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Inleiding

Welkom bij Hand in Hand. Een lespakket bedoeld voor basisscholen om hun leerlingen te informeren 
over en het bespreekbaar te maken van seksuele diversiteit.

Jezelf kunnen zijn
De wereld waarin we leven is een plek met allerlei verschillende soorten mensen, elk met hun eigen overtuigingen en 
voorkeuren. Het is belangrijk dat kinderen zich ervan bewust worden dat er andere samenlevingsvormen zijn dan die waar 
zijzelf mee opgroeien. Door leerlingen op vroege leeftijd kennis te laten maken met de diversiteit van de werkelijkheid, 
streven we naar een samenleving waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn.

Populair scheldwoord
Je zou kunnen zeggen dat we het in Nederland uitstekend doen op het gebied van LHBT+-acceptatie*, en deels is dat 
ook zo. Nederland was het eerste land waar mensen van hetzelfde geslacht konden trouwen en hier kunnen transgenders 
hun naam en geslacht wettelijk wijzigen. Tegelijkertijd is ‘homo’ het meest gehoorde scheldwoord op het schoolplein (en 
daarbuiten) en worden niet-hetero’s en transgenders nog altijd verbaal en fysiek mishandeld. 

Kerndoelen primair onderwijs
Het onderwijs speelt een cruciale rol in de acceptatie van LHBT+’ers. Niet voor niets dus dat kerndoel 38 in de door het 
Ministerie van Onderwijs opgestelde kerndoelen voor het primaire onderwijs luidt: ‘De leerlingen leren hoofdzaken over 
geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen en ze leren respectvol om 
te gaan met seksualiteit en met diversiteit in de samenleving, waaronder seksuele diversiteit’.

Het gesprek aangaan
Met dit lespakket hopen we te bereiken dat leerlingen samen met hun leerkracht (en vervolgens ook met hun opvoeders) 
in gesprek gaan, zodat zij zich bewuster worden van onze diverse samenleving. Ook spreken we over hoe (subtiele) 
heterogerichte denkbeelden en genderstereotyperingen zich verankerd hebben in onze maatschappij. Uiteindelijk is 
de belangrijkste boodschap die we willen meegeven, dat iedereen vrij is om zichzelf te zijn en om te kiezen wie hij of zij 
liefheeft.

Niet-traditionele gezinnen
Voor vele mensen lijkt het de normaalste zaak van de wereld: een kind groeit op in een gezin met een vader en een 
moeder. Maar dit gezinsbeeld klopt niet altijd met de werkelijkheid. Een stijgend aantal kinderen in Nederland groeit 
op bij gescheiden ouders, kinderen wonen in een éénoudergezin, bij twee moeders of twee vaders of een andere 
gezinsconstructie.

Twee mama’s of papa’s
De gezinssituatie die kinderen vanaf jonge leeftijd kennen, vormt lange tijd het referentiekader van hun eigen leefwereld. Als 
kinderen naar de basisschool gaan, hebben ze 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 
leerling die ziet dat een klasgenoot door twee moeders naar school wordt gebracht, kan zich wel degelijk afvragen waar de 
vader van het kind is. De leerling met de twee moeders kan zich soortgelijke vragen stellen over de gezinssituatie van zijn/
haar klasgenoot. 
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Eenzijdige beeldvorming 
Ook lesmethodes en veel prentenboeken dragen bij aan de beeldvorming van relaties. Vaak gaan die uit van 
heterogezinnen en benadrukken bovendien de genderstereotyperingen: vader gaat uit werken en moeder maakt het eten 
klaar, meisjes spelen met poppen en jongens met auto’s. Deze eenzijdige beeldvorming werkt in de hand dat kinderen een 
heterogericht en genderstereotiep beeld van de wereld krijgen en draagt (al dan niet bewust) bij aan het in stand houden 
van hokjesdenken, vooroordelen en taboes. 
 
Onveilig gevoel
Een gevolg daarvan is dat klasgenoten afwijzend reageren op niet-traditionele opvoeders of op kinderen die zich niet 
gedragen volgens genderstereotyperingen. Door dit niet te bespreken krijgen kinderen het signaal dat dit niet de norm is en 
kunnen zo een gevoel van onveiligheid ervaren.

Mogelijke gevolgen zijn:
• Klasgenoten ervaren de gezinssituatie van leerlingen uit niet-traditionele gezinnen als afwijkend.
• Leerlingen uit die gezinnen voelen zich onbegrepen.
• Klasgenoten reageren afwijzend op leerlingen die niet voldoen aan genderstereotyperingen.
• Leerlingen die niet voldoen aan genderstereotyperingen voelen zich onbegrepen.
• Leerlingen die twijfelen over hun eigen geaardheid ervaren dat niet-hetero zijn als afwijkend en negatief wordt ervaren. 
• Leerlingen die zich niet identif iceren met hun geboortegeslacht stuiten op onbegrip. 

Missie 
Als maatschappelijke instelling kunnen scholen hun verantwoordelijkheid om een zo volledig mogelijk beeld van de 
maatschappij te schetsen niet naast zich neerleggen. Met dit lespakket hopen we leerkrachten, leerlingen en ouders te 
stimuleren om met elkaar in gesprek te gaan. Scholen dragen op deze manier bij aan sociale veiligheid en vertrouwen 
binnen de school; een ontzettend belangrijke factor in de ontwikkeling van kinderen. Hierdoor geeft de school een duidelijk 
signaal af aan zowel de kinderen als de opvoeders: we gaan open in gesprek over alle leefvormen en op deze school is 
iedereen welkom.

Inleiding

* De afkorting LHBT+ staat voor Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen, Transgenders en 

 de + aan het eind staat voor alle seksuele voorkeuren en geslachtsidentiteiten.
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Doelstellingen

• Leerlingen denken na over verschil in gedrag tussen meisjes en jongens.

• Leerlingen denken na over uiterlijke verschillen.

• Leerlingen denken na over verliefdheid.

• 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 leren 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 leren wat het betekent om ‘anders te zijn dan de rest’.

• Leerlingen leggen een relatie tussen het wensbeeld dat ze van zichzelf hebben 

en het realiteitsbeeld.

• Leerlingen leggen een relatie tussen het wensbeeld dat anderen van hen hebben 

en hun persoonlijke gevoelens en gedachten.

• Leerlingen ervaren wat groepsdruk en groepsgerelateerd gedrag is.

• Leerlingen krijgen informatie over seksuele diversiteit.

GROEPEN 1 & 2 3 & 4 5 & 6 7 & 8
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Jongens & meisjes
Tijdsindicatie: 

45 tot 60 minuten 

Doelstelling:
• Leerlingen denken na over de verschillen tussen jongens en meisjes, zowel in uiterlijk 
       als in gedrag.

Benodigde bijlagen: 
• Bijlage: Jongens en meisjes | Plaatjesblad (blz. 7)
• Bijlage: Jongens en meisjes | Ophangbladen (blz. 8)

Voorbereiding: 
• Leg papier en kleurpotloden klaar.
• Kopieer voor iedere leerling het plaatjesblad.
• Knip eventueel de afbeeldingen uit het plaatjesblad uit, zodat de leerlingen dit niet zelf hoeven te doen.
• Kopieer de ophangbladen één keer en hang deze op in de klas. 

BESCHRIJVING 
Inleiding: 
Vorm met de leerlingen een kring. Leg ze uit dat ze plaatjes gaan bekijken van beren die iets aan het doen zijn. Wat de 
leerlingen niet weten, is dat het onduidelijk is of de kinderen op de plaatjes jongens- of meisjesberen zijn; dat gaan ze 
zelf bedenken.

Kern: 
Bespreek de plaatjes die je hebt opgehangen. Vraag aan je leerlingen: ‘Wat zijn deze beren aan het doen? Zijn dit 
jongensberen, meisjesberen, of jongens- én meisjesberen? Waarom denken jullie dat?’ Probeer zoveel mogelijk kinderen 
aan het woord te laten komen.

Vervolgens mogen ze aan tafel zitten. Geef elke leerling een eigen plaatjesblad en een leeg vel papier waarop je 
bovenaan hun naam schrijft. Daaronder maken de kinderen een tekening van zichzelf. Dan knippen ze afbeeldingen uit 
de bijlage die ze bij zichzelf vinden passen en kleuren deze vervolgens in. Om sociaal-wenselijke keuzes te voorkomen, is 
het belangrijk dat je benadrukt dat de kinderen de activiteiten mogen kiezen die ze zélf leuk vinden. Er zijn geen goede 
of foute keuzes.

Verwerking: 
Bespreek de knutselwerken met de kinderen en laat ze vertellen over de dingen die zij leuk vinden om te doen. Ook 
dingen die niet op de plaatjes staan. Probeer het gesprek tussen de leerlingen te stimuleren. Niets is goed of fout. 
 
Voorbeelden van dingen die je kunt vragen: 
• Vinden jullie het gek als meisjes voetballen? En als jongens met poppen spelen?
• Waarom vinden jullie dat? 
• Ben je weleens bang om iets doen, omdat je denkt dat anderen dit gek vinden?

Het is belangrijk om de knutselwerken mee naar huis te geven, want zo stimuleer je dat er thuis over het onderwerp 
wordt door gepraat.

GROEP 1 EN 2
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Sorteerspel
Tijdsindicatie: 

30 tot 45 minuten

Doelstelling: 
• Leerlingen denken na over verschillen tussen jongens en meisjes, zowel in uiterlijk als
       in gedrag.

Voorbereiding: 
• Leg verschillende voorwerpen op de grond, zoals 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, enzovoort. 

• Maak twee vakken in de klas: een meisjesvak en een jongensvak. 

BESCHRIJVING 
Inleiding: 
In deze les gaat de klas uitzoeken wat vaak als typisch iets voor jongens of voor meisjes wordt gezien. Ga met z’n allen in 
een kring zitten en leg uit dat er mensen zijn die vinden dat bepaalde voorwerpen alleen bij jongens of alleen bij meisjes 
passen. Vervolgens vertel je wat de bedoeling is van het spel: de leerlingen gaan de voorwerpen benoemen als een 
jongens- of een meisjesvoorwerp.

Kern:
Houd een voorwerp omhoog en vraag of dit in het jongens- of in het meisjesvak hoort. Vraag daarna waarom de 
leerlingen denken dat dit voorwerp meer bij jongens dan bij meisjes past (of andersom). Als de leerlingen hebben 
bepaald of het om een jongens- of een meisjesattribuut gaat, mag een van de leerlingen het in het desbetreffende vak 
leggen.

Bespreek de opdracht met de klas. Geef daarbij aan dat je hebt gemerkt dat het soms niet makkelijk was om te bepalen 
of de voorwerpen in het jongens- of het meisjesvak thuishoorden. Vraag aan de leerlingen hoe dat kwam. 

Vervolgens wijs je een derde vak aan, bedoeld voor zowel ‘jongensvoorwerpen’ als voor ‘meisjesvoorwerpen’. Leg uit 
dat sommige voorwerpen door zowel jongens als meisjes worden gebruikt en dat ze dus niet alleen voor de één of de 
ander zijn bedoeld. Vraag de leerlingen om bepaalde voorwerpen in dit vak te leggen en 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.

