
- U geeft de kinderen een week van tevoren de opdracht om plaatjes mee te nemen   
 van beroemdheden die zij erg bewonderen.
- U legt voldoende potloden en tekenpapier klaar.

Beschrijving:
 
Inleiding: Aan het begin van de les hangt u de door de leerlingen meegebrachte  
  plaatjes op. Vervolgens vertelt u de leerlingen dat deze les gaat over de  
  ideale man en vrouw. U gaat onder andere met de kinderen praten over   
  beroemdheden, die veel moeite doen voor hun uiterlijk.
 
Kern: Vraag de kinderen om te beschrijven hoe de ideale man of vrouw eruit   
  ziet en noteer de antwoorden op het bord. Hierna stelt u de volgende   
  vragen:

- Beschouwen jullie de idolen die jullie hebben meegenomen als ideale man of vrouw?
- Wat maakt hen tot de ideale man of vrouw? Noem enkele kenmerken.
- Welke kenmerken missen ze? Kunnen de kinderen bedenken hoe de beroemdheden  
 naar zichzelf kijken? Wat vinden ze van zichzelf?
- Hoe kun je merken dat de beroemdheden niet altijd tevreden zijn
 over hun eigen uiterlijk?
-  Kan het gevaarlijk zijn als iemand niet tevreden is over zijn of haar eigen uiterlijk?
 
 
Verwerking: Vervolgens mogen de leerlingen vertellen wat ze mooi aan zichzelf (of   
  een medeleerling) vinden. U bespreekt waarom ze dit vinden. U bespreekt  
  waarom ze dit vinden. Noemen de leerlingen alleen uiterlijke kenmerken?  
  Dan is het aan u te benadrukken dat juist het binnenste van mensen erg  
  belangrijk is. Uiteindelijk laat u de kinderen een tekening maken van   
  zichzelf als de ideale man/vrouw. Verschilt het wensbeeld dat de kinderen  
  van zichzelf hebben erg met de realiteit, dan kunt u ervoor kiezen hier
  individueel met de leerling over door te praten.
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 Ricardo en Vincent
 
Tijdsindicatie:
45 tot 60 minuten.
 
Doelstellingen:
- Leerlingen leren dat ze een eigen mening mogen hebben, maar dat ze deze
 genuanceerd kunnen uiten.
- Leerlingen krijgen inzicht in diverse relatievormen.
- Leerlingen praten over liefde en over wat liefde voor hen betekent.
- Leerlingen leggen een relatie tussen het wensbeeld dat ze van zichzelf hebben en het  
 realiteitsbeeld.

Bijlage 7 en 8

Voorbereiding:
- U kopieert het verhaal ‘Ricardo en Vincent’ (bijlage 7) en de bijbehorende vragen   
 (bijlage 8) voor de leerlingen.
 
Beschrijving:
 
Inleiding: U legt uit aan de leerlingen dat u samen een verhaal gaat lezen, waarna  
  ze een aantal vragen mogen beantwoorden.
 
Kern: U leest het verhaal aan de klas voor. De leerlingen mogen meelezen.
  Na het verhaaltje bespreekt u met de klas of het verhaal duidelijk is.
  Vervolgens praat u met de klas over de vragen op het vragenblad.

 
Verwerking: Na het beantwoorden van de vragen vraagt u de leerlingen te vertellen  
  hoe zij zouden hebben gereageerd als ze in Jaspers schoenen hadden   
  gestaan. U vergelijkt de verschillende meningen. Misschien voelen
  sommige leerlingen weerstand tegen de situatie. Vraag hen of ze kunnen  
  vertellen waarom dit zo is. Veroordeel hun reactie niet, maar probeer wel  
  aan de klas uit te leggen dat iedereen respect verdient, ook mensen   
  die wellicht andere gevoelens hebben dan zijzelf. Hierna mogen de   
  kinderen in groepjes de door u gekopieerde vragen beantwoorden. U   
  kunt  er ook voor kiezen dit klassikaal te doen. Vervolgens bespreekt u de  
  antwoorden met de klas.
  Na afloop wordt het verhaal mee naar huis gegeven zodat de ouders   
  weten waar de kinderen mee bezig zijn en ze hier verder over door kunnen  
  praten.
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Ricardo en Vincent
Het is vandaag een leuke dag, want Jaspers moeder is jarig. Jasper heeft al de hele dag 
geholpen om alles voor te bereiden. Hij heeft samen met zijn moeder boodschappen 
gedaan, heeft haar geholpen met het klaarmaken van hapjes en nu zijn ze bezig om de 
kamer te versieren. Als de telefoon gaat is Jasper de eerste die de slinger laat vallen om 
de telefoon op te nemen. Als hij de telefoon opneemt, hoort hij de stem van Ricardo, een 
vriend van zijn moeder. Ricardo begint aan de telefoon te zingen en Jasper moet er hard 
om lachen. Jasper kent Ricardo al een tijd. Ricardo en zijn moeder gaan wel eens naar 
de film of uit eten. En soms neemt Ricardo Jasper mee om een ijsje te gaan eten bij de 
ijszaak om de hoek.
‘Hey Ricardo! Ook gefeliciteerd met mijn moeder,’ roept Jasper terug door de telefoon. 
Dan loopt Jasper met de telefoon naar zijn moeder. ‘Het is Ricardo,’ zegt hij lachend. ‘Hij 
wil je zeker feliciteren, want hij klinkt heel vrolijk en hij wil je graag even spreken.’ De
moeder van Jasper loopt met de telefoon naar de keuken, terwijl Jasper probeert om 
de slinger op te hangen. Als zijn moeder in de kamer terugkomt, vertelt ze opgewekt dat 
Ricardo vanavond ook op visite komt. ‘Hij wilde vragen of hij iemand mee mocht nemen,’ 
zegt Jaspers moeder. ‘Oh, dat is leuk,’ zegt Jasper. ‘Heeft Ricardo eindelijk een vrouw 
gevonden?’ ‘Nee, hij neemt een vriend mee,’ zegt zijn moeder. ‘Oh,’ zegt Jasper. Jasper 
vind het wel een beetje raar dat Ricardo een vriend meeneemt naar zijn moeders
verjaardag. Kent zijn moeder die vriend dan ook? Jasper denkt er nog even over na, 
maar dan komt zijn vader thuis en vergeet hij het weer.
 
