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VOORWOORD
Bij het maken van de Paarse Vrijdag

We kunnen dit bewerkstelligen doordat er binnen het

Krant houden we zoveel mogelijk re-

enkelen hun diploma tot docent of journalist hebben

jonge vrijwilligersteam van de PVK de afgelopen jaren

kening met de educatieve waarde van

behaald. Zo wordt het team steeds professioneler. De

de artikelen. Het is voor ons belang-

lieren van verschillende deelnemende middelbare

artikelen worden nog steeds geschreven door scho-

rijk dat de Paarse Vrijdag Krant uitge-

scholen. Samen met de hoofdredactie maken zij er

deeld kan worden aan de leerlingen,

scholieren’ maar let de eindredactie op de didactiek

een mooi geheel van. Hierdoor is de PVK ‘voor en door

maar dat deze ook gebruikt kan wor-

achter elk artikel.

den tijdens de les door de docenten

DOCENTENHANDLEIDING

die dit graag willen.
De Paarse Vrijdag Krant (PVK) wordt op allerlei verschillende scholen ingezet. Daarom zijn er artikelen
van verschillende leesniveaus, verschillende schrijfstijlen, een verschillend aantal woorden, enzovoorts. Op
deze manier maken we de Paarse Vrijdag Krant aantrekkelijk voor zowel leerlingen in de eerste klas van
de praktijkschool als leerlingen in de examenklas van
het vwo. Op een laagdrempelige en goedkope manier
kan er zo op elke school aandacht besteed worden aan
Paarse Vrijdag!

De docentenhandleiding is bedoeld om u en uw collega’s handvatten en ondersteuning te bieden bij de
PVK. Zo kan u voor, tijdens of na Paarse Vrijdag een les
geven die te maken heeft met seksuele en genderdiversiteit, geïntegreerd in de verschillende schoolvakken. Hierbij worden voornamelijk handvatten voor een
klassendiscussie of onderwijsleergesprek gegeven.
Seksuele en genderdiversiteit is niet een onderwerp
waarover leerlingen stomweg uit een boek kunnen
leren. Het begrip hierover komt bij veel leerlingen naar
aanleiding van (groeps)gesprekken en voorlichting.

OPBOUW

FEEDBACK

Deze docentenhandleiding bestaat uit vijf delen:

Op www.paarsevrijdagkrant staat een contactformulier.

Deel 1: meer over Paarse Vrijdag en de PVK. Daarnaast

Graag ontvangen we van u feedback op de PVK en deze

krijgt u pedagogische suggesties voor een veilige sfeer

docentenhandleiding. Op deze manier kunnen wij de

die door Stichting School en Veiligheid naar aanleiding

Paarse Vrijdag Krant blijven verbeteren.

van onderzoek zijn geschreven;
Deel 2: volledig uitgewerkte lesbrieven. Rechtstreeks

U kunt zich op de website ook inschrijven voor de

kopiëren en uitdelen aan de klas. Deze werkbladen

nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van volgende edi-

sluiten aan bij artikelen in de PVK;

ties van de Paarse Vrijdag Krant

Deel 3: per artikel didactische suggesties. Bij elk artikel
is het leesniveau aangegeven. Voor elk artikel hebben
wij één of meerdere schoolvakken aangewezen. De
schoolvakken en de bijbehorende artikelen vindt u
terug in het register achter in de docentenhandleiding.
Op deze manier vindt u op een makkelijke manier artikelen die bij uw vak en uw school aansluiten;
Deel 4: bronnen voor leraren en leerlingen. Extra
informatie over allerlei LHBTQ-onderwerpen en ver-
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scheidende organisaties die u of de leerling kunnen
helpen;
Deel 5: bonusartikelen en extra informatie die aansluiten op artikelen in de PVK.
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DEEL 1: Alles over de Paarse Vrijdag Krant			
		
		Wat is Paarse Vrijdag
		
		

P5

Over deze krant
Doelstellingen van de PVK

DEEL 2: Lesbrieven en opdrachten					P12
13 volledig uitgerwekte lesbrieven voor
onderandere de vakken aardrijkskunde,
Nederlands, wiskunde en sport.

DEEL 3: Didactische suggesties per artikel			
		
		
DEEL 4A: Aanvullende informatie voor docenten		
		
		Goede bronnen voor lesvoorbereiding

P54

DEEL 4B: Aanvullende informatie voor leerlingen		

P102

P83

		
Paarse woordenboek voor docenten
		Aanvullende informatie

Goede bronnen voor werkstukken
Voor leerlingen die meer verdieping willen

DEEL 5: Bonusmateriaal						P108
Twee extra gedichten Edward v/d Vendol
Uitgebreide artikelen
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Register op niveau
Register op vak
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Over deze krant								P7
Tips voor een succesvolle Paarse Vrijdag			

P8

Tips voor gebruik van de PVK					
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Tips voor een succesvolle Paarse Vrijdag			
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DOELSTELLINGEN VAN DE
PAARSE VRIJDAG KRANT
Met de Paarse Vrijdag Krant worden gesprekken open-

Uiteraard is het onderwijskundig gezien wenselijker

gebroken. Onze doelstellingen zijn dan ook:

wanneer de PVK ook wordt behandeld aan de hand
van lesbrieven of didactische suggesties in deze hand-

1. Seksuele en genderdiversiteit
zichtbaar en bespreekbaar maken op
school.
Dit gebeurt door de Paarse Vrijdag Krant uit te delen
in de les. Door het uitdelen gaan de leerlingen auto-

leiding.

2. De Paarse Vrijdag Krant maken
voor alle leerlingen; van de eerste
klas praktijkschool tot en met de
zesde klas vwo.

matisch nadenken over seksuele en genderdiversiteit,
erover praten met de medeleerlingen in de aula, enz.

Deze doelstelling realiseren wij door artikelen te plaat-

Sommige leerlingen zullen de krant uitgebreid gaan

sen met een verschillend lees- en begripsniveau. De

lezen en bewaren. Het merendeel zal slechts enkele

PVK wordt op een zo goedkoop mogelijke manier aan

artikelen lezen of de krant zelfs direct weggooien.

zoveel mogelijk leerlingen uitgedeeld. Dat is belangrijk:

Dit betekent niet dat de doelstelling van de Paarse

veel scholieren bereiken. Door middel van korte en

Vrijdag Krant niet is bereikt. Ook wanneer leerlingen

lange artikelen, moeilijk en makkelijk geschreven, foto-

zich afzetten tegen LHBTQ’ers en/of de krant direct

reportages en tekeningen zorgen wij voor een Paarse

weggooien ontstaat een gesprek tussen leerlingen (en

Vrijdag Krant die voor iedere leerling interessant is. In

docenten). Hierdoor komt seksuele en genderdiversi-

deze docentenhandleiding hebben wij per artikel een

teit beter in beeld en wordt het beter bespreekbaar.

indicatie gegeven van het niveau van het artikel.

Iets wat volgens ons het allerbelangrijkst is.
Filosofie
Onze filosofie is dat de kranten worden uitgedeeld aan
de leerlingen als gespreksstarter. Het liefst wordt de
PVK ook door de docent met de leerlingen besproken.
Vervolgens vragen wij om de PVK mee te geven aan
alle leerlingen. Leerlingen die daar baadt bij hebben kunnen de PVK dan ook thuis nog eens lezen of
gebruiken als gespreksopener. Juist voor hen houden
we de PVK zo goedkoop mogelijk (€0,25 - €0,22 per ex-
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emplaar, afhankelijk van de hoeveelheid), zodat zij op
een makkelijke en goedkope manier bereikt kunnen
worden.