Verwerking:
Vraag aan de leerlingen of ze nu een andere mening hebben over bepaalde voorwerpen dan aan het begin van het 
spel. Hoe komt het dat ze van mening zijn veranderd, of juist niet?

GROEP 1 EN 2
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Samen zijn
Tijdsindicatie: 

45 tot 60 minuten

Doelstelling: 
• Leerlingen krijgen inzicht in diverse relatievormen.

Benodigde bijlage:
•  Bijlage: Samen zijn (blz. 19)

Voorbereiding: 
• Leg scharen en lijm klaar.
• Kopieer de tekening van het huis en het blad met de verschillende f iguren voor alle kinderen. 
 Maak van beide pagina’s wat extra kopieën.

BESCHRIJVING 
Inleiding: 
Vertel aan de leerlingen dat de klas vandaag gaat kijken wat het betekent om samen, apart of alleen te wonen. Dit gaan 
ze doen aan de hand van hun eigen gezinssituatie.

Kern:
Geef ieder kind een kopie van het huis uit de bijlage. Het is de bedoeling dat de kinderen hun eigen gezinssituatie 
weergeven door de mannetjes-/vrouwtjespoppetjes uit de andere pagina uit te knippen en deze in het huis te plakken. 
Als hun ouders getrouwd zijn, dan kunnen ze boven de ouderpoppetjes een ring tekenen. Wonen de ouders samen, 
zonder getrouwd te zijn, dan tekenen ze er geen ring boven. Leerlingen van wie de ouders gescheiden zijn, krijgen twee 
huizen en twee vellen met f iguren. Zij mogen voor beide woonsituaties dezelfde opdracht uit te voeren. In de bijlage 
staan ook huisdieren enzovoort afgebeeld, die ook op het papier geplakt mogen worden. 

Laat de kinderen tijdens het knutselen onderling met elkaar praten over hun gezin. Op deze manier kunnen ze elkaars 
gezinssituatie vergelijken en krijgen ze meer inzicht in verschillende relatiemogelijkheden. 

Verwerking:
Als iedereen klaar is bespreek je een aantal werkjes met de klas. 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. En hoe is de woonsituatie voor kinderen met gescheiden ouders? Misschien zijn 
er kinderen die door alleen een vader of alleen een moeder worden opgevoed? Of wellicht wordt een kind opgevoed 
door iemand anders dan de vader of moeder? Vraag hen hier iets over te vertellen. 

Laat de kinderen vervolgens ook fantaseren over wat ze zelf in de toekomst willen. Willen ze trouwen? Samenwonen? 
Of iets anders? En waarom? Geef aan het eind van de dag de werkjes mee naar huis, zodat de ouders van de kinderen 
weten waar ze op school mee bezig zijn en eventueel kunnen napraten over de opdracht.

GROEP 1 EN 2
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Tante Tosca komt oppassen
Tijdsindicatie: 

30 tot 45 minuten 

Doelstellingen: 
• Leerlingen denken na over verschillen tussen jongens en meisjes, zowel in uiterlijk
       als in gedrag. 
• Leerlingen denken na over genderstereotyperingen.

Benodigde bijlagen: 
•  Bijlage: Tante Tosca komt oppassen | Verhaal (blz. 22)
•  Bijlage: Tante Tosca komt oppassen | Kleurplaten (blz. 25)

Voorbereiding:
• Kopieer eenmaal het verhaal Tante Tosca komt oppassen om voor te lezen. 
• Kopieer voor iedere leerling de kleurplaten. 

BESCHRIJVING 
Inleiding: 
Zet alle kinderen in een grote kring en vertel dat je een verhaal gaat voorlezen. Na af loop bespreek je het verhaal met de 
klas. Als afsluiting mogen de kinderen de kleurplaten uit de bijlage inkleuren. 

Kern: 
Lees Tante Tosca komt oppassen voor. Hierna ga je met de kinderen in gesprek. 

Vragen die je kunt stellen zijn: 
• Wat doen jullie zelf als jullie je vervelen in de zomervakantie?
• Wie van jullie sport er graag? En wie vindt dansen leuk?
• Wat vond tante Tosca gek aan de kleren van Sam en Bobbie? Wat vinden jullie daarvan?
• Waarom mocht Sam niet meehelpen met het bakken van de taart? Wat vinden jullie daarvan?
• Vinden jullie dat er dingen zijn die alleen voor meisjes of alleen voor jongens zijn? 
 Of maakt dat niks uit en mag je doen wat je zelf leuk vindt?

Verwerking: 
De kinderen mogen nu de bijbehorende kleurplaten inkleuren. Later nemen de kinderen de tekeningen mee, 
zodat ze thuis met hun ouders verder kunnen praten over het onderwerp.

GROEP 1 EN 2
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Het is zomervakantie. En het is heet. Zo ontzéttend heet. 
Sam en Bobbie liggen op een kleedje in de tuin. Ze zijn al wekenlang vrij en vervelen zich suf. Hun speelgoed zijn ze beu en 
televisiekijken mogen ze niet van vader en moeder. 
Sam zou het liefst de hele dag willen dansen en springen, maar daar vindt hij het veel te warm voor. En het hele elftal van 
Bobbie is op vakantie dus een potje voetbal kan ze wel vergeten. 
Ja, dit is écht de saaiste zomer ooit. 

Vader en moeder hebben ook geen tijd voor hen. Die zijn veel te druk met werken.
‘Lieverds, wij zijn er vandoor’, roept moeder als ze de voordeur uit rent. 
‘Gaan jullie maar stoepkrijten. Of touwtjespringen’, zegt vader. 
‘Er staat een héérlijke witlofsalade met spruitjes en stukjes zalm in de koelkast voor de lunch’, gilt moeder, terwijl ze zich met 
een veel te strakke rok in de auto wurmt. 
‘Wij hebben lange vergaderingen op kantoor met belangrijke mevrouwen en meneren, dus we zijn pas vanavond laat terug’, 
hijgt vader.
Vanachter het stuur roept moeder nog snel: ‘Niet vergeten dat tante Tosca straks op jullie komt passen.’
En zoef: weg zijn ze. 

Wéér een dag zonder ouders. Saai. Stoepkrijten komt ze ondertussen hun neus uit en touwtjespringen vinden ze geen bal 
aan. Maar het allerergste is nog dat tante Tosca komt oppassen. Die eet alleen maar taaie koekjes en drinkt de hele dag 
lauwe brandnetelthee. En ze is zó oud, dat ze weleens vergeet haar kunstgebit in te doen. Dat ziet er zó gek uit. Ze is dan net 
een rozijntje. En ze geeft ook nog eens van die natte slobberkussen. Gatver.

Tring tring. Tringe-linge-linge-ling. 
Het schelle geluid van een f ietsbel verstoort de stilte. 
‘Oh jee’, zegt Bobbie. 
‘Oh nee’, zegt Sam. 
Tringgggg!

In de verte komt iemand op een f iets aangestormd. Het is een stevige dame, met roze hakken, een roze rok, roze blouse, roze 
hoedje en een knalrode kop. Aan het stuur bungelt een roze boodschappentas. Het is tante Tosca. Terwijl het zweet van haar 
voorhoofd druppelt, hijgt ze: ‘Joehoe! Lieve kids van me. Geen paniek. Tante Tosca is er bijna, hoor. Ik kom eraan.’

Puffend f ietst ze de voortuin in. Ze parkeert haar f iets tegen de heg en geeft Sam en Bobbie een dikke kus. Zonder geslobber, 
want vandaag heeft ze haar kunstgebit in. Gelukkig. 

‘Grutjes, Bobbie, meisje, wat zie je eruit. Je lijkt wel een jongetje.’
Bobbie kijkt naar haar outf it. Wat is er mis met haar tuinbroek en stoere sneakers?
‘En Sam, dat bloemetjesshirt van jou is meer iets voor je zus.’ Het gezicht van Sam betrekt. Het is zijn lievelingsshirt en hij had 
het vlak voor de vakantie zelf mogen uitkiezen. 
‘Ga allebei direct naar boven. Sam, trek iets stoerders aan. Iets met auto’s ofzo. Als het maar stoer is. En Bobbie, ik wil jou zo 
terug zien in dat snoezige roze jurkje dat je van mij voor je verjaardag hebt gekregen.’

Tekst: Tommie Luyben
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Als Sam en Bobbie mokkend naar boven gaan om zich om te kleden, rent tante Tosca naar de keuken. ‘Phoe, ik heb zo’n 
honger gekregen van het f ietsen. Even kijken wat voor lekkers er klaar staat.’ Maar in de keukenkastjes staan enkel noten, 
zaden en glutenvrije crackers. 
‘Hè gatsie,’ kermt tante Tosca als ze de koelkast open doet. ‘Alleen maar mineraalwater. En een witlofsalade met spruitjes en 
stukjes zalm. Bah!’

Gelukkig is tante Tosca goed voorbereid, want ze weet dat hier nooit wat lekkers in huis is. Behalve met verjaardagen. Ze ploft 
haar roze boodschappentas op de keukentafel en brult: ‘Bobbie. Sam. Naar beneden. Nu.’

Terwijl tante Tosca de inhoud van de boodschappentas op de keukentafel kiepert, sloffen Bobbie en Sam chagrijnig naar 
beneden. Bobbie lijkt net een cupcake in haar roze jurkje en Sam voelt zich helemaal niet f ijn in een shirtje met legerprint. 

Tante Tosca schettert: ‘Ik heb honger. Ik ga een taart bakken en heb hulp nodig.’
Sam begint te gloeien van opwinding. Hij vindt koekjes en taarten bakken ontzettend leuk en mag moeder altijd helpen met 
verjaardagen.

‘Leuk!’ zegt Sam. ‘Wat voor taart gaan we bakken? Ik hoop appeltaart, want dat is mijn lievelings.’
‘Jij gaat helemaal niks’, snauwt tante Tosca. ‘Taarten bakken is niets voor jongens. Nee, Bobbie gaat me helpen.’
Maar Bobbie vindt taarten bakken niks aan. Ze vindt het vooral gedoe. Hier heeft ze dus echt geen zin in. Maar tante Tosca 
houdt voet bij stuk en knoopt Bobbie al een schort voor.
‘En wat moet ik dan doen?’ vraagt Sam. 
‘Ach, schattebout. Geen idee. Vermaak jezelf maar. Weet je wat? Naast jullie schuur ligt een hoop troep. Bouw daar maar een 
hut van’, oppert tante Tosca. 

‘Pfoe, ik ben echt moe van de f ietstocht,’ geeuwt ze. ‘Begin maar vast met de taart, Bobbie. Ik rust even uit op de bank.’
Voordat Sam en Bobbie ‘boe’ of ‘bah’ kunnen zeggen, ligt hun tante al te slapen. 

Ze kijken elkaar aan. Zonder een woord te zeggen, weten ze gelijk wat ze gaan doen. Sam neemt het schort van zijn zus over 
en begint onmiddellijk met de taart. Bobbie rent naar het schuurtje om gereedschap te pakken. Terwijl Sam boter, eieren en 
meel kneedt, timmert Bobbie er op los in de tuin. En tante Tosca? Die snurkt zo hard dat de ramen ervan trillen.
 