Die avond komt Ricardo binnen met Vincent. Jasper is net bezig om met een dienblad vol 
taart langs alle gasten te gaan. Ricardo kust zijn moeder en geeft haar een grote bos met 
bloemen. Dan stelt hij Vincent aan zijn moeder voor. Als Jasper klaar is met het
uitdelen van de taart, loopt hij met het dienblad met taart naar de gang. In de gang ziet 
hij Ricardo en Vincent. En ze geven elkaar net op dat moment een kus. Jasper schrikt er 
zo van dat hij het dienblad uit zijn handen laat glijden. Ricardo en Vincent schrikken en 
kijken naar Jasper. Dan zegt Ricardo lachend: ‘Hey Jasper! Was de taart niet lekker?’ Hij 
begint Jasper te helpen met het opruimen van de taart en de bordjes. Jasper begrijpt niet 
goed wat hij gezien heeft, maar Ricardo doet alsof er niets aan de hand is. Al snel heeft 
Jasper het weer zo druk met het rondbrengen van drinken en lekkers, dat hij er niet meer 
over nadenkt.
Als Jasper die avond in bed ligt komt zijn moeder hem nog even welterusten wensen. 
‘Mam,’ zegt Jasper. ‘Ik zag dat Ricardo en Vincent elkaar een kus gaven. Maar ik begrijp 
er niets van.’  Jaspers moeder begint te glimlachen. Ze vertelt dat Ricardo en Vincent 
verliefd op elkaar zijn en dat ze daarom elkaar kusten. Jasper kijkt zijn moeder raar aan. 
‘Maar dat kan toch niet?’ ‘Natuurlijk kan dat wel,’ zegt zijn moeder. ‘Vaak worden man-
nen verliefd op vrouwen en andersom. Maar het gebeurt ook dat mannen
verliefd worden op mannen, zoals bij Ricardo en Vincent. Vrouwen kunnen ook verliefd op 
vrouwen worden. Sommige mensen vinden dat raar, maar ik vind dat niet raar,’ zegt de 
moeder van Jasper. ‘Ik heb gezien dat Ricardo erg blij en gelukkig is met Vincent en dat 
vind ik veel belangrijker.’ ‘Maar kan ik dan ook verliefd worden op een jongen?’ vraagt 
Jasper. ‘Ja hoor,’ lacht zijn moeder. ‘Dat kan. En of je jongens of meisjes leuker vindt, mag 
je lekker helemaal zelf bepalen.’ ‘Maar hoe weet ik dan of ik op jongens op meisjes
verliefd word?’ ‘Wat denk je zelf Jasper?’ vraagt zijn moeder. ‘Ik heb geen idee,’ zegt Jas-
per. Jaspers moeder lacht. ‘Weet je wat… Ga daar maar eens een nachtje over slapen.
Morgen praten we verder, goed?’
 

Bijlage 7
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Vragen Ricardo en Vincent

1. Waarom klinkt Ricardo zo vrolijk aan de telefoon?

2. Waarom vindt Jasper het raar dat zijn oom een vriend meeneemt naar zijn moeders 
verjaardag?

3. Waarom laat Jasper het dienblad uit zijn handen vallen als hij Ricardo en Vincent elkaar 
een kus ziet geven?

4. Waarom gaven Ricardo en Vincent elkaar een kus?

5. Hoe kom je te weten of je op jongens of op meisjes verliefd wordt?

Bijlage 8
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 Artikel 1 en Krantenartikelen
Tijdsindicatie: 
30 tot 45 minuten. 

Doelstelling: 
- Leerlingen krijgen informatie over seksuele diversiteit.

Bijlage 9 

Voorbereiding: 
- U kopieert de fragmenten van de artikelen (bijlage 9) voor alle kinderen. 

Beschrijving: 

Inleiding: In deze les gaat u de kinderen iets vertellen over artikel 1 van onze
  grondwet. Hieronder volgt artikel 1 zoals deze in de wet staat vermeld.
  ‘Art. 1: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen   
  gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging,   
  politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet   
  toegestaan.’
 