OVER DEZE KRANT
Voor en door leerlingen
De Paarse Vrijdag Krant is bedoeld als gespreksstarter en lesmateriaal. Deze krant wordt gemaakt door
een team van 40 vrijwilligers. Dit zijn leerlingen van
verschillende middelbare scholen in Nederland, aangevuld door een team van studenten en jonge leraren. Zij
helpen de leerlingen bij het schrijven van artikelen. De
Paarse Vrijdag Krant is dus voor en door leerlingen!
De PVK wordt dit jaar op meer dan 250 middelbare
scholen in Nederland, België, Duitsland én Curaçao
ingezet met een oplage van 82.000 kranten.
In 2018 kwam op aanvraag van de gemeente Zaanstad
de eerste Regio-editie van de PVK uit, met artikelen
over lokale initiatieven en gebeurtenissen. Deze editie
werd geschreven door leerlingen van middelbare scho-

contactmomenten tussen docent en leerling zijn gering
waardoor u als docent steeds moeilijker kan peilen
hoe het nu echt gaat met ze. Ook de leerling merkt dit
op en mist deze aandacht en bescherming.
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Ons thema van dit jaar is in eerste instantie een oproep naar onze lezers. Ook in deze coronacrisis, op je
eigen slaapkamertje, ben je niet alleen. Hoe moeilijk
het ook is, docenten willen graag weten hoe het met
je gaat. Deze docentenhandleiding biedt voor u als
docent extra tools hiervoor. Het thema is dubbelzinnig. Het gaat namelijk ook over identiteit. Je bent niet
alleen jongen, maar ook cisgender, een goede voetballer en biseksueel. Er is zo veel meer dan alleen één
label. Identiteitsvorming is een universeel thema voor
alle leerlingen. Niet alleen voor LHBTQ-leerlingen. Dit
maakt onze krant ook dit jaar weer relevant voor alle
scholieren.

len uit de regio en bevatte ook portretten met inter-
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views met een aantal van deze leerlingen om ze extra
in de schijnwerpers te zetten. Dit jaar zijn er maar liefst
drie regio-edities verschenen, in de gemeentes Zaanstad en Purmerend en Hilversum.

Thema 2020: ‘Ik ben niet alleen…’
Alle leden van de hoofdredactie hebben inmiddels
ruime ervaring in het onderwijs. Ook werken we veel
samen met organisaties die jeugdhulp bieden. Van alle

Foto 2013
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kanten zien en horen we hoe moeilijk het momenteel
is om waardevol contact te hebben met de leerlingen.
Deze kinderen zitten in kleinere klassen, mogen niet
met elkaar afspreken of zitten zelfs dagenlang achter
hun computer op de slaapkamer les te volgen. De
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TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE PAARSE VRIJDAG
Tips voor de organisatie
van Paarse Vrijdag
Wil je dat jouw leerlingen actief mee
gaan doen aan Paarse Vrijdag? Er
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zijn veel tools en mogelijkheden om
leerlingen te betrekken of op een
makkelijke manier zelf aandacht
te besteden aan Paarse Vrijdag.
Hieronder vind je een deel van een
onuitputtelijke lijst aan mogelijkheden.
Besteed in aanloop naar Paarse
Vrijdag aandacht aan de dag in de
mentorlessen
GSA-leerlingen kunnen ook de klassen rond om reclame te maken voor

K
R
A
N
T

Paarse Vrijdag en de GSA
Versier de aula paars met vlaggen
en ballonnen
Hang de regenboogvlag uit
Poster maken met de leerlingen
Veel scholen kennen de rozenactie,
je kunt ook de ‘wensenactie’ organi-
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seren
Op steeds meer scholen te zien: de
regenboogtrap! Een trap geverfd in
de kleuren van de regenboogvlag
Gebruik een kahoot om meer te
leren over diversiteit. Deze quiz
is gemaakt door een leerling van
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het Zaanlands Lyceum: https://

(en waar mensen zonder in contact

create.kahoot.it/share/de-grote-

te komen met elkaar toch de krant

gsa-quiz/a7e357c8-16cb-467a-9535-

kunnen pakken)

0a16a8063f0c
Winactie: de meest paarse klas wint
Gebruik paarse bordstiften

een taart

Maak van karton een fotobooth

Spuit farfalle-pasta paars en doe er

waar iedereen op de foto kan

een speldje achter om op te spelden
als button

Maak een snapchatfilter van de
(paarse) school

Zit jouw school op een campus:
maak ook het plein of de straat

Dans met z’n allen in de pauze: een

paars met vlaggetjes

DJ in de gang of in de aula zorgt voor
een goede sfeer

Maak een ‘positivity wall’ waar leerlingen complimenten of vragen op

Maak een paarse catwalk (om de

kunnen schrijven

school binnen te komen)
Laat leerlingen positieve quotes

Heb je een toets tijdens paarse

opschrijven

vrijdag: maak een toetsvraag die
aansluit op paarse vrijdag

Deel paarse lolly’s uit

Gebruik Paarse Vrijdag om nieuwe
GSA leden te werven

Zet een paarse ballonnenboog bij de
ingang van de school

Bekijk een documentaire zoals
‘Jongensmeisjesmix’ of ‘Pisnicht, de

Organiseer een ‘just dance’ compe-

Movie’

titie
En dan de belangrijkste tip: bijna
Maak de achtergrond van je Power-

elke gemeente heeft een subsidie-

Point paars

pot beschikbaar voor alle activiteiten
die te maken hebben met (LHBTQ-)

Voor de systeembeheerder: kleur

emancipatie

het bureaublad van alle computers
op school paars

Gebruik ook GSAnetwerk.nl en
paarsevrijdag.nl voor meer ideeën

Hang een waslijn door het gebouw
waar je kranten aan kunt hangen

en promotiemateriaal

TIPS VOOR GEBRUIK VAN DE
PAARSE VRIJDAG KRANT
Uiteraard is de manier waarop Paarse Vrijdag wordt

diversiteit is op gang gekomen. Daarnaast is nog veel

georganiseerd en hoe de PVK gebruikt wordt afhan-

belangrijker: leerlingen die affiniteit met het onder-

kelijk van de schoolcultuur. De PVK is ontwikkeld om

werp hebben, kunnen de PVK zonder dat het opge-

Paarse Vrijdag meer inhoud te geven. Aan de hand

merkt wordt meenemen. Dit is dé belangrijkste reden

van de PVK kunt u een gesprek op gang brengen en in-

dat wij de PVK zo goedkoop houden: elke leerling moet

houdelijk ingaan op de thema’s die bij deze dag horen.

bereikt kunnen worden.

Ook wanneer u hier niet heel veel over weet, is de PVK
makkelijk te gebruiken. Wij moedigen altijd aan de PVK

Wij raden af om een grote stapel kranten voor de

actief in te zetten. Wanneer een stapel kranten ergens

leerlingen ergens in de aula of mediatheek neer te

in de aula of mediatheek wordt neergelegd, nodigt dit

leggen zonder hier verder aandacht aan te besteden.

voor leerlingen natuurlijk minder uit om het te pakken,

Uiteraard nodigt zo’n stapel de leerlingen niet uit om

zeker vanwege het thema.

de PVK te gaan lezen. Ook de leerlingen die baadt bij

PVK in de les
De PVK kan uitgedeeld worden tijdens de (mentor)les.

de krant zouden hebben kunnen op deze manier niet
makkelijk een krant meenemen.