De zon staat nog hoger aan de hemel en de vogeltjes kwetteren vrolijk in het rond. Tante Tosca wordt er wakker van. Grutjes, 
ik ben in slaap gevallen. Wat ruikt het hier heerlijk, denkt ze. In de keuken staat een appeltaart af te koelen op het aanrecht en 
buiten zitten Bobbie en Sam in de schaduw van een prachtige hut.
 
Tante Tosca snijdt drie f linke punten van de taart en komt naast Sam en Bobbie bij de hut zitten. Ze neemt een hap en roept 
enthousiast: ‘Wat een verrúkkelijke taart. Werkelijk heerlijk. Goed gedaan, Bobbie. En de hut lijkt wel een paleis. Sam, je bent 
een echte vakman.’

Pagina 2 / 3

Tante Tosca komt oppassen
BIJLAGE

Hand in Hand 23



Sam en Bobbie kijken elkaar verlegen aan. 
‘Nou, tante,’ begint Bobbie. ‘Dat is heel lief van u.’
‘Maar eigenlijk moeten we iets verklappen’, stamelt Sam. 
‘Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ík heb de hut in elkaar getimmerd’, zegt Bobbie, terwijl ze aan haar roze jurkje frunnikt. 
‘En ík heb de taart gebakken’, f luistert Sam.
 
Tante Tosca kijkt ze verbaasd aan. Ze kan haar oren niet geloven. 
‘Is dat echt waar?’
Sam moet bijna huilen. 
’Ben je nu boos?’ vraagt Bobbie. 
‘Och, lieverds. Nee, joh. Ik vind het wel een beetje gek. Maar als het jullie blij maakt, dan maakt het mij eigenlijk niks uit. Jullie 
hebben zó goed je best gedaan. Waarom zou ik dan boos zijn?’, zegt tante Tosca, terwijl ze het tweetal op hun hoofd kust. 

Sam en Bobbie zijn opgelucht. En de rest van de dag is het ontzettend leuk met Tante Tosca. Bobbie speelt een potje voetbal 
met haar en Sam laat zien hoe goed hij kan dansen. Ze mogen gewoon weer kleren aan die ze zelf leuk vinden. De rest van 
de zomer is lang niet meer zo saai, want voortaan als tante Tosca komt oppassen, beleven ze allerlei nieuwe avonturen. En 
ach, dan zijn die natte slobberkussen ook niet zo erg.
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Koning & Koning 
Tijdsindicatie: 

45 tot 60 minuten 

Doelstellingen: 
• Leerlingen denken na over verliefdheid. 
• Leerlingen worden zich bewust van het verschil tussen wel of niet getrouwd zijn. 
• Leerlingen krijgen inzicht in diverse relatievormen. 

Benodigde bijlage:
• Bijlage: Koning & Koning | Verhaal (blz. 29)

Voorbereiding:
• Maak ruimte vrij voor het opvoeren van een toneelstukje. 
• Eventueel kun je het ‘toneel’ koninklijk aankleden en zorgen voor feestelijke kleren. 
• Als je Koning & Koning (geschreven door Linda de Haan en Stern Nijland) graag wil voorlezen met het prentenboek 

erbij, dan kun je dat bestellen op www.koningenkoning.nl. 

BESCHRIJVING 
Inleiding: 
Ga met de leerlingen in een kring zitten en vertel dat ze naar een verhaal gaan luisteren. In eerste instantie verklap 
je het einde nog niet; de kinderen mogen het verhaal zelf afmaken. Je leest het verhaal voor tot het moment waarop 
de prins kennismaakt met prinses Madelief en prins Heerlijk. Dan is het aan de leerlingen om samen een leuk einde te 
verzinnen. 

Nadat de klas een af loop voor het verhaal heeft bedacht, lees je het echte einde van het verhaal voor. Vraag 
vervolgens wat de kinderen ervan vinden en laat ze ook op elkaar reageren. 

Kern:
Nu mogen de leerlingen het verhaal gaan naspelen. Verdeel de klas in twee groepen, zodat ze naar elkaar kunnen 
kijken. Geef de leerlingen ongeveer 10 minuten voorbereidingstijd. Ze mogen zelf beslissen wie welke rol gaat spelen. 
Beide groepen gaan het verhaal twee keer naspelen. De eerste keer met het einde zoals ze dat zelf hebben bedacht 
en de tweede keer met het ‘echte’ einde. 

Verwerking:
Misschien heb je tijdens het spelen reacties gezien waar je nieuwsgierig naar bent. Als de voorstelling is afgelopen, kun 
je nog met de kinderen over het verhaal en het toneelstukje napraten.
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Het volgende verhaal is een bewerking van het boek Koning & Koning. In verband met het toneelspel is het verhaal 
beeldender geschreven. Het wijkt dus af van het verhaal uit het originele prentenboek.

Op het topje van de berg woonden een oude koningin, een jonge kroonprins en een kroontjeskat in een prachtig kasteel. De 
koningin was al heel oud. Ze liep krom en haar gezicht was een beetje gerimpeld. Als ze op haar troon ging zitten, dan deed 
ze dat heel langzaam. Op een dag zei de oude koningin: ‘Ik ben zó moe. Ik wil geen koningin meer zijn.’ 

Dus besloot ze 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 slaapkamer van de kroonprins. ‘Opstaan!’ riep de koningin. 

De jonge kroonprins schrok wakker. ‘Hé, wat doet u nou, moeder?’ riep de prins. ‘Ik moet met je praten,’ zei de oude koningin. 
‘Ik wil geen koningin meer zijn. Ik ben het al zo lang!’ En toen begon ze te huilen. De prins troostte haar: ‘Liefste mama van me, 
als jij geen koningin wilt zijn, dan ga je toch met pensioen? En dan word ik wel koning.’ ‘Maar je moet dan wel trouwen, hoor. 
Een koning zonder vrouw is absoluut geen optie,’ zei de koningin. ‘We organiseren een gigantische bruiloft voor je.’

De prins schrok enorm. ‘Wat zegt u nu? Moet ik gaan trouwen?’, bibberde de prins. ‘Maar met wie dan?’ ‘Dat zoeken we wel 
uit,’ zei de koningin en ze zwaaide met haar vinger. ‘Maar jij zult trouwen.’ 

Bij het diner begon de koningin er wéér over. De prins zat aan de andere kant van de tafel en kon geen hap door zijn keel 
krijgen. De koningin bleef er maar over door praten. Ze legde haar vork neer en zei: ‘Toen ik zo oud was als jij, was ik al twee 
keer getrouwd. Iedere prins om ons heen heeft al een vrouw, maar jij nog steeds 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 ontving de koningin een lange lijst. Daarop stonden een heleboel namen van prinsessen. Ze belde ze allemaal op 
en vroeg ze om op visite te komen. De eerste prinses kwam gelijk de volgende dag al. 

De 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! Ik ben prinses Aria uit Oostenrijk.’ En de prinses in de 
voordeur zong gelijk 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. 

Een uur later werd er alweer aangebeld. Er stond een kleine prinses voor de deur. ‘Hallo, ik ben prinses Dolly,’ zei ze. En 
vervolgens begon prinses Dolly aan een circusact. Ze gooide met ballen en met stokjes, die alle kanten opvlogen. De prins 
werd er bang van. ‘Nee,’ riep de prins. Hij bedankte haar en stuurde haar weer weg. 

Koning & Koning
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Koning & Koning

Toen kwam er een prinses uit Groenland met een wel heel bijzonder uiterlijk. Ze was namelijk 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 er een prinses die van heel erg ver weg kwam. ‘Hallo!’ zei de prinses. Ze had hele lange armen en daarmee 
zwaaide ze naar iedereen. Ze droeg prachtige kleren en had zwoele, donkere ogen. Een wonderschone prinses, maar ze was 
zó ontzettend lang. En de prins was veel en veel kleiner. Hij kon er niet eens bij als hij haar een kusje wilde geven. Dus stuurde 
hij haar weg. 

De koningin was teleurgesteld. ‘Oh, lieve zoon! 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 staat nog 
iemand voor 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 met 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. 

(Stop hier met voorlezen. De kinderen mogen nu 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 zó blij. Ze regelde een groot feest: een prachtige bruiloft voor de twee prinsen. Er kwamen heel veel 
gasten. Allemaal koningen, 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 jij met mijn zoon trouwen?’ En prins Heerlijk 
zei: ‘Ja.’ Toen vroeg de koningin: ‘Mijn zoon! Wil je met prins Heerlijk trouwen?’ En de kroonprins riep: ‘Ja.’ Hierna barstte het 
feestgedruis los en iedereen begon gezellig te dansen. 

Vanaf toen heetten de prinsen: ‘koning & koning’. De oude koningin had voortaan tijd om heerlijk in de zomerzon te liggen met 
haar kroontjeskat en te genieten van haar rust. De koningen waren dolblij met elkaar. En zo leefden zij nog lang en gelukkig.
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Modeshow
Tijdsindicatie: 

30 tot 45 minuten 

Doelstelling: 
• Leerlingen denken na over uiterlijke verschillen. 

Voorbereiding:
• Leg verschillende soorten kleding klaar: typische kledingstukken voor vrouwen/meisjes, typische kledingstukken voor 

mannen/jongens en ook kleding die door beide seksen gedragen kan worden. Het is de bedoeling dat de leerlingen 
zoveel mogelijk keus hebben. 

• Zet eventueel geschikte modeshowmuziek klaar, die je kunt afspelen tijdens de opdracht. (Let wel op dat jijzelf en de 
leerlingen goed verstaanbaar blijven.)

BESCHRIJVING 
Inleiding: 
Leg de leerlingen uit dat ze een modeshow gaan lopen. Ieder kind mag aantrekken wat hij of zij zelf leuk vindt. Splits de 
klas in twee grote groepen (eventueel kunnen ze een groepsnaam bedenken) en verdeel daar de kleding over. 

Kern: 
De kinderen mogen zich nu verkleden. Het is belangrijk dat de kinderen aantrekken wat ze zelf willen. Vraag daarom de 
kinderen tijdens het verkleden waarom ze juist die kleding pakken. Is het omdat ze het mooi vinden? Of juist gek? Omdat 
het lekker zit? Is het kleding die ze in het dagelijkse leven ook dragen of willen ze zich juist als een totaal ander persoon 
verkleden? De eerste groep begint met de modeshow, waarbij de tweede groep het enthousiaste publiek speelt. Later 
worden de rollen omgedraaid.

Zelf presenteer je de show, eventueel met hulp van de kinderen. Roep bijvoorbeeld: ‘Dit is de modeshow van [naam 
school]! Allereerst krijgen we [naam leerling 1] en [naam leerling 2]!’ Vervolgens vertelt de leerling wat hij of zij draagt 
en waarom. Als de eerste groep klaar is, gaat de andere groep de modeshow lopen. Als iedereen geweest is, sluit je af 
door met z’n allen een parade te lopen (of te dansen) door het klaslokaal. (Als je muziek gebruikt, kan hij hier harder 
worden gedraaid.)