Kern: U legt de kinderen uit wat artikel 1 van de grondwet inhoudt. U kunt 
  bijvoorbeeld zeggen: ‘In artikel 1 van onze wet staat dat alle mensen gelijk  
  behandeld moeten worden. Je mag mensen dus niet discrimineren om   
  hun huidskleur, hun geloof, of hun geaardheid. Dit houdt onder andere   
  in dat mannen die verliefd worden op mannen of vrouwen die verliefd   
  worden op vrouwen niet mogen worden gediscrimineerd, ook al hebben  
  ze een andere manier van leven dan de meeste mensen. Ze verdienen   
  respect.’ Praat met de kinderen over wat zij van deze wet vinden. Zijn   
  zij het hiermee eens? Kennen zij situaties waarin mensen werden
  gediscrimineerd omdat ze op iemand van hetzelfde geslacht vallen? Wat  
  vinden ze daarvan? Hebben ze zelf wel eens iemand per ongeluk of
  expres gediscrimineerd? Vinden ze ook dat iedereen gelijk is en dat
  discriminatie dus verboden is? Is pesten ook een vorm van discrimineren?
 
Verwerking: U leest samen met de kinderen de gekopieerde krantenartikelen. Is hierin  
  sprake van discriminatie? Laat de leerlingen voorbeelden noemen. Wat  
  vinden zij hiervan? Hoe zouden zij reageren als ze zo werden
  gediscrimineerd? Heeft één van hen wel eens gezien dat iemand werd   
  gediscrimineerd? Bespreek bij elk krantenartikel ook de
  bijbehorende vraag.
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Verliefd worden!
Tijdsindicatie:
30 tot 45 minuten.
 
Doelstellingen:
- Leerlingen ervaren hoe je respectvol met verschillen om kunt gaan.
- Leerlingen praten over liefde en over wat liefde voor hen betekent.
- Leerlingen krijgen inzicht in diverse relatievormen.
- Leerlingen krijgen informatie over seksuele diversiteit.

Bijlage 10
 
Voorbereiding:
- U verdeelt de klas in groepjes van 5 of 6 leerlingen. 

Beschrijving:

Inleiding:  U vertelt de leerlingen dat de les van vandaag gaat over verliefdheid.
  U legt uit dat jongens verliefd kunnen worden op meisjes en meisjes op
  jongens, maar dat jongens en meisje ook verliefd kunnen worden op
  iemand van hun eigen geslacht.
 
Kern: De leerlingen gaan in groepjes van 5 of 6 kinderen de volgende vragen   
  bespreken:

  - Wat is verliefd zijn?
  - Hoe voelt het als je verliefd bent?
  - Worden jongens altijd op meisjes verliefd en meisjes altijd op jongens?
     Of kan het ook anders? Hoeveel relatievormen ken je?
  - Hoe zou het zijn als je als meisje verliefd wordt op een meisje of als je   
     als jongen verliefd wordt op een jongen? Of op allebei?
  - Hoe denk je dat het voelt als je merkt dat je misschien homo/lesbisch bent?
  - Waarom kan het moeilijk zijn om homo/lesbisch te zijn?
                                  
  Nadat de groepjes afzonderlijk een mening hebben gevormd, worden de  
  antwoorden van de verschillende groepjes klassikaal besproken. U
  begeleidt de discussie tussen de verschillende groepjes en let er op dat de
  verschillende antwoorden goed beargumenteerd worden. 

Verwerking: Na de groepsdiscussie noemt u een aantal feiten op (zie bijlage 10). Hierna  
  stelt u de vraag welke feiten de leerlingen al kenden, en welke niet. Over  
  welke feiten zouden ze meer willen weten? 

Groep 7 en 8



Hand in hand 49

Noem een nummer
 

Tijdsindicatie:
45 tot 60 minuten.
 
Doelstellingen: 
- Leerlingen leren dat ze een eigen mening mogen hebben, maar dat ze deze
 genuanceerd kunnen uiten.
- Leerlingen praten over liefde en over wat liefde voor hen betekent. 
- Leerlingen leggen een relatie tussen het wensbeeld dat ze van zichzelf hebben en het  
 realiteitsbeeld.
- Leerlingen ervaren wat groepsdruk en groepsgerelateerd gedrag is.

Bijlage 11
 
Voorbereiding:
- U kopieert het vouwspel uit bijlage 11 voor alle leerlingen.
- U legt scharen klaar.
- Eventueel legt u kleurpotloden klaar om de vouwspellen te versieren.
- U vouwt een of twee spellen als proefexemplaar.
 
Beschrijving:

Inleiding: U legt de leerlingen uit dat ze een aantal vragen gaan beantwoorden,   
  met behulp van een zelfgemaakt vouwspelletje. Dit vouwspelletje kunnen  
  ze om hun vingers doen. Als ze met hun vingers heen en weer knippen,   
  gaat het spelletje open dicht. Elke keer dat ze dit doen, wordt er een   
  nummer of een cijfer zichtbaar. Hieronder staat een vraag.
  De leerlingen beantwoorden deze vragen in groepjes van twee.
 
Kern: De leerlingen vouwen het spelletje in elkaar, met behulp van de lijnen en  
  de vouwinstructies op het papier. Als de leerlingen hier moeite mee
  hebben, kunt u het vouwen ook stap voor stap klassikaal laten doen. Het  
  is voor u als docent raadzaam van tevoren een of twee proefexemplaren 
  te vouwen.

