
	

 

Respectvol leren omgaan met seksuele- en genderdiversiteit 
Zoals u waarschijnlijk wel bekend is, zijn scholen sinds 2012 verplicht aandacht te besteden aan seksuele diversiteit. 
Kerndoel 38: “…en leert respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder 
seksuele diversiteit". Lelystad is Regenboogstad: een gemeente waar extra middelen worden ingezet ten behoeve 
van de emancipatie en acceptatie van LHBTI (Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen, 
transgenderpersonen en intersekse personen). BGBF biedt in dit kader verschillende educatieve activiteiten aan 

m.b.t. seksuele diversiteit en gender. Voor scholen in Lelystad Regenboogstad is dit aanbod gratis.  

	

 

Gastlessen seksuele- en genderdiversiteit 
 

 

 

Hier kun je zijn wie je bent  
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. De gastles 

wordt gegeven met een LHBTI-gastdocent en 

kent verschillende interactieve methode.  
  

 

Voorlichtingsaanbod 
Seksuele- en genderdiversiteit 

Primair Onderwijs 
 



 

 

diVERS van de pers 
Aan de hand van filmopnames van de 

voorstelling HEM/ZIJN (geselecteerd op basis 

van leeftijd/niveau), gaan we in gesprek met de 

leerlingen over gender, genderrollen en identiteit, 

diversiteit en transgenderpersonen.  

 

 

Is deze les alleen interessant voor klassen die te 

maken krijgen met transgender personen? Nee!  

‘diVERS van de pers’ gaat vooral over het 

loslaten van man-vrouw hokjesdenken, jezelf 

kunnen zijn en anderen zichzelf laten zijn. Deze 

les wordt gegeven samen met een transgender-

gastdocent.   

 

 

 

Maatwerk 
 

 

 

Geen één les hetzelfde! 
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland biedt maatwerk, zodat elke gastles aansluit bij de vraag en de doelgroep. Tijdens de 

voorbespreking kunnen we bepalen of een reguliere les geschikt is, de les aangepast moet worden, of dat er een les 

ontwikkeld moet worden voor de doelgroep en de specifieke vraag van de school/docent. Vraag ons naar de 

mogelijkheden info@bureaugelijkebehandeling.nl. 

 

Nazorg 
Vindt u het onderwerp een beetje spannend? Weet u niet goed hoe uw klas gaat reageren of verwacht u misschien vragen 

en reacties waar de school dan mee blijft zitten? BGBF biedt ook nazorg. Leerlingen en docenten met vragen kunnen altijd 

bij ons terecht en we kunnen ook nog een keer (of vaker) terugkomen. 
  

 

 

 
  



	

Educatief theater seksuele diversiteit 
 

	

 

Homonologen 
Wanneer weet je dat je verliefd bent? Hoe vraag je een meisje mee uit? 

Is het gevaarlijk om homo te zijn? Hoe vertel je het aan je ouders? 

En wat als je het gewoon allemaal nog niet weet? 

 

Homonologen laat zien dat liefde niet zo voorspelbaar is als we wel eens zouden willen. De voorstelling bundelt verhalen 

van allerlei soorten mensen: hetero, bi, homo, trans, stoer, lief, scholier, student, mentor, moeder, broer, dominee.  
 

 

De zes jonge spelers spelen de voorstelling die 

ze zelf hadden willen zien toen ze als jongere 

worstelden met hun geaardheid of die van 

mensen om hen heen. De voorstelling is 

toegankelijk, grappig en confronterend. Via de 

personages en hun verhalen leert de 

toeschouwer zichzelf, maar ook vrienden, 

klasgenoten en docenten beter begrijpen 

(www.liveyourstory.nl). 

	



 

 

De voorstelling (45 min) wordt gespeeld in de 

eigen klas. Aansluitend vind er een 

nabespreking/workshop (45 min) plaats. Hierin 

kijken we met de leerlingen naar de situatie in de 

eigen klas en op school. Jezelf kunnen zijn en 

anderen zichzelf laten zijn staat centraal.  
 

	

 