Verwerking: 
Bespreek met de leerlingen waarom ze juist deze kledingstukken gekozen hebben om aan te doen. Welke verschillen 
hebben ze gezien tussen de meisjes- en de jongenskleding? Vinden ze zelf dat er typische meisjes- en jongenskleding 
bestaat? Wat vinden ze bijvoorbeeld van vrouwen in een (mannen)pak? Of van mannen in een rok of op hoge hakken? 
Stimuleer hierin de dialoog; er is geen goed of fout. Probeer echter wel duidelijk te maken dat je eigenlijk alle soorten 
kleding kunt dragen, wanneer je er zelf maar prettig in voelt.
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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: 
• Maak voor alle kinderen in de klas een rood en een groen kaartje.

BESCHRIJVING 
Inleiding: 
Vertel de leerlingen dat je een paar meningen gaat voorlezen (zie onder aan deze pagina). Als ze het met die mening 
eens zijn, steken ze het groene kaartje omhoog. Als ze het er niet mee eens zijn, steken ze het rode kaartje omhoog. 

Kern: 
Deel de kaartjes aan de leerlingen uit. Lees daarna de meningen één voor één voor. Na iedere mening kijk je wie van 
de leerlingen het er mee eens of juist oneens is. Vraag aan de kinderen waarom ze dit vinden. Laat de kinderen met 
elkaar praten over het onderwerp en probeer hen echte argumenten te laten noemen. Benadruk dat iedereen mag 
uitkomen voor zijn eigen mening, maar dat het belangrijk is dat je elkaars mening respecteert omdat er meerdere 
meningen over eenzelfde onderwerp kunnen bestaan.

Verwerking: 
Vraag aan het einde van de discussie welke kinderen van mening veranderd zijn, en waarom. Er is wederom geen goed 
of fout antwoord, maar ideaal gezien zijn de vooroordelen over jongens en meisjes verminderd. 

Meningen: 
• Voetbal is voor jongens.
• Koken is voor meisjes.
• Met poppen spelen is leuk voor jongens. 
• Meisjes hebben meer fantasie dan jongens. 
• Het is gek als een jongen alleen met meisjes speelt, of andersom.
• Stoer gedrag is voor meisjes.
• Sport is echt iets voor jongens. 
• Het is gek als een jongen of man huilt.
• Sommige beroepen zijn alleen voor jongens en sommige alleen voor meisjes. 
• Je kunt zowel op jongens als op meisjes verliefd zijn.
• Je kunt aan iemands uiterlijk zien wat voor persoon dit is. 
• Meisjes die eigenlijk een jongen willen zijn (of andersom), stellen zich aan.
• Je moet proberen net zo te zijn als de andere kinderen in de groep.
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Houden van
Tijdsindicatie: 

45 tot 60 minuten 

Doelstellingen: 
• Leerlingen denken na over verschillende vormen van liefde. 
• Leerlingen denken na over vriendschap. 
• Leerlingen krijgen inzicht in diverse relatievormen. 

Voorbereiding: 
• Geef de kinderen een week van tevoren de opdracht om een foto van zichzelf mee te nemen. 
• Leg scharen, lijm, kleurpotloden en voor iedere leerling een groot vel papier klaar. 

BESCHRIJVING 
Inleiding: 
Leg aan de kinderen uit dat ‘houden van’ een breed begrip is. Zo kun je natuurlijk verliefd worden op een jongen en/of 
een meisje. Maar ‘houden van’ is ook meer dan alleen verliefdheid. Je kunt ook houden van je ouders, familie, vrienden 
en vriendinnen, huisdier of andere mensen die je goed kent, zoals je juf of meester. Vertel de kinderen dat zij een ‘ik hou 
van’-kunstwerk gaan maken. 

Kern: 
Bovenaan het vel mogen de kinderen in grote letters ‘ik hou van...’ schrijven. In het midden van het vel plakken ze hun 
meegebrachte foto. Hieromheen mogen ze f iguren tekenen van wie ze houden. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld hun 
papa, mama, zus, broer, opa, oma, tante, oom, neef, nicht, stiefvader, stiefmoeder, juf, meester, oppas, huisdier etc. 

Verwerking: 
Hang de werkjes in de klas op. Laat enkele leerlingen over hun werkje vertellen en vraag wie er ongeveer eenzelfde 
werkje heeft gemaakt. Vraag dan bij wie er andere dingen op zijn/haar werkje staan en laat hem/haar hierover 
vertellen. Probeer zoveel mogelijk verschillende leerlingen aan het woord te laten, zodat de kinderen meer inzicht krijgen 
in andermans leefomgeving en de diverse vormen van ‘houden van’. 

Vraag als afsluiting of de kinderen nog andere relaties kunnen bedenken die nog niet eerder genoemd zijn. Leg ten 
slotte uit dat ‘houden van’ voor iedereen anders is. Het is dan ook belangrijk om elkaar met respect te behandelen, ook 
als iemands voorkeuren en gevoelens anders zijn dan die van jou.
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Tijdsindicatie: 
30 tot 45 minuten 

Doelstellingen: 
• Leerlingen leren wat het betekent om ‘anders te zijn dan de rest’. 
• Leerlingen leren hoe je respectvol met verschillen omgaat. 
• Leerlingen leren wat groepsgedrag en groepsdruk is. 

BESCHRIJVING 
Inleiding: 
Ga met de leerlingen in een kring zitten en vertel dat je een kort verhaal gaat voorlezen. Daarna bespreek je het 
verhaal met de klas. 

Kern: 
Lees het onderstaande verhaal voor.
 
‘Op een school vlakbij zit een jongen die erg meisjesachtig is. In de pauze doet hij liever met de meisjes mee en eigenlijk 
heeft hij alleen maar vriendinnetjes. Zijn hobby’s zijn paardrijden en ballet. De andere jongens vinden hem raar en hij 
wordt vaak uitgelachen en buitengesloten. Hij wordt zelfs zó erg gepest, dat hij niet meer naar school durft.’ 

Stel de leerlingen de volgende vragen: 
• Wat denken jullie dat er aan de hand is? 
• Wat vinden jullie daarvan? 
• Zou het verhaal ook over een meisje kunnen gaan die jongensachtig is? Wat vinden jullie daarvan? 
• Wat zijn echte spelletjes voor jongens? En spelletjes voor meisjes? 
• Plagen jullie elkaar weleens, als een meisje vooral met jongens of een jongen met meisjes speelt? Waarom wel/niet? 

Verwerking: 
Bespreek de antwoorden uitgebreid met de klas. Laat de leerlingen met elkaar discussiëren; er is geen goed of fout. 
Probeer meerdere uitkomsten te ontlokken. Wellicht blijkt op latere leeftijd dat de jongen uit het verhaal op jongens valt, 
maar dat hoeft natuurlijk niet. Hij kan later ook op meisjes vallen, of misschien wel op allebei. Ook zou het kunnen zijn dat 
hij ‘in een verkeerd lichaam geboren is’, dus dat hij eigenlijk liever een meisje wil zijn. Leg ook aan de kinderen uit wat 
groepsdruk en sociaal gewenst/ongewenst gedrag is en vertel dat het belangrijk is om iedereen in zijn waarde te laten: 
behandel je klasgenoten zoals je zelf ook behandeld wilt worden. Maak als afsluiting een groepsafspraak over pesten. 
 
Kijktip:
Van Lucas naar Luus
Aflevering van de VPRO-serie Vreemde e.e.n.d. (17 minuten)
Hierin volgen we Luus, een meisje die als jongen geboren werd. Luus vertelt met haar klasgenoten wat dit inhoudt en op 
wat voor problemen ze stuit.

Verhaal en discussie
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Tijdsindicatie: 
30 tot 45 minuten 

Doelstellingen: 
• Leerlingen leggen een relatie tussen het wensbeeld dat ze van zichzelf hebben 

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

Voorbereiding: 
• Geef de kinderen een week van tevoren de opdracht om plaatjes mee te nemen van beroemdheden die ze 

bewonderen. 
• Leg potloden en tekenpapier klaar. 

BESCHRIJVING 
Inleiding: 
Hang aan het begin van de les de meegebrachte plaatjes op. 
Vertel de leerlingen dat deze les gaat over de ideale man en vrouw. 

Kern: 
Vraag de kinderen om hun ideale man of vrouw te beschrijven en noteer de antwoorden op het bord. Stel daarna de 
volgende vragen: 

• Zijn de idolen die jullie hebben meegenomen de ideale man of vrouw? 
• Wat maakt hen tot de ideale man of vrouw? Noem enkele kenmerken. 
• Welke kenmerken missen ze? Verschillen beroemdheden veel van ‘gewone’ mensen? 
• Maakt beroemd zijn, veel geld en een prachtig uiterlijk gelukkig?
• Hoe belangrijk vind je het dat iemand knap is en mooie kleren draagt?
• Kun je aan iemand zien of hij hetero of homo is?
• Is het erg als je aan iemand kan zien of hij of zij transgender is?
• Kun je aan de buitenkant zien hoe iemand van binnen is?
• Wat vind je belangrijker: een mooi uiterlijk of een mooi innerlijk?
• Worden mensen genoeg op hun innerlijk beoordeeld?

Verwerking: 
Hierna mogen de leerlingen vertellen wat ze mooi, leuk, interessant of belangrijk aan zichzelf (of een medeleerling) 
vinden. Benadruk dat het niet alleen om uiterlijke, maar ook om innerlijke kenmerken gaat; juist het binnenste van mensen 
is erg belangrijk.

De ideale man en vrouw
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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 verschillende relatievormen. 
• Leerlingen praten over liefde en over wat liefde voor hen betekent.

Benodigde bijlagen:
• Bijlage: Luuks feestje | Verhaal (blz. 37)
• Bijlage: Luuks feestje | Vragen (blz 39)

Voorbereiding: 
Kopieer het verhaal Luuks feestje en de bijbehorende vragen voor alle leerlingen.

BESCHRIJVING 
Inleiding: 
Vertel aan de leerlingen dat je een verhaal gaat voorlezen. Hierna mogen ze een aantal vragen beantwoorden.

Kern: 
Lees het verhaal aan de klas voor. De leerlingen mogen meelezen. Na het verhaal bespreek je met de klas de vragen op 
het vragenblad.

Verwerking: 
Vraag na het beantwoorden van de vragen wat de leerlingen van de situatie op het verjaardagsfeestje vonden. Hoe 
hadden zij zelf gereageerd als hun tante iemand van hetzelfde geslacht had meegenomen? Vergelijk 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.

Na af loop geef je het verhaal mee naar huis, zodat de ouders weten waar de kinderen mee bezig zijn en ze hier verder 
over door kunnen praten.

Luuks feestje
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Het is donker in de straten. De bladeren van de bomen ritselen zachtjes door de wind. Luuk probeert te slapen, maar hij is 
veel te zenuwachtig. Hij ligt al een uur wakker. Misschien zelfs twee. Plots klinkt er gestommel. Luuk tuurt naar de deur. Op dit 
moment heeft hij de hele nacht gewacht.

Krrrrrrrrrrrk. De deur gaat krakend open. Luuk doet net alsof hij slaapt. Dan klinkt het luid: ‘Lang zal hij leven, lang zal hij leven, 
lang zal hij leven in de gloria. In de gloria, in de gloria. Hieperdepiep, hoera!’