Belangrijke mededeling

Hierbij kunnen de werkbladen en didactische suggesties uit de docentenhandleiding worden ingezet. Door

Wij verzoeken u om geen artikelen te kopiëren uit de

een les speciaal op het onderwerp in te richten, heb-

PVK en deze los in de klas te behandelen. Op deze ma-

ben de leerlingen meer kans om vragen te stellen en

nier maakt u het leerlingen lastig om in de eigen tijd

met elkaar in gesprek te gaan. Wanneer u voor deze

nog eens in de krant te duiken. Wanneer de leerlingen

aanpak kiest, vergeet dan niet de PVK en de docen-

de PVK mee kunnen nemen, zullen velen deze inder-

tenhandleiding van tevoren bij uw collega’s onder de

daad nauwelijks meer lezen. Hou er rekening mee dat

aandacht te brengen.

gemiddeld in elke klas drie leerlingen rondlopen die

Gespreksopener

nadenken over hun genderidentiteit of seksualiteit.
Juist voor deze leerlingen is het belangrijk om de krant
mee te nemen naar huis. Voor hen houden we de PVK

De PVK kan als gespreksopener worden ingezet. Door

ook zo goedkoop. Bovendien kan de PVK ook thuis

de krant aan zo veel mogelijk leerlingen uit te delen

weer als gespreksopener tussen de ouders en het kind

dient de PVK als een gesprekopener tussen de leer-

dienen.
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lingen. Ondanks dat leerlingen de krant weg zullen
gooien, zal het doel bereikt worden; het gesprek over
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SAMENWERKINGEN
MET ORGANISATIES
Met Gemeente Zaanstad, Purmerend
en Hilversum
De Regenbooggemeentes Zaanstad, Purmerend en Hilversum hebben ons als makers van de Paarse Vrijdag
Krant (PVK) gevraagd om in 2020 een project op te
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zetten in de regio.
Namens de gemeentes zijn we met de PVK begonnen
met verschillende projecten:
1. Het ontwikkelen van een speciale regio editie van de
Paarse Vrijdag Krant in samenwerking met leerlingen
van de verschillende scholen in betreffende regio. Per
regio hebben de leerlingen 8 pagina’s gemaakt die
speciaal voor de scholen in de gemeentes zijn ingericht
en geschreven.
2. Het verbinden en sterker maken van de GSA’s
en/of het oprichten van een GSA op alle scholen in
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betreffende regio. De leerlingen van de verschillende
scholen zijn met elkaar in contact gebracht door verscheidende activiteiten en het samen schrijven van de
regionale editie van de PVK.
Is uw gemeente ook een Regenbooggemeente? Wij
zetten graag vergelijkbare projecten op in andere
regio’s en steden.

Andere samenwerkingen
De Paarse Vrijdag Krant werkt samen met verscheidende organisaties. Zij hebben allen hun bijdrage geleverd
aan de PVK of aan deze docentenhandleiding.
Pride and Sports heeft een uitgebreide lesbrief geschreven over sport en LHBTQ. De lesbrief is te vinden
in deel 2 van deze handleiding. Pride and Sports is een
organisatie die ernaar streeft dat iedereen zichzelf kan
zijn in de sport.
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Tumult maakt actieve lessen bij de PVK. In dit geval
de portretten en het woordenboek. Zo kun je als
docent makkelijk een aansprekende les geven! Tumult
specialiseert zich in vaardighedenonderwijs. Hun uitgangspunt is ‘vaardigheden leer je door te doen’. Juist
daarom past het goed bij de PVK: niet stilzitten, maar
aan de slag.
Movisie heeft, samen met COC Nederland en 113
Zelfmoordpreventie een e-learning ontwikkeld met
als doel de suïcidaliteit van LHBTQ-jongeren terug te
dringen. De e-learning is vanaf 11 december gratis te
doorlopen via Movisie Academie
School&Veiligheid biedt u de lesbrief ‘Waar begin je?’
en de ‘pedagogische werkwijze voor een veilige sfeer’’
aan. Aan de hand van deze lesbrief en de gratis te
bestellen poster kunt u met uw leerlingen in gesprek
gaan over seksuele en genderdiversiteit. Een geweldige tool die inzetbaar is op alle scholen en niveaus.
IHLIA lanceert in 2021 diverse themadossiers en factsheets voor scholieren. Meer hierover vindt u in deel 4
van deze handleiding. IHLIA is het LHBTQ-archief van
Nederland. Zij bewaren al het drukwerk wat te maken
heeft met LHBTQ-onderwerpen. De organisatie IHLIA
bevindt zich op de 3e etage van de Openbare Bibliotheek Amsterdam.
COC Nederland is samen met GSA Netwerk de organisator van Paarse Vrijdag. Uiteraard overleggen we
namens de PVK veel met de organisatoren zodat de
onderwerpen en meningen op elkaar aansluiten.
Behalve deze organisaties willen wij ook graag alle lokale organisaties die hebben geholpen bij het realiseren van de drie lokale edities van de PVK via deze weg
bedanken.

DIGITALE BESCHIKBAARHEID
Waarom is de PVK niet digitaal beschikbaar?
De PVK is niet digitaal verkrijgbaar. Onze filosofie is dat
de PVK zichtbaar en tastbaar moet zijn. Hier hebben
wij om verschillende redenen voor gekozen:
1. Met de PVK wordt het gesprek op school opengebroken. Als leerlingen iets tastbaars ontvangen wordt
er sneller over gesproken dan over een digitaal bestand. Wij herkennen ook dat er leerlingen zullen zijn
die de krant weggooien, maar desondanks zal de PVK
ervoor zorgen dat de leerlingen na gaan denken over
seksuele en genderdiversiteit. De krant biedt op een zo
goedkoop mogelijke manier iets tastbaars en zichtbaars. Onderwijskundig is het natuurlijk het beste om
de PVK uit te delen en de onderwerpen te bespreken.
2. Elke leerling kan de krant meenemen. Leerlingen
die interesse hebben in de onderwerpen omdat ze zelf
nadenken over hun seksuele geaardheid of gender
(gemiddeld 3 leerlingen in elke klas) kunnen de PVK
makkelijker (stiekem) meenemen wanneer deze aan
alle leerlingen wordt uitgedeeld. Een digitale versie of
een krant op aanvraag is veel minder uitnodigend. Er
zijn veel verhalen van leerlingen die aan de hand van
de PVK duidelijkheid over hun eigen gevoelens hebben
gekregen of de krant als gespreksopener naar hun ouders hebben gebruikt. Voor een klein bedrag per klas/
school een groot resultaat dus!

3. Wanneer we de krant digitaal aan zouden
aanbieden hebben wij geen zicht meer op waar de
krant terecht komt. De kosten die wij maken bij de
krant worden gedekt binnen het bedrag van €0,22 tot
€0,25 per krant (afhankelijk van de grootte van de be-
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stelling). Als we de krant voor een bepaald bedrag digitaal aan scholen gaan verspreiden, kan deze makkelijk
doorgestuurd worden naar andere scholen. Helaas
hebben wij niet het geld en de digitale middelen om
met toegangs- of verificatiecodes te werken.

Milieu
Over de milieueffecten hoeft u zich geen zorgen te
maken. Rodi Media produceert de kranten door middel van een milieuvriendelijk productieproces. Sinds
een aantal jaar is Rodi de enige drukkerij in Nederland
met een watervrij drukproces. Dit betekent dat er geen
water verspild wordt tijdens of na het drukken, en dat
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bij de schoonmaak van de pers ook minder papierafval
weggegooid wordt. Meer info: (https://www.rodimedia.
nl/over-rodi-media/)
De bezorging van de PVK door After Press Group
gebeurt milieubewust en verantwoord. Het bedrijf
scheidt al zijn afval, functioneert uitsluitend op groene
stroom en is dit jaar overgegaan op Ledverlichting.
Hierdoor proberen wij de ecologische voetafdruk
van de PVK als fysieke krant zo minimaal mogelijk te
houden.
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DEEL 2:
LESBRIEVEN EN
OPDRACHTEN
Zelf een krant maken							P13
Wiskunde: Feiten en Cijfers						P16
		
Aardrijkskunde: Over de wereld					P20
Ik ben niet alleen								P22
		
Duits: Briefpost								P25
			
Mentor: Wie ben jij in de klas?					
P26
BSM: Op de sportclub							P28
Genderbread person							P32
		
Nederlands: Schrijf eens iets anders les 1			
P34
			
Nederlands: Schrijf eens iets anders les 1			
P36
Puzzels									P38
Nederlands: Oefentekst PVK						P44
Gespreksstarters							P48
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Bij deze opdracht onderzoek
je welke stereotypes er zijn
over jou en over anderen.

H

etero- en homoseksualiteit, transgender en intersekse
personen:
wat weet jij over deze labels?
En klopt alles wat jij denkt
over de mensen die dit label
dragen? In deze lesbrief check
jij of je gedachtes over seksuele en genderdiversiteit vooroordelen of feiten zijn.

WAT GA JE
DOEN EN WAT
HEB JE NODIG?
Knip de bordjes van waar
en onwaar hieronder uit.
Je docent leest de zinnen
hieronder één voor één
voor. Is het waar of niet
waar? Houd het bijbehorende bordje omhoog.
Bespreek de stellingen
vervolgens klassikaal na.

