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Sinds 2012 is het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit op school verplicht 
gesteld, zoals toegevoegd in kerndoel 38 (po) “…. en leert respectvol om te gaan met 
seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit” 
 
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland biedt al enige tijd lessen aan over seksuele 
diversiteit. Sinds 2015 hebben wij dit uitgebreid naar het basisonderwijs. Onze 
gastdocent komt samen met een vrijwilliger naar uw school om met de leerlingen in 
gesprek te gaan over omgaan met verschillen in identiteit en opvattingen, gender en 

seksuele diversiteit. Wij bieden ook A2 posters aan van ‘Hier kun je zijn wie je bent’, 
waarbij een lesbrief is ontwikkeld die u zelfstandig in kunt zetten om aandacht te 
besteden aan het thema. Geef uw voorkeur aan op het aanvraagformulier. 
 

Hier kun je zijn wie je bent 

 

diVERS van de pers 
 
 

Kun jij overal zijn wie je bent? Op school, thuis bij vrienden/vriendinnen? En geef je 
anderen die ruimte? Deze vraag staat centraal in de les, met een focus op seksuele 
diversiteit. Mag je als meisje op rugby en als jongen op ballet? Of wordt je daarmee 
gepest? Denk je dat je het op school zou kunnen vertellen, als je homo of lesbisch 
bent? Waarom wel of waarom niet? De leerlingen oefenen met verschillende situaties 
en de vooroordelen die daarbij horen en gaan met elkaar in gesprek over hun 
meningen m.b.t. seksuele diversiteit aan de hand van verschillende stellingen.  

Basisschool in Almere: 
“Activerende en positieve werkvormen. De kinderen voelden zich vrij. De docenten hadden 
goed contact met de  kinderen, echte aandacht voor ze.” 

Niveau:  groep 7,8 

Duur:   1,5 uur (in overleg) 

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland heeft in 2016 een nieuwe les ontwikkeld over het 
thema transgenders bij een toneelvoorstelling over een transgenderjongen. De les is zo 
opgezet dat het zien van de voorstelling niet noodzakelijk is. Aan de hand van 
filmopnames van de voorstelling HEM/ZIJN (over een transgenderjongen) gaan we in 
gesprek met de leerlingen over gender, genderrollen en identiteit, diversiteit en 
transgenders. ‘diVERS van de pers’ gaat over het loslaten van hokjes-denken, jezelf 
kunnen zijn en anderen zichzelf laten zijn. Deze les wordt gegeven samen met een 
transgender-gastdocent. Vraag naar de mogelijkheden. 

Niveau:  groep 7,8 
Duur:   1,5 uur (in overleg) 