Luuks moeder komt op de bedrand zitten en kust de jarige job op zijn voorhoofd. ‘Gefeliciteerd lieverd.’ Zijn zusje springt 
op het bed en gilt nogmaals: ‘hieperdepiep… hoera!’ en blaast serpentines over Luuk heen. Wat een goed begin van zijn 
verjaardag. Luuks wangen beginnen ervan te gloeien. Moeder tovert een cadeau tevoorschijn waar Luuk binnen enkele 
seconden het pakpapier afgrist. Het zijn nieuwe sneakers. Stiekem hoopte hij daar al op. Hij doet ze gelijk aan. ‘Schatje, kom. 
Dan ontbijten we snel, anders kom je te laat voor school’, zegt zijn moeder. Zijn traktatie, druivenrupsen, staan al klaar in de 
koelkast. Daar zijn ze gisteren druk mee in de weer geweest. Luuk doet net zijn jas aan als de telefoon gaat. ‘Lieverd!’, roept 
zijn moeder. ‘Het is tante Sascha!’

Tante Sascha is de zus van zijn moeder en zijn lievelingstante. Vorig jaar kwam ze een tijdje bij hen in huis wonen, omdat ze 
net was gescheiden van haar man, oom Sjoerd. Het was erg gezellig met haar in huis en Luuk baalde toen ze weer een eigen 
woning had gevonden.

‘Luuk! Lievelingsneefje van me,’ zegt tante Sascha door de telefoon. ‘Gefeliciteerd! Ik wil je vast een hele f ijne dag wensen en 
ik heb enorm zin in je verjaardagsfeestje.’ Na school zou Luuk zijn verjaardag vieren met vriendjes, vriendinnetjes en familie. 
Die feestjes waren altijd erg gezellig. ‘Vind je het goed als ik iemand mee neem?’ zegt tante Sascha enthousiast. Dat vindt Luuk 
natuurlijk niet erg. ’Tot vanmiddag!’ Zijn tante klinkt dolblij. Zou ze verliefd zijn? Luuk hoopt het. Zijn tante verdient de allerleukste 
man van de wereld.

Op school wordt er luid gezongen. Zijn stoel is versierd en iedereen smikkelt van de getrakteerde druivenrupsen. Jammer 
dat de klas juist die dag een rekentoets heeft. Luuk kan zijn gedachten er bijna niet bij houden. Hij kan alleen maar aan zijn 
verjaardagsfeestje denken.

Als Luuk thuiskomt is de hele woonkamer versierd. De keuken ruikt naar versgebakken appeltaart en zijn moeder legt de 
laatste hand aan de hapjes. De eerste gasten zijn er al; de beste vrienden van zijn moeder kletsen luid en Luuks zusje zingt een 
liedje voor opa. Dan gaat de deurbel. Yes! Het is tante Sascha.

Luuk doet de deur open. Zijn tante zwiert de kamer in en geeft haar neefje een dikke knuffel. ‘Hoera, lieve Luuk! Gefeliciteerd.’ 
Tante Sascha straalt. ‘Ik heb me speciaal voor jouw verjaardag opgedoft. Wat vind je van mijn nieuwe jurk? Geel, omdat dat 
jouw lievelingskleur is.’ Luuk kijkt naar zijn eigen trui. Geel. Zijn tante kent hem van binnen en van buiten. Tante Sascha knuffelt 
ook Luuks moeder gedag.
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‘Jongens, ik wil jullie graag aan iemand voorstellen’, zegt tante een beetje zenuwachtig. Luuk is benieuwd. Zou ze echt een 
nieuwe man hebben gevonden? ‘Vorig jaar was best wel een moeilijk jaar, met de scheiding en alles. Maar ik heb een nieuw 
iemand ontmoet, die me enorm gelukkig maakt.’ Tante Sascha zet een stap opzij. ‘Dit is mijn nieuwe liefde, Indra.’

Achter tante Sascha komt een lange vrouw vandaan, op hoge hakken, met een chic, zwart broekpak aan en haar steile haren 
strak in een knot. ‘Hoi allemaal, ik ben Indra.’ Luuk is beduusd. Hij snapt het niet zo goed. ‘Indra en ik kennen elkaar al een tijdje 
van yoga. Een tijd geleden zijn we na de les een keer samen koff ie gaan drinken’, vertelt tante Sascha. ‘En vanaf toen was het 
raak’, vervolgt Indra. Tante Sascha en Indra kussen elkaar op de mond en giechelen allebei een beetje. Ze zijn duidelijk tot 
over hun oren verliefd.

‘Wat geweldig!’, roept Luuks moeder en omhelst Indra. ‘Leuk kennis te maken, Indra. En van harte welkom!’ Tante Sascha en 
Indra krijgen allebei een drankje en kletsen verder met moeder.

Luuk is in de war. Vorig jaar was ze nog getrouwd met oom Sjoerd, en nu heeft ze verkering met Indra. Hij snapt het niet zo 
goed. Later in de middag klimt hij bij zijn tante op schoot. ‘Tante Sascha, hoe kan het nou dat je eerst nog met oom Sjoerd 
was, en nu met een vrouw? Ben je nu lesbisch?’ vraagt hij.

‘Ik snap helemaal dat je in de war bent’, zegt tante Sascha. ‘En dat is helemaal niet erg.’ Ze neemt een slokje van haar drankje. 
‘Ik ben mijn hele leven al verliefd geweest op jongens maar ook op meisjes. En toen ik oom Sjoerd ontmoette, was ik zó enorm 
verliefd op hem. Daarom zijn we toen ook getrouwd. Nu ben ik Indra tegengekomen en wil ik het liefste bij haar zijn. Het 
maakt me dus niet uit of iemand een man of een vrouw is. Als diegene maar leuk is.’

‘Dus je vindt nog steeds vrouwen én mannen leuk. Is dat niet soms een beetje verwarrend?’ vraagt Luuk. Zijn tante moest 
lachen. ‘Ja, naast vrouwen vind ik mannen ook nog altijd leuk. En dat is soms best een beetje lastig, maar nu vind ik Indra de 
allerleukste.’

‘En ik vind jouw tante de allerleukste’, valt Indra het gesprek binnen. ‘Wij gaan trouwens komend weekend bowlen. Heb je zin 
om met ons mee te gaan?’ Luuk kijkt zijn tante aan. ‘Ja, dat lijkt mij een fantastisch idee!’ zegt tante. ‘Ik kan voor geen meter 
bowlen, maar jullie zijn er allebei goed in. Wie van jullie zou er winnen?’

‘Ik!’ zegt Indra. ‘Nee, ik!’ roept Luuk. Ze moeten alle drie lachen. Dat belooft een spannende strijd te worden. Luuk knuffelt zijn 
tante. ‘Leuke sneakers trouwens’, zegt Indra. Luuk gloeit van trots. Blijkbaar heeft Indra goede smaak. Hij vindt haar nu al leuk. 
En hij is blij dat zijn tante zo gelukkig is.

De rest van zijn verjaardagsfeestje is een groot succes. Net zoals het bowlen later dat weekend. Wie er uiteindelijk heeft 
gewonnen? Luuk. Met één punt verschil.

Luuks feestje
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1. Waarom klinkt tante Sascha zo vrolijk aan de telefoon?

2. Waarom vindt Luuk het gek dat zijn tante haar vriendin Indra heeft meegebracht?

3. Waarom kussen tante Sascha en Indra elkaar?

4. Zou tante Sascha in de toekomst ook nog ooit een vriendje kunnen hebben?

5. Hoe voelt het als je verliefd bent?

6. Voelt verliefd zijn anders als je op iemand verliefd bent van hetzelfde geslacht?

7. Hoe heet het als je op jongens én op meisjes verliefd kan worden?

8. Wat vinden jullie daarvan?

9. Hoe kom je erachter of je op jongens, op meisjes of op allebei valt?

Luuks feestje
VRAGEN

 BIJLAGE
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Tijdsindicatie: 
30 tot 45 minuten 

Doelstellingen: 
• Leerlingen leren 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. 

Benodigde bijlage:
• Bijlage: Verliefd worden | Wist je dat...? (blz. 41)

Voorbereiding: 
• Verdeel de klas in groepjes van 5 of 6 leerlingen. 
• Kopieer de bijlage eenmaal om voor te lezen in de klas. 

BESCHRIJVING 
Inleiding: 
Vertel de leerlingen dat de les van vandaag gaat over verliefdheid. Leg uit dat jongens verliefd kunnen worden op meisjes 
en meisjes op jongens, maar dat jongens en meisjes ook verliefd kunnen worden op iemand van hun eigen geslacht. 

Kern: 
De leerlingen gaan in groepjes de volgende vragen bespreken. Benadruk dat ze hun antwoorden goed moeten 
beargumenteren:

• 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 je omgeving daarop reageert?
• Denk je dat het leven voor iemand die homo, lesbisch of biseksueel moeilijker is dan voor iemand die hetero is? 

Waarom wel/niet?
• Hoe zou je reageren als iemand uit je klas homo, lesbisch of biseksueel is?

Nadat de groepjes afzonderlijk een mening hebben gevormd, worden de antwoorden van de verschillende groepjes 
klassikaal besproken. Begeleid de discussie tussen de verschillende groepjes en let er op dat de verschillende antwoorden 
goed onderbouwd worden. 

Verwerking: 
Noem na de discussie de feiten op uit de bijlage. Als de kinderen het feitje al weten, mogen ze hun hand opsteken en 
eventueel aanvullen of hun mening geven. Probeer de dialoog tussen de leerlingen te stimuleren. Vraag na af loop over 
welke feiten ze nog meer willen weten. 

Benadruk aan het eind van de les het belang van wederzijds respect. Dit kun je doen door het volgende te vertellen: 
‘Natuurlijk is verliefd worden erg spannend en leuk, maar je voelt je ook vaak onzeker. Soms ben je bang dat een ander 
je niet leuk vindt. Of ben je bang dat anderen jouw verliefdheid op iemand van hetzelfde geslacht niet accepteren. 
Daarom is het belangrijk dat je elkaar respecteert, ook al matchen iemands gevoelens of voorkeuren niet met die van jou. 
Accepteer elkaar zoals je bent, want voor verliefdheid hoef je je niet te schamen. Verliefd zijn is juist leuk.’

Verliefd worden
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Wist je dat...? 
• ... homoseksualiteit van het Griekse woord ‘homos’ komt? En dat dit ‘gelijk’ of ‘hetzelfde’ betekent? 

• ... liefde en seks tussen mensen van hetzelfde geslacht onder alle bevolkingsgroepen voorkomt, al sinds de oudheid? 

• ... het woord ‘lesbisch’ afgeleid is van het Griekse eiland Lesbos, waar dichteres Sappho al ver voor onze jaartelling haar 

liefde voor meisjes bezong? 

• ... je als biseksueel verliefd kunt worden op mannen én vrouwen?

• ... een biseksueel niet per se een relatie heeft met een man en een vrouw tegelijk? 

• ... tijdens de Tweede Wereldoorlog duizenden homoseksuelen gemarteld en vermoord werden vanwege hun geaardheid? 

• ... mensen zich na de Tweede Wereldoorlog gingen verenigen om zich sterk te maken voor de acceptatie van 

homoseksualiteit? 

• ... het COC al in 1946 werd opgericht onder de naam Shakespeareclub, maar in 1949 werd omgedoopt tot Cultuur- en 

Ontspannings Centrum?