ONWAAR
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Ik ben
niet
alleen...

WAAR
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Op de
sportclub
Je maakt een verslag van
een sportvereninging. Je
onderzoekt hoe diversiteit
een plek heeft bij de club.

S

OP DE SPORTCLUB

WAT GA JE DOEN
EN WAT HEB JE
NODIG?
- Samen onze eigen veilige toekomst creëren en jouw eigen
presentatie-talent ontdekken -

Inzendingen
Uit alle inzendingen kiezen wij per regio de meest
aansprekende interviews èn de meest talentvolle reporters die voor Pride and Sports in de toekomst meer
video’s mogen gaan maken. Als beloning worden de

tichting Pride and
Sports is de nationale sportkoepel van en
voor LHBTQ-sporters,
en wil met name jongeren
verbinden én ondersteunen
door hen een platform te bieden om elkaar te ontmoeten,
met elkaar ervaringen te delen, en om jezelf te kunnen
zijn in de sport. Waarbij altijd zichtbaarheid en respect
voorop staan.

winnaars uitgenodigd mee te varen op de Sportboot

Tegelijk wil Pride and Sports
een brug slaan naar de reguliere (‘gewone’) sportwereld om gezamenlijk, door
gesprek en beleid, te zorgen
voor een veilig en inclusief
sportklimaat voor iedereen!
Stichting Pride and Sports is
daarom juist ook op politiek
beleidsniveau een serieuze
sparringpartner en adviseur
van de overheid, vooral bij
het inhoud en uitvoering
geven aan de verschillende
stedelijke Sportakkoorden in
Nederland.

LHBTQ’ers.

Pride en Sports sluit daarom
graag aan bij het thema van
de Paarse Vrijdag Krant dit
jaar: ‘Ik ben niet alleen…’

in de zomer van 2021 tijdens de Canal Parade Pride
Amsterdam.

Onderzoeksvraag:
Sporten doet iedereen; maar: hoe welkom is een
LHBTIQ-er in mijn sportclub / sportvereniging? De
opdracht vraagt om zelf op onderzoek uit gaan als
reporter met je telefooncamera over hoe open en
inclusief jouw sportomgeving (club/vereniging) is voor

Doel van de opdracht.
Een zo ‘breed’ mogelijk beeld van jouw club/vereniging
te krijgen door in gesprek te gaan middels een kort interview met mensen op verschillende plaatsen in jouw
club, zoals een bestuurslid, een coach/instructeur,
een aantal (liefst verschillende) sportleden, en eventueel een scheidsrechter. De voorbeeldvragen op de
volgende bladzijde zijn daarbij als leidraad bedoeld om
jou te helpen. Wees dus vooral vrij om je eigen vragen
in te brengen en jouw eigen opbouw van het interview
te maken; als reporter is het nodig je goed voor te bereiden en vooraf goed te bedenken wat je van iemand
specifiek wilt weten.

OP DE SPORTCLUB

De club/vereniging
Vind jij dat iedereen bij ons op de club moet kunnen sporten?
Staat dit ook duidelijk op de website? Hoe?
Weet je wat LHBTQ betekent?
Zijn LHBTQ-leden ook welkom in onze club/vereniging?
Hoe weet of waaraan merk je dat?
Wordt daar onderling of in het team wel eens over gesproken?
Zijn er taboes waar men liever niet over praat?
LHBTQ’ers
hebben wij in ons ledenbestand LHBTQ’ers?
hoe weten we dat?
vind je het belangrijk te weten of iemand met wie je sport wel/niet LHBTQ’er is?
welke (stereotype) gedachten kom je wel eens tegen over ‘sportende’ LHBTQ’ers?
weet je wat ‘transpersoon- zijn’ betekent?
hebben wij inschrijfformulieren die genderneutraal zijn?
hoe vind je het om een kleedkamer of doucheruimte te delen met een LHBTQ’er?
LHBTQ’er zelf aan het woord
Waarom ben je lid geworden van juist deze club/vereniging?
Voel je je welkom en veilig hier?
Wat vind je prettig en waar loop je tegen aan?
Vind je het belangrijk ‘uit de kast’ te komen als sporter?
Hoe gaat men met je om in de kleedkamer of bij het douchen?
Vind je dat er voldoende aandacht is om jezelf te zijn?
Zou je deze club aanraden aan andere LHBTQ’ers?
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OP DE SPORTCLUB

Afsluiting/presentatie
Sluit je video af met je persoonlijke conclusie over dit
onderwerp naar aanleiding van je interviews. Doe dat
op camera of als voice- over. Geef daarin o.a. aan:
1. Hoe veilig en inclusief is deze sportclub/vereniging
op een schaal van 0 tot 10?
2. Tips voor anderen: hoe maak je seksuele- en genderdiversiteit (LHBTQ) binnen een club en/of team
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goed bespreekbaar?

Extra uitdaging
Lukt het jou naar aanleiding van Paarse Vrijdag en
deze opdracht om het social mediateam van je sportclub ook IG prideandsports te laten volgen? En hoeveel
mensen in jouw omgeving kun je Pride and Sports laten volgen (vader/moeder/familie/vrienden/sportclub/
muziekgenoten)?
Als jou dat gelukt is laat dit aan het eind van je filmpje
ook even aan ons weten; want hoe meer mensen jij IG
@PrideandSports laat volgen, des te duidelijker is het
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dat jij goed hebt kunnen uitleggen hoe belangrijk het is
voor iedereen om zichzelf te kunnen zijn in de sport.
Want: hoe meer volgers hoe beter en effectiever wij als
nationale LHBTIQ+ koepel en platform onze bijdragen
kunnen leveren aan een veilig en inclusief sportklimaat
in Nederland.

Belangrijke dingen om op te letten
Voor je met je interviews begint is het nodig dat je de
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mensen die je gaat interviewen toestemming vraagt
om de opnamen straks aan anderen te mogen laten
zien. Natuurlijk met respect in de context van deze opdracht. Zonder die toestemming kun je het materiaal

namelijk niet gebruiken. Bovendien is het voor jou zelf,
als je nog geen 18 jaar bent, als interviewer belangrijk
dat ook jouw ouders of verzorgers jou daar toestemming voor geven; vergeet dit dus niet. Hou je tot slot in
alle gevallen aan de huidige coronaregels.

Technische aanwijzingen opdracht:
1. Volg zelf Instagram (IG) @prideandsports
2. Zoek daarna op IG @prideandsports het paarse
vrijdag voorbeeld interview
3. Zorg dat je iemand meebrengt om te filmen of gebruik een selfie stick
4. Film ten alle tijden HORIZONTAAL
5. Je kan de volgende bewerkingsprogramma’s gebruiken om je video in elkaar te zetten: iMovie (Apple/iOS)
InShot (Android) of Moviemaker (Windows).
6. Zorg dat je alleen de belangrijkste momenten/antwoorden uit de video’s knipt.
7. Houdt een Maximum lengte van 10 Minuten aan.
8. Wees creatief met bijvoorbeeld muziek of tekst in de
video.
9. Zorg dat zoveel mogelijk mensen in jouw omgeving
@prideandsports Instagram gaan volgen om meer
kans te maken op de boottocht!
10. Als jouw super toffe video klaar is, ga naar IG @prideandsports en click op BIO, daar vind je de link naar
de upload pagina. Hhier kun je de websites van jouw
school en jouw sportclub achterlaten om je te kunnen
benaderen als winnaar.

OP DE SPORTCLUB

Voor docenten:
Er bestaat een mogelijkheid om in je ‘private’ account
de instellingen in IG aan te passen zodat anderen niet
kunnen zien wie je volgt, echter dit is meer een tip
aan u als docent wanneer u het gevoel hebt dat een
leerling of de thuissituatie hierom vragen.
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voor leerlingen zonder Instagram Account is het in uitzonderlijke individuele gevallen ook mogelijk via paarsevrijdag.prideandsports.nl een video te uploaden.
Aansluitend op deze opdracht vind je in deel 4 van de
handleiding een extra Handout – facultatief tijdens
Nederlands of een ander vak:
Basisvaardigheden en handvatten voor: ‘het effectief
voeren van een goed gesprek of interview’.