  De kinderen gaan vervolgens met zijn tweeën bij elkaar zitten en spelen   
  het vragenspel. Na een paar minuten schuift een van de twee leerlingen  
  een plaatsje op naar rechts en doet het spelletje met een nieuwe partner.
 
Verwerking: U bespreekt de vragen hierna een voor een met de klas. Kon iedereen   
  het eens worden met elkaar? Waar lagen de meningsverschillen? Probeer  
  de kinderen met verschillende meningen met elkaar te laten discussiëren.  
  Probeer alle standpunten evenveel aan bod te laten komen.    
  Benadruk dat het belangrijk is respect te hebben voor elkaars mening.   
  Laat de leerlingen de spelletjes mee naar huis nemen en stel voor dat   
  ze het spelletje thuis nog eens doen met hun ouders, broers of zusjes.
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Lagerhuis
Tijdsindicatie:
45 tot 60 minuten.
 
Doelstellingen:
- Leerlingen leren dat ze een eigen mening mogen hebben, maar dat ze deze
 genuanceerd kunnen uiten.
- Leerlingen krijgen inzicht in diverse relatievormen.
- Leerlingen praten over liefde en over wat liefde voor hen betekent.
- Leerlingen leggen een relatie tussen het wensbeeld dat ze van zichzelf hebben en het  
 realiteitsbeeld.  
- Leerlingen krijgen informatie over seksuele diversiteit.

Bijlage 12

Voorbereiding:
- U zet de helft van de stoelen aan de ene kant van het lokaal, en zet de andere
 helft er tegenover.
- U zet voor in de klas vier stoelen neer voor de jury.

Beschrijving:
 
Inleiding: U wijst vier kinderen aan die vandaag de jury zullen vormen. Zij nemen   
  plaats voor in de klas. Vervolgens verdeelt u de rest van de klas in twee   
  groepen, die tegenover elkaar gaan zitten. Zij vormen het Lagerhuis. U   
  legt uit dat u een paar stellingen voor gaat lezen, waar de leerlingen   
  op mogen reageren door te zeggen dat ze het ermee eens of oneens zijn  
  en waarom. Beide groepen mogen om de beurt iets zeggen.    
  Wanneer een leerling wil reageren, moet hij of zij opstaan. Leerlingen   
  mogen ook reageren op eerdere sprekers. U wijst aan wie wat mag   
  zeggen. Na afloop bepaalt de jury wie de beste opmerkingen heeft 
  gemaakt. Zijn of haar groep krijgt een punt. Bij gelijke score krijgen beide  
  groepen een punt. De jury houdt de score goed bij. De groep die aan het  
  eind de meeste punten heeft gescoord, heeft gewonnen. Het is ook 
  mogelijk de kinderen eerst binnen hun eigen groep te laten discussiëren.  
  Hierna mag een willekeurig groepslid de mening van de groep in het   
  Lagerhuis verantwoorden. Op deze manier worden alle leerlingen   
  betrokken bij het debat. U kunt er ook voor kiezen om de puntentelling   
  weg te laten als u dat belemmerend vindt werken.
 
Kern: U leest de eerste stelling voor (zie bijlage12). De leerlingen     
  mogen hier nu over in debat. U bepaalt de duur van de discussies. Hierna  
  krijgt de jury even tijd om te overleggen.  Bij de jurering staat respect voor  
  alle meningen centraal. De uitslag wordt aan het einde bekend gemaakt.
 
Verwerking: U vat voor de leerlingen nog eens samen welke verschillende meningen er  
  zijn besproken. Vertel de leerlingen dat het belangrijk is om respect te   
  hebben voor elkaar en dat je andere mensen moet behandelen zoals je  
  zelf graag behandeld zou willen worden.
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Tolerantie-quiz
Tijdsindicatie:
15 tot 30 minuten.
 
Doelstellingen:
- Leerlingen leggen een relatie tussen het wensbeeld dat ze van zichzelf hebben en het  
 realiteitsbeeld.
- Leerlingen leren een relatie te leggen tussen het wensbeeld dat anderen van hen
 hebben en hun persoonlijke gedachten en gevoelens.

Bijlage 13 en 14
 
Voorbereiding:
- U kopieert de quiz (bijlage 13) en het scoreformulier (bijlage 14) voor alle kinderen. 

Beschrijving:
 
Inleiding: U vertelt de leerlingen dat u ter afsluiting van de lessen over seksuele
  diversiteit door middel van een quiz gaat testen hoe tolerant ze nou
  eigenlijk zijn (geworden) ten opzichte van mensen die anders zijn dan zij.  
  Benadruk dat de test anoniem is. Niemand hoeft te vertellen wat hij of zij  
  ingevuld heeft. Vraag de leerlingen de test zo eerlijk mogelijk in te vullen.
 