• ... deze schuilnamen werden gebruikt zodat homoseksuelen en lesbiennes elkaar konden ontmoeten? Homoseksualiteit was 

toen nog bij de wet verboden. Later was de naam COC zo bekend, dat het niet meer is veranderd.

• ... 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? 

• ... pas sinds 2001 mensen van hetzelfde geslacht kunnen trouwen in Nederland?

• ... ons land daarmee het eerste land ter wereld was?

• ... in veel landen het huwelijk tussen mensen van het gelijke geslacht nog verboden is en in sommige landen 

homoseksuelen en lesbiennes zelfs de doodstraf krijgen vanwege hun geaardheid?

• ... de regenboogvlag een symbool is voor seksuele diversiteit vanwege de verschillende kleuren? 

• ... genderdysforie de off iciële term is voor mensen bij wie het geboortegeslacht niet overeenkomt met het geslacht hoe 

ze zich van binnen voelen? En dat we deze mensen ‘transgenders’ noemen?

• ... er ook veel mensen zijn die zich niet per se man of per se vrouw voelen, maar er tussenin zitten?

• ... er in Nederland nog steeds groepen zijn die seksuele diversiteit afkeuren en net doen alsof homoseksuelen, biseksuelen 

en transgenders niet bestaan?

• ... de afkorting LHBT+ staat voor Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen, Transgenders en de + aan het eind staat voor 

alle seksuele voorkeuren en geslachtsidentiteiten?

• ... er LHBT+’ers worden afgewezen door hun ouders en geen contact meer met ze hebben?

• ... homoseksualiteit ook in de dierenwereld voor komt?

• ... homoseksualiteit pas sinds 1990 niet meer als ziekte wordt beschouwd door de Wereldgezondheidsorganisatie?

Verliefd worden BIJLAGE
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Tijdsindicatie: 
30 tot 45 minuten 

Doelstellingen: 
• Leerlingen krijgen informatie over seksuele diversiteit. 
• Leerlingen leren over acceptatie en respect.

Benodigde bijlage:
• Bijlage: Artikel 1 | Artikelen (blz. 44)

Voorbereiding: 
• Kopieer de bijlage één keer voor jezelf.

BESCHRIJVING 
Inleiding: 
In deze les maken de leerlingen kennis met een van de belangrijkste punten in onze grondwet: artikel 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: 
Lees de kinderen artikel 1 van de grondwet voor. Vraag vervolgens aan de klas of zij kunnen vertellen wat dit precies 
betekent. Laat meerdere leerlingen aan het woord en geef eventueel hints. 

Vat als de leerlingen zijn uitgesproken het antwoord nog even samen: In artikel 1 van onze wet staat dat alle mensen gelijk 
behandeld moeten worden. Je mag mensen dus niet discrimineren om hun huidskleur, geloof of geaardheid. Dit houdt 
onder andere in dat mannen die verliefd zijn op mannen, of vrouwen die verliefd zijn op vrouwen niet mogen worden 
gediscrimineerd, net zoals transgenders. Ze verdienen respect. 

Praat met de kinderen over wat zij van artikel 1 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 vanwege hun geloof, huidskleur of geaardheid? Is pesten ook een 
vorm van discrimineren? Vinden ze dat iedereen gelijk is en dat discriminatie dus verboden is?

Artikel 1
GROEP 7 EN 8
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Artikel 1
Verwerking: 
Laat de leerlingen groepjes van vier maken. Ze krijgen vijftien minuten de tijd om op internet te zoeken naar nieuwsberichten 
waarin sprake is van discriminatie tegen homoseksuelen, lesbiennes en/of transgenders. Het bericht dat ze graag in de klas willen 
voorlezen mogen ze uitprinten.

Als de vijftien minuten om zijn, verzamelt iedereen zich weer in de klas. Laat ieder groepje hun nieuwsbericht voorlezen. Bespreek 
de berichten met de klas.

Voorbeelden van vragen die je kan stellen: 
• Wat vind je van het nieuwsbericht? 
• Als jij homoseksueel, biseksueel of lesbisch zou zijn, zou je dan met iemand van hetzelfde geslacht hand in hand over straat 

lopen? Waarom wel/niet? Hoe denk dat je dat andere mensen kunnen reageren?
• Hebben je weleens twee vrouwen of twee mannen in het openbaar zien kussen? Wat vind je daarvan? Vind je dat anders 

dan als een vrouw met een man kust? 
• Wat vind je ervan als iemand die transgender is wordt uitgescholden? 
• Hoe zou je je voelen als je transgender bent? Zou je bang zijn dit aan de buitenwereld te vertellen? Waarom wel/niet? 
• Wat vind je ervan dat het woord ‘homo’ vaak wordt gebruikt als scheldwoord? 
• Heeft een van jullie wel eens gezien dat iemand werd gediscrimineerd? Deed je toen wat? 
• Hoe zou je reageren als je zelf werd gediscrimineerd?

Als aanvulling kun je de artikelen uit de bijlage gebruiken. De leerlingen mogen hierop reageren. Maak als afsluiting een 
gezamenlijke afspraak om niet te discrimineren en om iedereen in hun waarde te laten. Iedereen is anders en iedereen verdient 
respect. Behandel anderen zoals je zelf ook behandeld wilt worden.
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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 leren wat groepsdruk en groepsgerelateerd gedrag is.

Benodigde bijlage:
• Bijlage: Noem een nummer (blz. 47)

Voorbereiding: 
• Kopieer het vouwspel uit de bijlage voor alle leerlingen. 
• Leg scharen klaar. 
• Vouw één of twee spellen als proefexemplaar. 

BESCHRIJVING 
Inleiding: 
Leg 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 en dicht. 
Elke keer dat ze dit doen, wordt er een vraag zichtbaar. 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, kun je ook het vouwen stap voor stap klassikaal begeleiden. Het is handig om van tevoren vast één of 
twee exemplaren in elkaar te vouwen.

Hierna gaan de leerlingen 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. Jij bepaalt wanneer de laatste 
minuut om te discussiëren in gaat. 

Verwerking: 
Bespreek 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.

Noem een nummer
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Noem een nummer
1: Knip of scheur het papier over de buitenste paarse stippellijn 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 f lapjes. 

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

Benodigde bijlage:
• Bijlage: Discussiegroepen | Stellingen (blz 49)

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

BESCHRIJVING 
Inleiding: 
Wijs vier kinderen aan die vandaag de jury zullen vormen. Zij nemen plaats vooraan in de klas. Verdeel dan de rest van de 
klas in twee groepen, die tegenover elkaar gaan zitten. Zij vormen de twee discussiegroepen. Leg uit dat je een paar stellingen 
gaat voorlezen, waarop de ene groep de stelling moet beantwoorden met ‘ja’ en de andere groep met ‘nee’. Beide groepen 
mogen om de beurt iets zeggen. De groep die zijn mening het beste onderbouwt en beargumenteert, krijgt een punt. Bij een 
gelijke score krijgen beide groepen een punt. Het is belangrijk dat de jury respect heeft voor alle meningen en beoordeelt op 
de argumentatie. Het gaat er dus niet om welke groep de meest wenselijke antwoorden geeft, maar wie zijn mening het beste 
onderbouwt. De groep die aan het eind de meeste punten heeft gescoord, heeft gewonnen.

Kern: 
Lees de stellingen uit de bijlage een voor een voor. Na elke stelling mag een groep het woord nemen. Wanneer een leerling 
wil reageren, moet hij of zij opstaan. Beide groepen mogen vervolgens met elkaar in debat. Jij als docent leidt de discussie en 
bepaalt welke groep er spreekt en voor hoe lang. Let erop dat niet steeds dezelfde leerlingen aan het woord zijn. Ook stel je 
vast welke groep er vóór en welke groep er tégen de stelling is. Zo voorkom je dat beide groepen dezelfde mening hebben 
en worden de leerlingen gedwongen over beide kanten na te denken. Het kan dus voorkomen dat de leerlingen een mening 
moeten verdedigen waar ze het niet per se mee eens zijn. Probeer eventueel vervolgvragen te stellen, zodat de leerlingen hun 
meningen zo goed mogelijk onderbouwen. De jury houdt de score bij en maakt de eindscore aan het einde van het debat 
bekend.

Verwerking: 
Vat voor de klas nog eens samen welke verschillende meningen er zijn besproken. Vertel dat het belangrijk is om respect te 
hebben voor elkaar en dat je andere mensen moet behandelen zoals je zelf graag behandeld wilt worden.

Discussiegroepen
GROEP 7 EN 8
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Discussiegroepen

1. Homo’s, lesbiennes en biseksuelen zijn vies. 

2. Homo’s kunnen niet sporten. 

3. Het is normaal als je hetero bent. 

4. Niet-hetero’s mogen kinderen krijgen. 

5. Elkaar uitschelden voor ‘homo’ is oké, zelfs als je het niet zo meent. 

6. Hetero’s zijn gelukkiger. 

7. Hetero’s en lesbiennes hebben minder verstand van mode. 

8. Als een transgender vroeger een man/vrouw is geweest, zou je dat van buiten niet meer mogen kunnen zien. 

9. De maatschappij is erg ingericht op de hokjes man-vrouw. 

10. Als twee meisjes elkaar kussen, vind ik dat minder vies dan twee jongens die elkaar kussen.

 11. Als je op mannen én op vrouwen valt, dan durf je niet te kiezen. 

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

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

14. Je mag zijn wie je wilt, of je nu hetero, biseksueel, lesbisch, homo of transgender bent.

STELLINGEN
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Tijdsindicatie: 
15 tot 30 minuten 

Doelstellingen: 
• Leerlingen leggen een relatie tussen het wensbeeld dat ze van zichzelf hebben en het 

realiteitsbeeld. 
• Leerlingen leggen een relatie tussen het wensbeeld dat anderen van hen hebben en hun persoonlijke gedachten 

en gevoelens. 

Benodigde bijlagen:
• Bijlage: Quiz | Vragen (blz. 51)
• Bijlage: Quiz | Antwoordenblad (blz. 54)

Voorbereiding: 
Kopieer de quiz en het scoreformulier voor alle kinderen.

BESCHRIJVING 
Inleiding: 
Vertel de leerlingen dat ze een quiz gaan maken. Vraag de leerlingen de quiz zo eerlijk mogelijk in te vullen. Hij is anoniem, dus 
niemand hoeft te vertellen wat hij of zij ingevuld heeft. 

Kern: 
Deel de quiz uit en laat de leerlingen de formulieren individueel invullen. Ze mogen bij elke vraag het antwoord omcirkelen 
waar ze het meest mee eens zijn. Als iedereen klaar is, deel je het scoreformulier uit en laat je de leerlingen zelf hun score 
berekenen. 

Vraag de leerlingen vervolgens hun score op een briefje te schrijven, dat dicht te vouwen en in een doos te doen, zonder hun 
naam erbij. Daarna kun je zelf kijken hoe het met het tolerantieniveau in de klas gesteld is.

Verwerking: 
Praat met de leerlingen na over de enquête en hoe de klas gemiddeld heeft gescoord. De kinderen mogen vertellen wat ze 
geleerd hebben en wat ze volgens zichzelf nog bij moeten leren.