Extra aanwijzing voor
de interviewer:
durf na een vraag en een eerste antwoord ook
echt door te vragen.
Bijvoorbeeld:
- kun je daar een voorbeeld van geven?
- en waaraan kun je dat zien; hoe merk je dat?
- betekent wat je nu zegt, dat als ik een lhbti-er
ben (of zou zijn) ik me hier niet zo moet gedragen?
Je mag ook best confronteren door je eigen
conclusie van wat je hoort direct de ander
voor te leggen. Ook als je het even ergens niet
mee eens bent, kun je dat best op een aardige
manier zeggen en daarmee de ander uitdagen
er verder op in te gaan. Een goed gesprek en
prettige sfeer is belangrijk maar het moet wel
dat opleveren waar jij naar op zoek bent.
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PUZZELS
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Puzzels
Deze les hoef je niet
alleen maar te lezen
maar kan je gaan puzzelen met de krant.

O

m de leerlingen op
een makkelijke en
effectieve manier
de artikelen in de
PVK te laten lezen of te laten
verdiepen in het woordenboek vindt u op de volgende
pagina’s verschillende puzzels.
• Kruiswoordpuzzel:
gebaseerd op de woorden
‘Wie, wat, hoe’ onder aan
de pagina’s door de gehele krant heen.
• Kruiswoordpuzzel makkelijk: evenals de moeilijkere kruiswoordpuzzel
gebaseerd op de woorden
‘Wie, wat, hoe’
• Kruiswoordpuzzel
• Sudoku met de letters
LHBTQIAP.
Wanneer de leerlingen het
goede antwoord hebben gevonden op één van de puzzels
kunnen ze deze via Insta sturen naar @paarsevrijdagkrant
of mailen naar info@paarsevrijdagkrant.nl. Uit de goede
antwoorden trekken we één
winnaar die volgend jaar tijdens Paarse Vrijdag van ons
een paarse taart krijgt. Voor
u in de docentenhandleiding
hebben we de antwoorden er
uiteraard al bijgegeven.

Binder
GSA
Paars
Gloei
Jurk
Genderful
LHBTQ
Gay
Fluïde
FTM
Dragqueen
Enby
Queer

PUZZELS
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Horizontaal
3. Woord voor dingen die als mannelijk gezienVerticaal
worden
Horizontaal

3.5.Woord
voorwaarbij
dingeniemand
die alszich
manne1. Sociale
van LHBTQ’ers
Seksualiteit
aangetrokken
voelt totvaardigheid
een bepaald karakter
en
lijkgeslacht
gezien niet
worden
om elkaars geaardheid te herkennen
uitmaakt.
5.6.Seksualiteit
waarbij
iemand
zich
2. tot
Ditandere
doen vrouwen
bedrijven die
Een vrouw die
zich alleen
aangetrokken
voelt
aangetrokken voelt tot een bepaald
LHBTQ-vriendelijk lijken maar dat
karakter en geslacht niet uitmaakt.
alleen doen voor een positief imago
Verticaal
6. Een vrouw die zich alleen aange4. Iemand zonder gender
1.
Sociale
vaardigheid
van
LHBTQ'ers
om
elkaars
geaardheid te herkennen
trokken voelt tot andere vrouwen
2. Dit doen bedrijven die LHBTQ-vriendelijk lijken maar dat alleen doen voor een
positief imago
4. Iemand zonder gender

1. Gaydar
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DEEL 3:
DIDACTISCHE SUGGESTIES
PER ARTIKEL
Algemene didactische suggesties					P56
Per vak didactische suggesties om de
PVK in de klas in te zetten

		
P1 Voorpagina								P61
P2 Paarse vrijdag, waarom eigenlijk?				
P62
		
P2 Wie Wat Hoe								P64
		
P4 LHBTQIAP+								P65
P6 Briefpost								P66
P8 Portretten								P67
P11 Spellen									P68
P11 Twee moeders							P69
P12 Kort nieuws								P70
P19-21 Intersekse/Genderbread person				P74
P22 Herken jij nepnieuws?						P76
P23 Jeugdjournaal							P78
P24 Transgenderwetten						P79
P24 Vs bijna homopresident						P80
P26 Mediatheek								P81
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P12: Kort nieuws
MAKKELIJK
LESBRIEF BESCHIKBAAR:

enkele suggesties om met de leerlingen het onder-

zie deel 2 van deze handleiding

BELANGRIJK BIJ DIT ARTIKEL:

KERNWOORDEN:
Politiek, Tweede Kamer, regering, politieke partijen,
D66, minister, wetgeving, scholen.

SAMENVATTING ARTIKEL:
De artikelen op pagina 12 en 13 zijn door ons in een
groter lettertype en op 1F-niveau geschreven. De
zinnen zijn zo kort mogelijk, om het goed behapbaar
te maken voor leerlingen van de basisschool, praktijkschool en (basis)kader. Vooral de artikelen op pagina
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12 geven de belangrijkste info over LHBTQ-onderwerpen in Nederland. Het artikel ‘geen man of vrouw op
ID-kaart’ en ‘oud dagboek’ zijn alweer een stuk moeilijker dan de andere artikelen op deze pagina’s en kun
je pas inzetten wanneer het begrip over de andere
artikelen bij de leerlingen aanwezig is.
Helaas staan er soms nog steeds moeilijke woorden
in de artikelen, doordat een complex onderwerp als
seksuele en genderdiversiteit meer nuance behoeft.
Behandel één of meerdere artikelen met uw leerlingen

2
0
2
0

tijdens de theorielessen of een begeleidingsuur. De
artikelen zijn bedoeld om het gesprek met uw leerlingen over seksuele diversiteit open te breken. Wanneer
uw leerlingen nog geen begrip van en/of voor seksuele
diversiteit hebben, begin dan uiteraard bij de basis. Dit
kan aan de hand van de eerste drie artikelen. Merkt u
dat de leerlingen dieper op het onderwerp in kunnen
gaan, dan zijn de andere didactische suggesties bij
deze artikelen bruikbaar. Per artikel geven we hier

70

wijsleergesprek op te starten.

Onderstaande is ook al benadrukt bij andere artikelen,
maar dit herhalen we graag voor degenen die niet alle
suggesties bij de artikelen lezen:
Paarse Vrijdag heeft als doel om tolerantie voor LHBTQ’ers zichtbaar te maken. De twee belangrijkste dingen
hiervoor zijn visuele signalen zoals de kleur paars en
de aanwezigheid van de krant enerzijds en het starten van een dialoog anderzijds. Praten met elkaar is
enorm belangrijk.
De docent heeft een grote verantwoordelijkheid bij
deze manier van een dialoog starten. Uit divers onderzoek blijkt dat het gebruiken van stellingen als methode om het gesprek aan te gaan negatief kan werken
zonder goede sturing binnen de school. Mensen kunnen zelfs negatiever gaan denken over LHBTQ-jongeren wanneer dit verkeerd uitpakt. Daarom benadrukken we dat in de klas de docent verantwoordelijk is
voor een goed verloop van de discussie. Misschien nog
wel belangrijker is het tijdig signaleren van negativiteit
buiten het klaslokaal. Hier zijn alle personeelsleden
van een school verantwoordelijk voor. Roep daarom
alle collega’s op (bijvoorbeeld in het dag-/weekbericht) om extra alert te zijn op negatieve uitingen van
leerlingen tijdens Paarse Vrijdag. Leg tijdens de les
uit wat de gevolgen zijn van een negatieve attitude.
School&Veiligheid geeft u nog eens extra handvatten
met de ‘Pedagogische werkwijze voor een veilige sfeer’
achterin deze docentenhandleiding (deel 4).