Kern: U deelt de enquête uit en laat de kinderen de formulieren individueel   
  invullen. Ze mogen bij elke vraag een kruisje zetten achter het antwoord  
  waar ze het het meest mee eens zijn. Als iedereen klaar is, deelt u het   
  scoreformulier uit en laat u de leerlingen hun score berekenen.
  Vervolgens kunt u twee dingen doen: u laat de kinderen zelf nadenken   
  over hun score, of u vraagt hen hun score op een briefje te schrijven,   
  dat dicht te vouwen en in een doos te doen, zonder hun naam erbij.    
  Vervolgens kunt u zelf kijken hoe het met het tolerantieniveau in de klas   
  gesteld is, zonder dat u weet welke score bij welke leerling hoort.

  U kunt leerlingen ook de score laten inleveren met naam. Zo heeft u inzicht  
  in de indivuduele scores van ieder kind. Wel kunt u dan benadrukken dat u  
  er vertrouwelijk mee omgaat.

Verwerking: U praat met de leerlingen na over de enquête. De kinderen mogen
  vertellen wat ze geleerd hebben en wat ze volgens zichzelf nog bij
  moeten leren.

Groep 7 en 8
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Dinsdag, 28 april, 2009

Dagbl

Homoseksualiteit 
taboe bij jeugd
Amsterdam-2009

In een vragenlijst over 

verschillende mensen en 

nationaliteiten vulde 42% 

van de Utrechtse brug-

klassers in geen vrienden 

te willen zijn met homo’s. 

21-04-2009

Weer homo bedreigd 
door jongeren.

Pieter heeft vorige week 
donderdag aangifte gedaan 
op het politiebureau. Hij 
was eind oktober onderweg 
naar huis toen hij in de straat 
werd nageroepen door een 
groepje (‘Homo! Homo!’). 
Toen hij daar niet op rea-
geerde, begon het groepje 
stenen naar hem te gooien. 
Hij raakte gelukkig niet ge-
wond. ‘De angst is het erg-
ste,’ zegt Pieter. De angst 
om ‘zomaar’ te worden 

neergestoken, alleen maar 
omdat je homo bent.
Karel (18 jaar) voelt die 
angst bijna iedere dag. In 
de wijk Bouwlust, maar ook 
onderweg naar school, in de 
tram, winkelend in de Spui-
straat, bij Station HS of CS. 
‘Als er twee jongens voor en 
twee achter me gaan zitten 
bijvoorbeeld. Het zijn mees-
tal kleine groepjes jong-
ens. Vier, vijf jongens. Ze 
roepen: ‘Homo! Hé homo!’ 
Dat snap ik niet, want als ze 
in hun eentje zijn, kijken ze 
niet eens naar me.’

Frank is de tweede ho-
moseksueel in Den Haag 
die binnen veertien da-
gen werd bedreigd. Ge-
schrokken vertelt hij wat er 
is gebeurd. Hij wilde naar 
de supermarkt en werd op 
de heenweg eerst met lege 
Red Bull-blikjes bekogeld. 
Toen hij weer buiten kwam, 
stonden er tien jongeren 
op hem te wachten. ‘Twee 
trokken een mes en riepen: 
‘We gaan je vermoorden.’ Ik 
ben weggerend, ik ben nog 
nooit zo bang geweest.’ 

Bezoekers
homowerkgroep
stallen hun fiets
liever elders
 
Homo’s voelen zich niet veilig in de 
stad, zegt de directeur van het homo-
jongerentijdschrift Expreszo, dat de 
homovriendelijkheid in 13 verschil-
lende steden heeft onderzocht. Uit 
het onderzoek blijkt dat homo’s in 
Delft hun fiets niet in de stad durven 
neerzetten.

‘Je bent er bijna zeker van dat hij 
anders in de gracht wordt gegooid.’
 

Vraag: Zou jij mensen in je 
vriendenkring accepteren 
als ze homo zijn?

Vraag: Als iemand de spullen van een
ander beschadigt omdat de eigenaar van 
de spullen homo is, discrimineert de dader 
dan zoals we hebben geleerd in artikel 1?

Vraag: Denk je dat alle belagers het 
menen of spelen ze een spelletje met 
Pieter, Karel en Frank?

Bijlage 9

Groep 7 en 8



Hand in hand 53

Liefde en seks tussen mensen van hetzelfde 
geslacht onder alle bevolkingsgroepen 

voorkomt, al sinds de oudheid?

Homoseksualiteit van het Griekse 
woord ‘homos’ komt? En dat dit 
‘gelijk’ of ‘hetzelfde’ betekent?

Een biseksueel niet per sé een 
relatie heeft met een man en een 

vrouw tegelijk?

De term homoseksualiteit pas laat 
in de 19e eeuw is bedacht?

In de Tweede Wereldoorlog dui-
zenden homoseksuelen gemarteld 

en vermoord werden omdat ze 
homoseksueel waren?

Mensen zich na de Tweede
Wereldoorlog gingen verenigen om 

zich sterk te maken voor de
acceptatie van homoseksualiteit?

Het woord lesbisch afgeleid is van het 
Griekse eiland Lesbos, waar dichteres 

Sappho al voor Christus haar liefde voor 
meisjes bezong?

Je als biseksueel verliefd kunt 
worden op mannen en vrou-

wen?

Wist je dat. . . . . ?

Groep 7 en 8
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Het COC al in 1960 werd opgericht als 
Cultureel Ontspanning Centrum om het 
mogelijk te maken dat homoseksuelen 

en lesbische mensen elkaar konden 
ontmoeten?