Quiz
GROEP 7 EN 8
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Quiz

Je gaat nu een quiz maken. Omcirkel het antwoord dat het beste bij jou past. Daarna krijg je een antwoordenblad met een 
puntensysteem. Tel de punten van jouw antwoorden bij elkaar op.

1. ALS ANDEREN ME NIET ACCEPTEREN ZOALS IK BEN, DAN...
A … pas ik me aan de groep aan en doe me anders voor dan ik ben.
B  … trek ik me nergens iets van aan en doe lekker mijn eigen ding.
C  … ga ik met ze in gesprek, want misschien moeten ze me eerst beter leren kennen.
D  … vraag ik aan mijn ouders of ik naar een andere school mag.

2. ALS IK IETS ANDERS LEUK VIND DAN DE REST, DAN…
A … laat ik daar niets van merken en doe gewoon met iedereen mee.
B  … kom ik daar voor uit, ook al zijn anderen het niet met me eens.
C … probeer ik anderen te overtuigen, maar doe uiteindelijk met iedereen mee.
D … laat ik daar weinig van merken, maar trek wel de volgende keer mijn eigen plan.

3. ALS IEMAND UIT MIJN KLAS EEN BEETJE ANDERS IS DAN DE REST, DAN…
A … plaag ik hem of haar. Uitschelden doet geen pijn, toch?
B  … ga ik daar normaal mee om. Maar beste vrienden zijn we niet.
C  … laat ik hem of haar links liggen.
D  … zorg ik ervoor dat hij of zij gewoon bij de groep hoort. Iedereen verdient namelijk respect.

4. ALS LHBT+’ERS OP TELEVISIE BELACHELIJK WORDEN GEMAAKT, VIND IK DAT…
A … belachelijk! Hoe kan het nu zo zijn dat er tegenwoordig nog steeds om LBHT+’ers gelachen wordt?
B  … moeten kunnen. Vrijheid van meningsuiting, toch?
C  … hilarisch. Ik lach lekker een potje mee.
D  … ongemakkelijk. Maar ik wind me er verder niet echt over op.

5. IK VIND DAT IEDEREEN ZICHZELF MAG ZIJN. 
A  … Jazeker. Zolang je elkaar maar respecteert en in je waarde laat.
B  … Ja, maar soms is het toch ook wel goed om je aan te passen aan de rest.
C … Soms. Ik vind namelijk dat veel mensen zich maar aanstellen.
D … Nee. Doe gewoon normaal, dan doe je al gek genoeg.

6. ALS EEN VAN MIJN VRIENDEN/VRIENDINNEN HOMO OF LESBISCH BLIJKT TE ZIJN, DAN…
A  … zou ik dat toch best een beetje raar vinden. Stel dat hij/zij verliefd op me wordt?
B  … vertel ik dat gelijk aan iedereen. Gadver!
C  … maakt me dat niets uit. Mijn vrienden mogen verliefd worden op wie ze zelf willen. 
D  … zou ik de vriendschap verbreken. Straks gaan anderen denken dat ik zelf ook homo of lesbisch ben.

VRAGEN
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7. DAT ‘HOMO’ NOG STEEDS VEEL WORDT GEBRUIKT ALS SCHELDWOORD, VIND IK…
A  … gek. Je scheldt toch ook niet iemand uit voor ‘hetero’?
B  … prima. Vaak wordt er toch niks mee bedoeld.
C … normaal. Zelf gebruik ik het ook vaak. Het klinkt zo lekker: ‘homooooo!’
D … absurd. Mensen beseffen niet wat voor impact dat heeft op de LHBT+-gemeenschap.

8. ALS IK HOMOSEKSUEEL, LESBISCH, BISEKSUEEL OF TRANSGENDER ZOU ZIJN, DAN...
A  … zouden mijn ouders me het huis uitzetten. Of onterven. Of allebei.
B  … is dat geen enkel probleem, want mijn ouders houden van me zoals ik ben. Ieder vriendje/vriendinnetje 
 ontvangen ze met open armen.
C … is dat wel even slikken voor mijn vader en moeder. Ze hopen dat het een fase is waar ik snel weer uitgroei.
D  … vinden mijn ouders dat niet zo erg, maar houden het toch liever nog maar even stil voor de ooms en tantes.
 
9. ALS IK TWEE JONGENS OF TWEE MEISJES OP STRAAT ZIE KUSSEN, DAN…
A  … scheld of lach ik ze uit. Smerig zeg!
B  … moet ik ze stiekem even na kijken. Het is niet erg hoor, maar toch een klein beetje gek!
C … vind ik dat ongepast. Kussen is oké, maar doe dat lekker thuis.
D  … vind ik dat even normaal als dat ik een meisje met een jongen zie kussen.
 
10. DAT HOMO’S EN LESBIENNES IN NEDERLAND MET ELKAAR MOGEN TROUWENS VIND IK…
A  … geweldig. Als je van elkaar houdt, mag je dat laten blijken. Ongeacht je geaardheid.
B  … raar. Twee vrouwen in een jurk of twee mannen in een pak; dat ziet er toch niet uit?
C  … een aanf luiting. Een huwelijk is tussen een man en een vrouw. Punt.
D  … prima. Ik vind dat iedereen gelijke rechten verdient.

11. ALS IK LATER EEN ZOON OF DOCHTER KRIJG, DAN…
A  … hoop ik niet dat hij of zij homoseksueel of lesbisch is. Dat gun je je kind niet.
B  … geef ik hem of haar alle ruimte om zelf te ontdekken wie hij of zij is, inclusief seksuele voorkeur.
C … zal het gewoon een heterokind zijn. Hetero’s kunnen namelijk geen homoseksuele kinderen krijgen.
D … dan maakt het me niet uit of hij/zij homo of lesbisch is. Maar hij/zij moet zelf het gesprek hierover beginnen.

12. ALS KINDEREN TWEE VADERS OF TWEE MOEDERS HEBBEN, VIND IK DAT… 
A  … normaal. Iedere gezinssituatie is anders. Als het kind maar liefdevol wordt opgevoed.
B  … grappig. Dat hoor je niet vaak. Ik vertel het dan ook vaak aan familie en aan vrienden.
C  … smerig. Kinderen moeten worden opgevoed door een vader en een moeder, zoals het hoort.
D  … gek. Krijg je als kind dan wel een goede opvoeding?

13. ALS IEMAND VAN MIJN VRIENDEN OF FAMILIE TRANSGENDER IS, DAN…
A  … steun ik hem of haar door dik en dun. Ik vind het belangrijk dat diegene helemaal zichzelf kan zijn.
B  … weet ik niet zo goed hoe ik daar mee om moet gaan. Toch raar, als iemand ineens een jongetje of juist 
 een meisje wil zijn. 
C  … houd ik diegene op afstand. Het is niet mijn probleem, dus ik heb daar niks mee te maken. 
D  … zal ik diegene alleen steunen als hij of zij daarom vraagt.

Quiz
VRAGEN
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14. ALS JE HOMOSEKSUEEL, LESBISCH OF BISEKSUEEL BENT, DAN…
A  … stel je je aan.
B  … kies je hiervoor.
C  … is dat zo gegroeid.
D  … ben je zo geboren.

15. ALS JE GELOVIG BENT, DAN KUN JE NIET HOMOSEKSUEEL, LESBISCH OF BISEKSUEEL ZIJN. 
A  … Mee eens.
B  … Een beetje mee eens.
C … Mee oneens.
D … Helemaal mee oneens.

16. THUIS…
A  … kunnen wij gewoon praten over homoseksualiteit. Maar als ze er op televisie grappen over maken, lachen we mee.
B  … is homoseksualiteit een taboe. Mijn ouders doen alsof het niet bestaat.
C … zijn we open over alles. Mijn ouders leren me iedereen in zijn waarde te laten.
D  … maakt mijn familie niet-hetero’s en transgenders vaak belachelijk.

17. ALS JE HOMOSEKSUEEL, LESBISCH, BISEKSUEEL OF TRANSGENDER BENT, DAN HEB JE EEN MOEILIJKER LEVEN. 
A  … Mee eens.
B  … Een beetje mee eens.
C … Mee oneens.
D  … Helemaal mee oneens. 

18. JE KUNT AAN MENSEN ZIEN OF ZE HOMO OF LESBISCH ZIJN. 
A  … Nee, maar eigenlijk zouden ze een speciaal teken moeten dragen, dan kunnen we ze herkennen.
B  … Ja, homo’s zijn altijd ontzettend verwijfd en lesbiennes lijken net mannen.
C … Ieder persoon is anders, en iedereen moet er gewoon lekker uitzien zoals-ie zelf wilt.
D  … Een beetje. Homo’s en lesbiennes zien er toch best wel vaak typisch uit.

19. ALS IEMAND BISEKSUEEL IS, DUS OP MANNEN ÉN OP VROUWEN VERLIEFD KAN WORDEN, DAN… 
A  … stelt hij of zij zich gewoon aan. Lekker van twee walletjes eten. Kies gewoon!
B  … is dat toch super? Van iemand kunnen houden, zonder dat daar per se een geslacht aan verbonden is?
C … oké, maar het lijkt me wel onhandig. Hoe kun je dan een relatie aangaan met één iemand?
D  … vind ik dat gek. Hoe kun je nou op mannen én op vrouwen verliefd worden?

20. RESPECT…
A  … vind ik overbodig. Laat me gewoon lekker zeggen en doen wat ik wil.
B  … toon ik vooral aan ouderen en belangrijke mensen.
C  … geef ik alleen aan degenen die aardig tegen mij zijn.
D  … verdient iedereen. Ongeacht afkomst, huidskleur, seksuele geaardheid of geslacht.

Quiz
VRAGEN
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Check hier jouw antwoorden. 

JOUW SCORE:

A B C D

1. 4 2 1 3

2. 4 1 3 2

3. 4 2 3 1

4. 1 3 4 2

5. 1 2 3 4

6. 2 4 1 3

7. 2 3 4 1

8. 4 1 3 2

9. 4 2 3 1

10. 1 3 4 2

11. 3 1 4 2

12. 1 2 4 3

13. 1 3 4 2

14. 4 3 2 1

15. 4 3 2 1

16. 2 4 1 3

17. 4 3 2 1

18. 4 3 1 2

19. 4 1 2 3

20. 4 2 3 1

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 lichte 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 niet-hetero’s. 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 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 zelfs een voorbeeld zijn. Jij bent zó tolerant dat je misschien 
moeite hebt met anderen die niet tolerant zijn. Probeer uit te 
vinden waarom zij daar meer moeite mee hebben. Luister naar 
wat anderen zeggen en reageer daarop, als dat goed voelt. Je 
kunt vragen stellen, of voorbeelden geven die duidelijk maken hoe 
f ijn het is om met respect behandeld te worden. Zo kun jij anderen 
misschien leren om ook toleranter te zijn.

Quiz
ANTWOORDENBLAD
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LHBT+ 
De afkorting LHBT+ staat voor Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen, Transgenders en de + aan het eind 
staat voor alle seksuele voorkeuren en geslachtsidentiteiten.

GEAARDHEID 
Deze term wordt gebruikt om je seksuele voorkeur aan te geven, dus tot welk geslacht je je aangetrokken voelt.