P12: Kort nieuws

1 op de 10 jongeren twijfelt over verliefd worden.
Homo’s en bi’s worden online gepest
Burgerschap
Waarom is een dag als Paarse Vrijdag nodig? De
redenen hiervoor vindt u terug in het artikel ‘Paarse
Vrijdag, waarom eigenlijk’ op pagina 2. Dit artikel
is voor uw leerlingen wellicht te moeilijk, lees dit
artikel dus van tevoren. In kortere en makkelijkere
bewoording is dit langere artikel samengevat in twee
artikelen op deze pagina. Bespreek waarom een dag
als Paarse Vrijdag nog steeds nodig is. Zichtbaarheid
van seksuele en genderdiversiteit is erg belangrijk. Op
deze manier weten leerlingen dat het bestaat.
Het gesprek kan ingaan op homofobie. Hoe komt het
dat homoseksualiteit soms niet wordt geaccepteerd?
Is dit uit angst voor het onbekende? Uit voorlichtingslessen blijkt dat leerlingen vaak vooral bang zijn dat
homoseksuele klasgenoten verliefd worden op hen.
Maar is zo’n angst wel gegrond? Hoe vaak worden de
leerlingen zelf verliefd op klasgenoten? Het antwoord
zal waarschijnlijk zelden zijn. De gespreksstarters
(deel 2 in deze handleiding) kunt u ook gebruiken in
combinatie met deze artikelen.
Biologie
Elke soort kent homoseksualiteit. Slechts een soort
kent homofobie: de mens. Bespreek met de leerlin-

tekst is waarschijnlijk te moeilijk voor uw leerlingen,
maar het beeldmateriaal kan ingezet worden.

Veel homo’s voelen zich thuis niet
veilig sinds corona
Bij sommige mensen is het niet altijd
leuk thuis
Burgerschap
Pesten is al heel lang een centraal thema in het onderwijs. Een veilige thuissituatie is ook een belangrijk
begrip. Hier horen een veilig gevoel en fijne thuissituatie ook bij. Veel kinderen (en mensen) zijn zich niet
bewust van welke invloed zij op andere hebben en
veilige thuissituatie in Nederland wordt ook besproken in het artikel ‘deze mensen staan voor je klaar’ op
pagina 8. De combinatie van dit artikel (wereldwijd)
en het langere artikel op pagina 8, dat iets lastiger is,
kan een gesprek of project inleiden over veiligheid op
school, maar ook over de hele wereld.
Aardrijkskunde
In het artikel worden er een aantal beweringen
gedaan (1 op de 3 voelt zich niet veilig, 1 op de 9 zijn
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bang voor geweld). Deze cijfers zijn vrij ingrijpend en
heel hoog, maar waar gaan ze over? Welke groepen
en mensen zijn hier vertegenwoordigd. U kunt ook
ingaan op de wereldwijde opmerking ‘LHBTQ’ers hebben het moeilijk door corona’, waarom precies deze
groep? En waar komt dat door?

geleerd (nature vs. nurture). U kunt hierbij voorbeelhandleiding (bonusartikelen, deel 4) gebruiken. Deze
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hoe ze sfeer en veiligheid kunnen beïnvloeden. Een

gen wat vast staat bij de geboorte en wat wordt aanden uit ‘Natuurlijk doen dieren het ook’ achterin deze
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LEES VERDER OP DE
VOLGENDE BLADZIJDE
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DEEL 4:
AANVULLENDE
INFORMATIE
4A: Aanvullende informatie voor de docent			
		
		Voorbeelden van goede bronnen				

P84

4B: Aanvullende informatie voor de leerling			

P102

P84
		Voorbeelden van goede video’s				P88
		Paarse woordenboek voor docenten				P92
		
Een veilige sfeer in de klas op Paarse Vrijdag		
P94
		E-learning: Veilige school omgeving				P96
		GSA onderwijssstandaard					P97
		Over Theater AanZ						P98
		Stories that move						P100

		GSA onderwijsstandaard					P104

		
Themadossiers en facksheets voor scholieren		
P105
		Onder de loep: intersekse					P106
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VOORBEELDEN VAN
GOEDE BRONNEN
Als docent kan een goede les voorbereiden soms veel

die er in bronnen kunnen voorkomen en anderzijds

werk zijn. Wanneer actualiteit in de lessen verwerkt

om de realiteit van een ‘gemiddelde’.

dient te worden, is een eigen bronnenonderzoek
gewenst. Hier gaat tijd in zitten die we allemaal liever
niet kwijt zijn. Nu er van u wordt gevraagd om het onderwerp seksuele en genderdiversiteit in uw lessen te

In 2018 heeft een onderzoekscommissie van de Ver-

verwerken kan dit flink extra tijd kosten als u niet weet

enigde Naties een rapport over veiligheid van LHBT-

waar u uw informatie vandaan moet halen. Daarom

Q’ers uitgebracht. In het rapport worden algemene

halen wij hier enkele goede (wetenschappelijke) bron-

bevindingen genoemd. Helaas geen concrete feiten

nen voor u aan die wij dit jaar ook hebben gebruikt. Dit

en cijfers. Dit laatste is waarschijnlijk een gevolg van

alles is waarschijnlijk veel te zwaar om één op één voor

het gegeven dat de commissie binnen de lijnen moet

te leggen aan uw leerlingen. Er zal nog een vertaalslag

blijven van de steun die het krijgt van alle landen. Op-

gemaakt moeten worden. Dit kunt u doen door sim-

merkingen die indruk maken:

pelweg de krant te gebruiken.

Lessuggestie 1: Bronnenonderzoek

“Victims [of LHBTQ-related violence] are presumed to
be in the millions, every year.”

Natuurlijk kan het ook juist een uitdaging zijn om een

“[Our approach is that] every person is entitled to the

écht rapport samen met de klas door te spitten. U kunt

human rights and freedoms enshrined in international

bijvoorbeeld enkele rapporten uitprinten, de klas in

human rights law without distinction based on sexual

groepjes delen en elk een rapport te geven. Aan het

orientation or gender identity.”

einde van de les bespreekt u wat elk groepje uit het
rapport heeft kunnen halen aan informatie. Zo oefent

“The data available show that [LGBTQ-people] face the

u samen met de klas een goed bronnenonderzoek.

near-certainty of suffering violence during their lives,

Lessuggestie 2: De klas
als samenleving

and that as a general rule they live every day in the
awareness and fear of it.”
In het rapport staan ook voorbeelden van misdaden

Geeft u les aan een grote klas? Dan is het interessant

door verschillende landen tegen deze groep mensen

om de klas in te delen als een minisamenleving. In

en er staan verklaringen geformuleerd waarom een

de bronnen van vooral het SCP en het CBS staan veel

land deze groep zou willen discrimineren.

cijfers en percentages van de bevolking. Zo staat er in
het rapport van het SCP dat iets meer dan 70% van de

Het rapport is te downloaden op: http://arc-internatio-

scholieren vinden dat homo’s gewoon vrienden met

nal.net/wp-content/uploads/IESOGI-report-june-2018.

hen mogen zijn (en 30% dus niet?). Hoe veel leerlingen

pdf.

zouden dat gemiddeld in uw klas moeten zijn? Komt
dit overeen met de realiteit in uw klas? Bespreek dit
met de leerlingen en meet in welke mate uw klas zich
verhoudt tot het gemiddelde van Nederland. Het helpt
enerzijds leerlingen meer grip te krijgen op alle cijfers
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Bron 1: VN Rapport 2018

Bron 2: VN Rapport 2020 over de
impact van COVID-19 op LGBTQ’ers

Bron 4: Het CBS
Voor meer cijfers, met name rondom veiligheid, kan het

In 2020 heeft de ‘onafhankelijke expert in de bescher-

CBS een goede bron zijn. Helaas zijn de cijfers enigszins

ming tegen geweld en discriminatie op basis van

verouderd, met als belangrijkste onderzoek uit 2013 en

seksualiteit of gender’ een rapport voor de VN ge-

2014. Feit blijft dat het CBS altijd veel informatie kan ge-

schreven over de impact van COVID-19 op discrimina-

ven over de samenleving als geheel, wat interessant is om

tie jegens LHBTQ’ers. Die impact blijkt groot: zo zorgt

te combineren met andere gegevens rondom het thema

de pandemie ervoor dat veel LHBTQ-jongeren door

seksuele diversiteit. Zijn er trends die een causaal verband

een lockdown minder positief sociaal contact hebben

met elkaar houden, of betreffen het correlaties? Het CBS

met bijvoorbeeld leeftijdsgenoten, maar meer negatief

doet zelf ook al concrete vergelijkingen door bij de cijfers

sociaal contact met bijvoorbeeld hun ouders die hun

van onveiligheidsgevoel en slachtofferschap niet alleen

identiteit afwijzen of veroordelen. Daarnaast is ook de

de verschillende groepen van de LHBTQ-gemeenschap uit

impact van de pandemie op transgenders groot. Veel

elkaar te halen, maar ook door deze te vergelijken met

genderbevestigende operaties zijn op de lange baan

heteroseksuele mannen en vrouwen. Op deze manier is

geschoven door de coronadrukte in ziekenhuizen. Ook

het veel makkelijker helder te krijgen aan leerlingen waar

blijkt dat in sommige landen wegens religieuze rede-

problemen zijn en waar niet. Ook deze gegevens zijn al in

nen LHBTQ’ers de schuld krijgen van de pandemie.