Deze naam is gekozen om te ver-
bergen dat het om homoseksuele 
mensen ging? Maar dat het COC 
nu zo bekend is dat de naam niet 

meer wordt veranderd?

Homoseksualiteit pas sinds 1993 niet 
meer als ziekte wordt beschouwd 

door de Wereldgezondheidsorgani-
satie (WHO)?

In Nederland twee mensen van 
hetzelfde geslacht kunnen trou-

wen?

Er in Nederland nog steeds 
groepen zijn die homoseksualiteit 

slecht vinden of doen alsof het niet 
bestaat?

De regenboogvlag (vanwege de 
verschillende kleuren) een symbool 

is voor homoseksuele mensen?

Nederland voorop loopt wat be-
treft tolerantie en acceptatie van 

homoseksualiteit?

Er gedacht wordt dat 1 op de 10 
mensen homoseksuele of biseksuele 
gevoelens heeft, maar dat slechts 

1 op de 20 dat openlijk durft te 
zeggen?

Tot slot van de les benadrukt u het belang van wederzijds respect. Dit kunt u doen door het 
volgende te vertellen: ‘Natuurlijk is verliefd worden erg spannend en leuk. Maar je voelt je 
vaak ook onzeker en je bent soms bang dat een ander je niet leuk vindt.
Gevoelens van verliefdheid ontstaan zomaar. En je kunt deze gevoelens niet iedere keer 
tegen blijven houden. Het is daarom erg belangrijk dat anderen je accepteren zoals je 
bent. Zodat je onbezorgd verliefd kunt worden. Dat wil toch immers iedereen?’
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1 2
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4
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7

8

Noem 5 

mensen die 

homo/lesbisch 

zijn

Hoe weet

je dat je 

homo/lesbisch

/biseksueel

bent?

W
aarom

 zijn 

som
m

ige 

m
ensen tegen 

hom
o-

seksualiteit?

H
oe

lang

bestaat hom
o-

seksualiteit?

Als ik 

homo/lesbisch

/biseksueel

blijk te zijn

dan...?

Als ik 

homo/lesbisch

/biseksueel zou 

zijn, zouden 

mijn ouders...?
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1: Knip of scheur het papier over de paarse lijn en leg de bedrukte zijde naar beneden.
2: Vouw het blad 4 maal dubbel, 2 maal recht, 2 maal diagonaal.
3: Vouw het blad weer uit. Er zijn nu 8 vakjes.
4: Vouw de hoekpunten naar het midden.
5: Draai het blad om.
6: Vouw opnieuw de hoekpunten naar het midden.
7: Draai het blad weer om.
8: Steek je duim en wijsvinger in de �apjes.

Je kunt nu door je vingers heen en weer te bewegen het spel gebruiken.

Bijlage 11 Noem een nummer



Hand in hand 56

1 Homo’s zijn vies/eng.

2 Homo’s kunnen niet sporten.

3 Het is normaal als je hetero bent.

4 Homo’s mogen kinderen krijgen.

5 Je mag elkaar uitschelden voor homo.

Lagerhuis stellingenBijlage 12
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6 Hetero’s zijn gelukkiger.

7 Hetero’s hebben minder verstand van mode.

8 Als je op mannen en vrouwen valt, dan durf je
niet te kiezen!

9 Als je vader homo is of je moeder lesbisch, dan 
word je zelf ook zo.

10 Je moet met je ouders kunnen praten over seks en 
homoseksualiteit hoort daarbij.

11. Je mag zijn wie je wilt, of je nu hetero, biseksueel 
of homo bent.

Groep 7 en 8
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Tolerantiequiz 
Je gaat nu een tolerantiequiz maken. Tolerant ben je, als je probeert rekening te houden 
met de mensen om je heen. Je probeert eigenlijk iedereen in zijn waarde te laten. In deze 
tolerantiequiz krijg je twintig vragen om zelf eens over na te denken. Zet een kruis in het 
hokje van het door jou gekozen antwoord. Achteraf kun je door naar je score te kijken 
uitvinden hoe tolerant jij bent.

1 Als anderen me niet accepteren zoals ik ben, dan probeer ik mezelf zo te
 veranderen dat ze me wel accepteren.

 A  Dat zou ik inderdaad proberen
 B  Dat zou ik een beetje proberen
 C  Dat zou ik bijna niet proberen
 D  Dat zou ik helemaal niet proberen
 
 
2 Ik heb het gevoel dat kinderen uit de klas mij accepteren zoals ik ben.

 A Dat gevoel heb ik helemaal niet
 B Dat gevoel heb ik een beetje
 C Dat gevoel heb ik best wel
 D Dat gevoel heb ik helemaal
 
3 Ik probeer anderen altijd te accepteren zoals ze zijn.

 A Dat doe ik helemaal
 B Dat doe ik een beetje
 C Dat doe ik bijna niet
 D Dat doe ik helemaal niet

4. Wat ik op televisie zie, klopt altijd met de werkelijkheid.

 A Daar ben ik het niet mee eens
 B Daar ben ik het een beetje mee eens
 C Ik ben het daar behoorlijk mee eens
 D Daar ben ik het helemaal mee eens

Bijlage 13
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5 Ik vind dat iedereen gelukkig mag zijn.