HETERO / HETEROSEKSUEEL 
Iemand die op het andere geslacht valt. Dus een jongen die op meisjes valt of een meisje dat op jongens valt. Hetero is een 
afkorting van heteroseksueel.

HOMOSEKSUEEL 
Iemand die op hetzelfde geslacht valt. Dus een jongen die op jongens valt of een meisje dat op meisjes valt.

HOMO 
Eigenlijk is dit een afkorting van homoseksueel en betekent dus ook hetzelfde, maar het wordt meestal gebruikt voor een 
jongen die op jongens valt.

LESBISCH 
Wanneer een meisje op meisjes valt.

LESBIENNE 
Een meisje dat op meisjes valt.

BI / BISEKSUEEL
Iemand die zowel op het andere als op hetzelfde geslacht valt. Dus een jongen die op jongens én op meisjes valt en een 
meisje dat op jongens én op meisjes valt.

TRANSGENDER 
Iemand die het gevoel heeft in het verkeerde lichaam geboren te zijn. Dus een jongen die zich meisje voelt of een meisje dat 
zich jongen voelt. Een transgender kan zowel heteroseksueel, homoseksueel als biseksueel zijn.

INTERSEKSUALITEIT 
Dit betekent dat er bij een persoon zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsdelen aanwezig zijn. Meestal wordt iemand die 
interseksueel geboren wordt, snel na de geboorte geopereerd. Daar is niet iedereen het mee eens. De jongen of meisje 
die het betreft kan dan nog niet aangeven of hij/zij zich meer jongen of meer meisje of misschien wel allebei voelt. Van de 
andere kant is het in onze maatschappij erg lastig wanneer je geen duidelijk geslacht hebt.

GENDERQUEER / NON-BINAIR 
Wanneer iemand zich niet per se man of per se vrouw voelt, maar daar tussenin zit.

ASEKSUALITEIT 
Als iemand zich niet aangetrokken voelt tot jongens en ook niet tot meisjes.

Begrippenlijst
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TRAVESTIET 
Een persoon die graag gekleed gaat als iemand van het andere geslacht. Dus een jongen die als meisje gekleed gaat of een 
meisje dat als jongen gekleed gaat. 

DRAG QUEEN 
Een travestiet die zich vooral verkleedt om op te treden of voor de show.

GAY 
Een Engelse term voor homoseksuelen en lesbiennes.

HOMOFOBIE 
Dit betekent letterlijk: angst voor homoseksualiteit. Dat uit zich in uitsluiting, belediging en discriminatie van homoseksuelen, 
lesbiennes en biseksuelen.

TRANSFOBIE 
Angst voor transgenders. Dat uit zich in uitsluiting, belediging en discriminatie.

COMING OUT / UIT DE KAST KOMEN 
Het moment waarop iemand vertelt dat hij/zij LHBT+ is.

GENDERSTEREOTYPERING 
Wanneer bepaalde dingen worden gezien als ‘typisch iets voor jongens’ of ‘typisch iets voor meisjes’. Denk bijvoorbeeld 
aan kleuren (blauw voor jongens, roze voor meisjes), hobby’s (voetballen voor jongens, ballet voor meisjes) en beroepen 
(brandweerman voor jongens, verpleegster voor meisjes). 

GENDERNEUTRAAL
Wanneer er bewust niet gekozen wordt tussen ‘vrouwelijke’ en ‘mannelijke’ eigenschappen, bijvoorbeeld genderneutrale 
namen of genderneutraal speelgoed.

REGENBOOGVLAG 
Het internationaal symbool van de LHBT+-beweging.

JONG & OUT 
Een organisatie voor alle LHBT+’ers t/m 18 jaar. Jong&Out organiseert ieder weekend activiteiten waar jongeren elkaar kunnen 
ontmoeten op een ontspannen manier en in een veilige omgeving. www.jongenout.nl

PAARSE VRIJDAG 
Elk jaar op de tweede vrijdag van december is het Paarse Vrijdag. Dit is een GSA-actiedag waarop de hele school zijn steun 
voor gender en seksuele diversiteit kan laten zien door paars te dragen.

GSA (GENDER AND SEXUALITY ALLIANCE) 
Oftewel een verbond tussen allerlei seksuele oriëntaties, genderidentiteiten en genderexpressies. Dit is een groep scholieren 
en docenten, zowel LHBT+ als hetero, die bijeenkomsten en activiteiten organiseert op het voortgezet onderwijs om ervoor te 
zorgen dat hun school een f ijne en veilige plek is voor iedereen. www.gsanetwerk.nl
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Tips

Documentaires, series & f ilms
HUISJE BOOMPJE BEESTJE - AFLEVERING: IK HEB TWEE PAPA’S 
2013, 15 minuten - SchoolTV 
Is er in elk gezin eigenlijk een vader en een moeder of kan het ook anders? Huisje Boompje Beestje gaat op onderzoek uit. Te 
vinden op internet. 
Geschikt voor: middenbouw

VREEMDE E.E.N.D. - AFLEVERING: VAN LUCAS NAAR LUUS 
2005, 17 minuten - VPRO 
Korte documentaire over een transgender kind in het basisonderwijs. Hierin vertelt Luus samen met haar klasgenoten wat 
transgender inhoudt en op wat voor problemen ze stuit. Te vinden op internet.
Geschikt voor: midden & bovenbouw

HOMOSEKSUALITEIT: HOE GAAN WE ER IN DE WERELD MEE OM? 
2013, 2 minuten – SchoolTV 
Kort informatief f ilmpje over homoseksualiteit in Nederland en de rest van de wereld. Te vinden op internet. 
Geschikt voor: bovenbouw

NIET OP MEISJES 
2013, 19 minuten – VPRO 
In deze documentaire volgen we de elfjarige Melvin, die worstelt met zijn geaardheid. Het vertelt over de moeilijkheden die hij 
ervaart als jonge homoseksueel, maar ook over de bevrijding van zijn coming-out naar familie en vrienden toe. Te vinden op 
internet.
Geschikt voor: bovenbouw

DE DOKTER CORRIE SHOW - AFLEVERING: HOMOSEKSUALITEIT 
2015, 23 minuten - NPO Zapp 
In deze grappige en luchtige serie van NPO/ZAPP behandelt Dokter Corrie het thema seksualiteit. Het onderwerp van deze 
af levering is homo- en biseksualiteit. Te vinden op internet. 
Geschikt voor: bovenbouw

MIJN VADER IS HOMO 
2015, 9 minuten - SchoolTV
Wesley vertelt over zijn homoseksuele vader en zijn lesbische moeder. Te vinden op internet. 
Geschikt voor: bovenbouw

SPANGAS 
2016, KRO-NCRV 
In de jeugdserie SpangaS zit het personage Caro Out, een transgendermeisje gespeeld door actrice Iris Amber Stenger, 
in het echte leven ook transgender. In twee verschillende af leveringen in seizoen 10 vertelt Caro aan haar beste vriendin 
(af levering 39/40) en aan haar klas (af levering 93) dat ze transgender is. Te vinden op internet (zelf even de relevante stukjes 
uit de af levering pikken). 
Geschikt voor: bovenbouw
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RUBEN 
2015, 14 minuten - Regisseur: Thijs Verhoeven 
Korte Nederlandse f ilm over homoseksualiteit en pesten in het onderwijs. Te vinden op YouTube.
Geschikt voor: groep 8 en voortgezet onderwijs

VALENTIJN 
2007, 53 minuten - Bedenker: Hetty Nietsch 
De 8-jarige Valentijn de Hingh wordt negen jaar gevolgd in haar transitie van man naar vrouw. We zien de keuzes die 
Valentijn moet maken, maar ook hoe Valentijns omgeving met deze verandering omgaat. Te vinden op internet. 
Geschikt voor: groep 8 en voortgezet onderwijs
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Boeken
VADERDAG MET TWEE MAMA’S 
Auteur: Karin Wijnhoven 
Geschikt voor: onderbouw

DE MAMA’S VAN STERRE 
Auteur: Gea van Beuningen 
Prachtig prentenboek waarin goed het verschil wordt uitgelegd tussen raar en anders. 
Geschikt voor: onderbouw

BIJ MIJ THUIS 
Auteur: Sara Kroos 
Korte verhaaltjes over verschillende thuissituaties.
Geschikt voor: onderbouw

HET LAMMETJE DAT EEN VARKEN IS 
Auteur: Pim Lammers 
Prentenboek over jezelf zijn. Herkenbaar voor transgenderkinderen. 
Geschikt voor: onderbouw

TWEE PAPPA’S VOOR TANGO 
Auteur: Edith Schreiber-Wicke 
Dit prentenboek bevat een waargebeurd verhaal over twee homoseksuele pinguïns in een dierentuin in New York die graag 
een baby willen.
Geschikt voor: onder- en middenbouw (eventueel bovenbouw)

TWEE MAMA’S 
Auteur: Francesca Pardi 
Prentenboek over twee vrouwen die met hulp van een spermadonor kinderen krijgen. 
Geschikt voor: middenbouw

DE JURK VAN JAN 
Auteur: Katrien Vandewoude 
Sommige mannen dragen een jurk vanwege cultuur of religie. Maar Jan draagt af en toe een jurk gewoon omdat hij dat f ijn 
vindt. 
Geschikt voor: middenbouw

STORM 
Auteur: Miriam Bruijstens 
Storm is twaalf, woont aan de kust, is dol op surfen en is altijd samen met zijn beste vriendin Mara. Hij komt erachter dat hij 
homo is. Een vrolijk en luchtig boek. 
Geschikt voor: bovenbouw

HET GEHEIM VAN LENA LIJSTJE 
Auteur: Francine Oomen 
Na de scheiding van haar ouders vindt Lena het moeilijk dat haar moeder verliefd wordt op een vrouw. Leuk, grappig leesboek. 
Geschikt voor: bovenbouw
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Websites
WWW.GAYANDSCHOOL.NL 
Hier vind je enorm veel informatie rondom onderwijs & LHBT+-educatie. 

WWW.SENSE.INFO 
Website waar jongeren informatie over homoseksuele seks kunnen vinden.

WWW.TRANSVISIE.NL 
Hulp voor transgenderkinderen, hun ouders en leerkrachten.
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Overig
LHBT+ IN DE KLAS 
Gastlessen over seksuele diversiteit voor groep 8. Verzorgd door voorlichters van COC NoordoostBrabant, die zelf lesbisch, 
homo, biseksueel of transgender zijn. Deze lessen kun je aanvragen bij de contactpersoon van COC NoordoostBrabant.

GEWOON LHBT OP DE BASISSCHOOL 
Roze boekje Gay&School. Een handig en zeer informatief boekje dat praktische handreikingen biedt die schoolpersoneel 
kunnen helpen op weg naar een respectvolle sfeer rond seksuele diversiteit op hun school. Aan te vragen bij COC

GSA 
Gender and Sexuality Alliance, oftewel een verbond tussen allerlei seksuele oriëntaties, genderidentiteiten en genderexpressies. 
Een groep scholieren en docenten, zowel LHBT+ als hetero, die bijeenkomsten en activiteiten organiseert op het voortgezet 
onderwijs om ervoor te zorgen dat hun school een f ijne en veilige plek is voor iedereen. Meer informatie hierover vind je op 
www.gsanetwerk.nl.
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