grafieken gezet die zo overgenomen kunnen worden voor

Daarnaast staat in het rapport dat in veel Westerse

een les.

landen campagnes voor de emancipatie van LHBTQ’ers worden geschrapt, omdat ze geen prioriteit meer

De cijfers uit 2013 zijn te downloaden op: https://

hebben en andere zaken belangrijker worden geacht.

www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2013/26/homoseksuelen-voe-

Het gehele rapport is hier te downloaden: http://arc-in-

len-zich-onveiliger-en-zijn-vaker-slachtoffer.

ternational.net/wp-content/uploads/IESOGI-report-june-2018.pdf.

Bron 3: Het SCP 2018
Onderzoeker Lisette Kuyper heeft in 2018 voor het

De cijfers uit 2014 over buurtveiligheid op: https://www.
cbs.nl/nl-nl/nieuws/2014/45/homoseksuelen-minder-positief-over-eigen-woonbuurt-dan-hetero-s.

Bron 5: Movisie

SCP het rapport Opvattingen over seksuele en genderdiversiteit in Nederland en Europa uitgebracht. In

Movisie is een organisatie die doorlopend onderzoek

dit rapport staan zowel harde cijfers in de vorm van

doet naar de situatie van de LHBTQ-gemeenschap. Van

tabellen waarin attitude wordt weergeven in tabellen

geweld tot suïcide enerzijds en uitgebreide beleidsad-

en diagrammen, maar ook een helder omschreven

viezen anderzijds.

kader. De diagrammen zijn helder genoeg om zo in
een PowerPoint te plaatsen voor in de les. De gege-

Voor concrete rapporten kunt u kijken op: htt-

vens roepen ook goede vragen op. Wat zijn de trends

ps://www.movisie.nl/artikel/overzicht-onze-facts-

in Nederland? Hoe snel verbetert de situatie? Ook

heets-handreikingen-onderzoeken-over-lhbti-emanci-

interessant is het vergelijkende onderzoek met de rest

patie.

van Europa. Het geeft een duidelijk perspectief wat de
stand van het land is.

Heeft u algemene cijfers nodig voor in uw lessen dan
adviseren wij Handreiking lhbti Feiten en cijfers op

Het rapport is te downloaden op: https://www.scp.

een rij (2019) (https://www.movisie.nl/sites/movisie.

nl/publicaties/publicaties/2018/05/17/opvattin-

nl/files/2019-10/Handreiking-LHBTI-emancipatie-Fei-

gen-over-seksuele-en-genderdiversiteit-in-neder-

ten-en-cijfers.pdf). In dit compacte document staat

land-en-europa.

alles wat u nodig heeft op een rij. Mocht dit voor uw
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klas te complex zijn, gebruik dan onze tekst van dit
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jaar: Paarse Vrijdag, waarom eigenlijk? op pagina 2 in

biologie, filosofie, maatschappijleer, aardrijkskunde of

de krant. Op pagina 3 staan bijbehorende cijfers.

verzorging geweldig materiaal om mee te werken.

Bron 6: Politieke rapporten 2018

Volledig rapport: https://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/draagmoeder/documenten/rappor-

Als krant zijn wij gek op actualiteit en politiek. U als

ten/2016/12/07/rapport-van-de-staatsommissie-herij-

docent waarschijnlijk ook. Alle feiten en cijfers hebben

king-ouderschap-kind-en-ouders-in-de-21ste-eeuw

desalniettemin weinig betekenis als we niet weten
wat er mee gedaan wordt door de politiek namens de

Samenvatting rapport: https://www.rijksoverheid.nl/

samenleving. Wij geven hier twee voorbeelden.

documenten/rapporten/2016/12/07/samenvattingvan-het-rapport-staatscommissie-herijking-ouder-

Alle documenten die door de Tweede Kamer gaan

schap-kind-en-ouders-in-de-21ste-eeuw

staan online. Alle Kamervragen en antwoorden daarop
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zijn keurig terug te vinden. Als er vragen worden ge-

Bericht over rapport (kortste versie): https://www.rijks-

steld over LHBTQ-beleid, is dit dus ook te downloaden

overheid.nl/actueel/nieuws/2016/12/07/staatscommis-

en uit te printen.

sie-pas-wetgeving-ouderschap-en-gezag-aan

Ten eerste de kamerbrief die de emancipatienota

Bron 7: ILGA

begeleidde. Geschreven door onze huidige minister
van OCW (en dus niet BZK, opmerkelijk genoeg) met

Jaarlijks brengt het ILGA (International Lesbian, Gay,

daarin de stand van het land. Hierin staat concreet wat

Bisexual, Trans, and Intersex Association) rapporten uit

de reactie is op de huidige feiten en cijfers. De minister

over de situatie wereldwijd voor LHBTQ’ers. Elk jaar wegen

vertelt wat zij gaat doen om de emancipatie verder te

ze de rechten van LHBTQ’ers aan een speciale puntenlijst.

begeleiden. Dit is het perfecte materiaal voor lera-

Op basis hiervan maken zij overzichtskaarten over de

ren van maatschappijvakken om mee aan de slag te

stand van zaken op het gebied van LHBTQ-emancipatie

gaan en om te laten zien hoe ideeën in beleid worden

in de wereld. De kaart (update december 2019) is hier te

omgezet.

vinden: https://ilga.org/maps-sexual-orientation-laws.

De Kamerbrief is te lezen op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/03/29/emancipatienota-2018-2021.

Het Universele Verdrag van de Rechten van de Mens
Ten tweede een rapport van een adviescommissie. In

beschrijft hoe iedereen in vrijheid zou moeten en

2016 is een heel groot onderzoek gedaan naar modern

kunnen leven, onafhankelijk van geaardheid of gender.

ouderschap. Als conclusie kwam daaruit dat moderne

De website van Amnesty International geeft een uitleg

gezinnen zoals die nu al in grote aantallen aanwezig

over LHBTQ-rechten en feiten en cijfers. Het bespre-

zijn in Nederland, nog veel te weinig vertegenwoor-

ken van LHBTQ-rechten geeft de opening naar het

digd zijn in de wet. Tijdens het nieuwe kabinet is dit

bespreken van onze rechten die zijn vastgelegd voor

rapport helaas in de ijskast gezet. Toch hangt hij nog

iedereen, maar nog veel worden overtreden.

altijd als een donkere wolk boven het kabinet. Zo werd
er in augustus 2018 tijdens de Amsterdam Pride veel

https://www.amnesty.nl/special-lhbt/dossier

aandacht aan dit rapport besteed, twee jaar na publicatie. Tijdens de Pride werd de gezinsboot als beste

https://mensenrechten.nl/nl/welke-mensenrech-

boot verkozen. In alle kranten stonden weer artikelen

ten-zijn-er

over de ouderwetse benadering van de regering op
het thema gezinnen. Dit alles is voor docenten die een
discussie willen aangaan met hun leerlingen bij het vak

