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Sinds 2012 is het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit op school verplicht 
gesteld, zoals toegevoegd in kerndoel 43 voor de onderbouw vo “…. 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. 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.  
 
Dit aanbod is ontwikkeld in het kader van Regenboogstad Lelystad. Voor Lelystadse 
scholen worden de lessen binnen het thema seksuele diversiteit gesubsidieerd. Scholen 
uit andere gemeenten kunnen een les aanvragen tegen een kleine vergoeding.  
 
  

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. We oefenen met de eerste indruk en vooroordelen, gaan met elkaar in 
gesprek aan de hand van verschillende stellingen en luisteren naar het persoonlijke 
verhaal van onze vrijwilliger. Maatwerk is mogelijk en wij komen ook naar het speciaal 
onderwijs. 

Niveau:  alle leerjaren en niveaus 
Duur:   1 lesuur (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:  alle leerjaren en niveaus 
Duur:   1 lesuur (in overleg) 