 A Daar ben ik het niet mee eens
 B Daar ben ik het een beetje mee eens
 C Ik ben het daar behoorlijk mee eens
  D Daar ben ik het helemaal mee eens

6 Als een van mijn vrienden/vriendinnen homo of lesbisch blijkt te zijn,
 dan wil ik liever niet meer met hem/haar omgaan.

 A Dat is niet zo
 B Dat is een beetje waar
 C Dat is best wel waar
 D Dat is helemaal waar
 
7 Ik ben bang om homoseksueel of lesbisch genoemd te worden,
 ook al ben ik dat niet.

 A Dat is niet waar
 B Dat is een beetje waar
 C Dat is wel behoorlijk waar
 D Dat is helemaal waar

8 Als ik homoseksueel of lesbisch zou zijn, dan zouden mijn ouders
 dat erg moeilijk vinden.

 A Dat gevoel heb ik helemaal niet
 B Dat gevoel heb ik een beetje
 C Dat gevoel heb ik best wel
 D Dat gevoel heb ik helemaal

9 Als ik twee jongens/meisjes op straat zie kussen, vind ik dat hetzelfde als een
 jongen en een meisje die elkaar kussen.

 A Daar ben ik het niet mee eens
 B Daar ben ik het een beetje mee eens
 C Ik ben het daar behoorlijk mee eens
 D Daar ben ik het helemaal mee eens

10 Ik vind het goed dat ook homostellen en lesbische stellen in Nederland met elkaar  
 mogen trouwen.

 A Daar ben ik het helemaal niet mee eens
 B Daar ben ik het niet zo mee eens
 C Daar ben ik het behoorlijk mee eens
 D Daar ben ik het helemaal mee eens
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11 Als ik later een zoon of dochter krijg dan hoop ik dat hij/zij niet
 homoseksueel of lesbisch is.

 A Dat hoop ik inderdaad
 B Dat hoop ik een beetje
 C Dat hoop ik best wel
 D Dat hoop ik helemaal

12 Ik vind het raar als kinderen twee moeders of twee vaders hebben.

 A Dat vind ik inderdaad
 B Dat vind ik best wel
 C Dat vind ik een beetje
 D Dat vind ik helemaal niet

13 Ik scheld wel eens anderen uit voor ‘homo’
 (of met andere scheldwoorden die hetzelfde betekenen).

 A Dat is niet zo
 B Dat doe ik wel eens
 C Dat doe ik regelmatig
 D Dat doe ik altijd
 
14. Je kiest ervoor om homoseksueel of lesbisch te zijn.

 A Dat is helemaal niet waar
 B Dat is een beetje waar
 C Dat is behoorlijk waar
 D Dat is helemaal waar

15. Als je christen, jood of moslim bent dan kun je niet homoseksueel,
 biseksueel of lesbisch zijn.

 A Dat is niet waar
 B Dat is wel een beetje waar
 C Dat is behoorlijk waar
 D Dat is helemaal waar

16. Thuis kunnen wij gewoon praten over homoseksualiteit.
 A Dat is niet zo
 B Dat klopt wel een beetje
 C Dat klopt behoorlijk
 D Dat klopt helemaal

17 Als je homoseksueel of lesbisch bent dan heeft dat ook voordelen.

 A Dat gevoel heb ik helemaal niet
 B Dat gevoel heb ik een beetje
 C Dat gevoel heb ik best wel
 D Dat gevoel heb ik helemaal
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18 Je kunt aan mensen zien of ze homo of lesbisch zijn.

 A Dat gevoel heb ik helemaal niet
 B Dat gevoel heb ik een beetje
 C Dat gevoel heb ik best wel
 D Dat gevoel heb ik helemaal

19 Ik vind het gek dat iemand op mannen én op vrouwen verliefd kan worden.

 A Dat gevoel heb ik helemaal niet
 B Dat gevoel heb ik een beetje
 C Dat gevoel heb ik best wel
 D Dat gevoel heb ik helemaal

20 Als iemand homoseksueel, biseksueel of lesbisch is, dan moet hij dat
 gewoon aan iedereen kunnen vertellen.

 A Dat gevoel heb ik helemaal niet
 B Dat gevoel heb ik een beetje
 C Dat gevoel heb ik best wel
 D Dat gevoel heb ik helemaal
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Scoreformulier

 
 
Je hebt alle vragen beantwoord. Bij elk antwoord hoort een aantal punten.
Met dit scoreformulier kun je precies uitrekenen hoeveel punten jij hebt gescoord.
Lees daarna hoe tolerant jij bent!

1 A=4 B=3 C=2 D=1
2 A=4 B=3 C=2 D=1
3 A=1 B=2 C=3 D=4
4 A=1 B=2 C=3 D=4

5 A=4 B=3 C=2 D=1
6 A=1 B=2 C=3 D=4
7 A=1 B=2 C=3 D=4
8 A=1 B=2 C=3 D=4
9 A=4 B=3 C=2 D=1

10 A=4 B=3 C=2 D=1
11 A=4 B=3 C=2 D=1
12 A=4 B=3 C=2 D=1
13 A=1 B=2 C=3 D=4
14 A=1 B=2 C=3 D=4
15 A=1 B=2 C=3 D=4
16 A=4 B=3 C=2 D=1
17 A=4 B=3 C=2 D=1
18 A=1 B=2 C=3 D=4
19 A=1 B=2 C=3 D=4
20 A=4 B=3 C=2 D=1

Bijlage 14
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51 – 80 punten?
Uit jouw antwoorden blijkt dat je het moeilijk vindt om anderen te accepteren zoals ze zijn. 
Wel ben je erg eerlijk en dat waarderen we! Misschien vind je het moeilijk om over anders 
zijn te praten? Of misschien heb jij geleerd dat anders zijn verkeerd is? Belangrijk vinden 
we dat je begrijpt dat jij voor anderen ook anders bent. Als je moslim bent, dan ben je
anders in de ogen van christenen. Als je oud bent, dan ben je anders in de ogen van 
jonge mensen. Als je een blanke huidskleur hebt, dan ben je anders in de ogen van
iemand met een donkere huidskleur. En als je hetero bent, dan ben je anders is de ogen 
van homoseksuelen. Kortom, iedereen is anders: dat kan je uiterlijk zijn, maar ook je cultuur 
of je gevoelens. Het is moeilijk, maar eigenlijk ook heel simpel: je krijgt respect van
anderen als je hen ook met respect behandelt. We willen je vragen om er nog eens rustig 
over na te denken. En misschien kun je er nog eens over praten met je ouders en/of 
meester of juf.
 
31- 50 punten?
Je merkt dat je het soms lastig vindt om rekening te houden met anderen. Toch doe je 
erg je best om dat wel te doen. En die inzet waarderen we. Tolerant kun je worden als je 
probeert om met iedereen te blijven praten. Merk je bij jezelf dat je níet met iemand wilt 
praten omdat hij anders is? Probeer dat dan toch te doen. Daardoor kom je
waarschijnlijk ook op andere gedachten over die persoon. Je bent op de goede weg. 
Dus ga vooral zo door!
 
20 – 30 punten?
Jij bent tolerant! Je hebt goed over alles nagedacht. Misschien kun je een voorbeeld zijn 
voor anderen (uit je klas). Jij bent zó tolerant dat je misschien moeite hebt met
anderen die niet tolerant zijn. Probeer uit te vinden waarom anderen moeite hebben met
tolerantie. Luister naar wat anderen zeggen en reageer daar op als dat goed voelt. Je 
kunt vragen stellen, of je kunt voorbeelden geven die duidelijk maken hoe fijn het is om 
met respect behandeld te worden. Zo kun jij anderen misschien leren om ook toleranter
te zijn!
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Slotwoord

Het verheugt ons zeer dat er een aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke lessenserie tot 
stand is gekomen rondom het onderwerp man/vrouw, man/man en vrouw/vrouw
relaties. Door de oefeningen in deze lessenserie is deze thematiek op een luchtige manier 
bespreekbaar gemaakt. De serie dient als aanzet om leerlingen te laten zien hoe de 
wereld om hen heen in elkaar zit. In onze maatschappij worden we steeds vaker
geconfronteerd met andere gezinssamenstellingen dan die met een vader en een
moeder aan het hoofd. Er zijn ook gezinnen met twee moeders en twee vaders. De kans 
is groot dat ook op uw school leerlingen zitten die uit zo’n gezin afkomstig zijn. Wij hopen 
de leerlingen met deze lessenserie een bredere kijk op de wereld te bieden en hen zo te 
leren andere samenlevingsvormen te accepteren, met als uiteindelijk doel te komen tot 
een wereld waarin mensen elkaar respecteren en waarin iedereen zichzelf kan zijn. Hoe 
meer de leerlingen bekend raken met diversiteit in relaties, hoe makkelijker zij nu of later 
mensen met een man/man of een vrouw/vrouw relatie kunnen plaatsen in een voor hen 
bekend kader.

De samenstellers hebben hun uiterste best gedaan het onderwerp ‘diversiteit in relaties’ 
bespreekbaar te maken met respect voor de normen en waarden van anderen. Hierbij 
is zorgvuldig afgewogen welke termen er voor welke leeftijdsgroep gebruikt worden. Pas 
in groep 7 en 8 wordt het onderwerp ‘homoseksualiteit’ expliciet benoemd. Door het 
verstrekken van informatie krijgen de leerlingen hiervan een juister beeld, en zullen ook 
bepaalde scheldwoorden hopelijk verdwijnen.

Als coördinator van de werkgroep wil ik alle mensen bedanken die geholpen hebben 
deze lessenserie samen te stellen. Speciale dank gaat uit naar Peter Dankmeijer van
‘Empowerment Lifestyle Services’ die zijn gedachtegoed ter beschikking heeft gesteld.

De input van de pilotscholen was helder en gaf ons het gevoel op de goede weg te zijn. 
Het was een intensief en leerzaam traject en we zijn trots op het eindresultaat.

Yvonne Verschragen

Manager onderwijs COC Haaglanden
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Websites:
 

Op de websites van onderstaande organisaties is aanvullende
informatie te vinden met betrekking tot diversiteit in relaties en homoseksualiteit.

Hier vindt u ook boekenlijsten per leeftijdscategorie.

www.gayandschool.nl

 www.tolerantescholen.net