86

Bron 8: Mensenrechten

Bron 9: The Dutch National 2018
School Climate Survey, Columbia

Het COC Nederland heeft opdracht gegeven voor
een onderzoek naar de veiligheid van LHBTQ’ers op
middelbare scholen aan een onderzoeksteam van
Teachers College Columbia. Het onderzoek beslaat
een periode van een aantal maanden gedurende
het schooljaar 2018-2019 en gaat in op verschillende
aspecten van veiligheid op scholen. Onderwerpen die
bevraagd werden onder meer dan 1000 scholieren waren het gevoel van veiligheid, intimidatie en schelden.
Het onderzoek is te vinden op de site van het COC,
samen met andere publicaties rondom sexuele diver-
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siteit.
https://www.coc.nl/wp-content/uploads/2018/12/
The-2018-Dutch-National-School-Climate-Survey-Report.pdf

Bron 10: gespecialiseerde nieuwsbronnen.
Van elke nieuwsredactie mag je verwachten dat zij
goed verslag kunnen doen van actualiteiten rondom
het thema LHBTQ. Sommige nieuwskanalen gaan
verder dan alleen algemene kennis over dit onderwerp
en hebben een speciaal team die extra veel kennis van
zaken heeft. Een voorbeeld hiervan is de correspondent:
https://decorrespondent.nl/valentijndehingh
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Een veilige sfeer in de klas
op Paarse Vrijdag!
Praten met je klas over de Paarse Vrijdag (Krant), en
alle onderwerpen en verhalen die daarin aan bod

Onderstaande pedagogische wegwijzers helpen je bij

komen, vraagt om een veilige sfeer in de klas. Het cre-

situaties in de klas, en hoe je daar veilig mee omgaat.

ëren en behouden van een veilige sfeer is niet altijd gemakkelijk, met name bij gevoelige thema’s als gender

Op https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennis-

en seksuele diversiteit.

bank/wegwijzers-pedagogisch-vakmanschap/ vind je
een uitgebreide toelichting bij elke wegwijzer

Wij helpen je graag bij het waarborgen van een veilige
sfeer, zodat alle leerlingen zich veilig voelen en jij met
je klas veilig kan praten over de PVK. Wil je na Paarse

Tool: De Kijkroute, leren
van en met collega’s

Vrijdag verder aan de slag met gender en seksuele
diversiteit? Neem dan een kijkje op

Heb je toevallig nog een paar uurtjes over met colle-

www.gayandschool.nl.

ga’s voor of óp Paarse Vrijdag? Dan is deze tool een
echte aanrader! Als docent kun je al met ‘kleine acties’

Info: Behoud de veiligheid met
pedagogische wegwijzers

een grote invloed hebben op de sociale veiligheid in de
klas om te praten over gender en seksualiteit. Op een
integere manier omgaan met een situatie en passend
reageren op je leerlingen zodat het veilig blijft, vraagt

Het bespreken van situaties op school en in de klas

om pedagogisch vakmanschap.

waarbij seksualiteit en gender een rol spelen, kan
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extra uitdagend zijn. Het zijn immers persoonlijke

Wij adviseren om niet in je eentje het wiel uit te vinden

onderwerpen, waarbij vaak sprake is van sterke – dan

in het reageren op en bespreekbaar maken van (situ-

wel onuitgesproken – normen en waarden. Dit vraagt

aties rondom) gender en seksualiteit om een veilige

om seksuele integriteit: bewust, respectvol en verant-

sfeer te bewaken, maar dit samen met je collega’s te

woordelijk om kunnen gaan met de eigen seksualiteit

bespreken!

en gender, en die van leerlingen en collega’s.

A

andacht hebben voor het bevestigen en
legitimeren van gedrag

E

rvaringen van leerlingen zien en meenemen

B

F

C

G

egrenzen én uitnodigen

reëren van openheid en het respecteren
van grenzen

D

oorgronden van eigen normen & waarden, stereotypen & stigma’s

lexibiliteit: reflecteren op eigen afwegingen
en er soms op terugkomen bij leerlingen
epaste humor inzetten als positieve
strategie

Wil je meer weten over gender (gelijkheid, diversiteit,
normen en kansen) in het onderwijs?
Luister hier onze https://www.schoolenveiligheid.nl/
po-vo/kennisbank/genderwijs-podcast/
of bekijk hier
https://www.schoolenveiligheid.nl/genderwijs/.

Dit kan met De Kijkroute. Kijk samen naar filmpjes van

2. Selecteer niet op jongens tegen de meisjes maar

klassensituaties en spar met elkaar over de aanpak

selecteer willekeurig.

van de docenten in de filmpjes. Hoe bewaak je veiligheid in zo’n situatie? Hoe zou jij het aanpakken? Hoe

3. Laat gender weg waar dat kan.

pakt jouw collega dit aan?
Elke route traint bepaalde elementen van pedagogisch

4. Wees inclusief in je communicatie over leerlingen en

vakmanschap. De wegwijzers langs de route helpen

naar leerlingen. Bijvoorbeeld: “Iedereen even opletten”

daarbij. Wil je meer informatie en De Kijkroute bewan-

in plaats van “Jongens, even opletten”.

delen? Bezoek dan
www.gayandschool.nl.

Tips: Genderinclusief onderwijs

5. Spreek ook positief over leerlingen die niet aan de
gendernormen voldoen, neem hierin een voorbeeld-
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functie.

1.Laat zien hoeveel verschil er is tussen jongens onder-

6. Houd rekening met non binaire leerlingen door niet

ling en meisjes onderling, dat er veel overlap is tussen

alleen te kijken naar M-V maar ook M-V-X.

jongens en meisjes, en dat er ook kinderen zijn die zich
allebei voelen, iets ertussen in, of zich noch jongen of

7. Check op genderstereotypen in lesmateriaal en

meisje voelen.

maak dit bespreekbaar in de klas.
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E-learning: Veilige
schoolomgeving
Aankondiging: E-learning om LHBTI-jongeren een veilige onderwijsomgeving te
bieden Voor onderwijsprofessionals
Onderwijsprofessionals krijgen vanaf Paarse Vrijdag

deze kwetsbare jongeren terug te dringen. De module

beschikking over een e-learning om LHBTI-jongeren

vloeit voort uit de landelijke agenda suïcidepreventie.

en jongeren die twijfelen over hun seksuele oriëntatie
of genderidentiteit op school een veilige omgeving te

E-learning

bieden.

Veilige schoolomgeving

In de e-learning komt het signaleren van depressieve
gevoelens suïcidaliteit aan bod, en wordt uitge-legd
hoe onderwijsprofessionals een gesprek over seksuele

Een veilige schoolomgeving is voor jongeren essen-

en genderdiversiteit aan kunnen gaan met een leer-

tieel. Zo ook voor LHBTI-jongeren en jongeren die

ling. De module bestaat uit reflectie op eigen kennis en

twijfelen over hun seksuele oriëntatie en genderiden-

bewustzijn, basiskennis over de thematiek en casuïs-

titeit, zeker als zij met zichzelf in de knoop zitten. Uit

tiek om mee te oefenen. Deze casuïstiek is herkenbaar

onderzoek van het SCP blijkt dat LHBTI-jongeren vijf

voor onderwijsprofessio-nals en is gebaseerd op inter-

keer vaker aan zelfmoord denken en vier keer vaker

views met docenten en leerlingen. De video’s zijn op de

een poging doen dan hun heteroseksuele leeftijdsge-

website www.iedereenisanders.nl al te zien.

noten. Movisie, COC Nederland en113 Zelfmoordpreventie ontwikkelden de e-learning in opdracht van het

De e-learning is vanaf 11 december gratis te doorlopen

ministerie van VWS, met als doel de suïcidaliteit van

via de Movisie Academie.

GSA Onderwijsstandaard
www.gsaonderwijsstandaard.nl

Elke school moet een fijne en veilige plek zijn voor

Maar de lat kan natuurlijk altijd hoger worden gelegd.

iedereen, ongeacht iemands seksuele oriëntatie, gen-

De GSA Onderwijsstandaard daagt scholen uit om het

der-identiteit en -expressie, en sekse kenmerken. Dit

nòg beter te doen, en zo Level 2, en vervolgens Level

staat beschreven in de kerndoelen voor het onderwijs,

3 te behalen. Scholen die het hoogste level hebben

en in de wet, en het is natuurlijk ook super logisch!

bereikt zijn een voorbeeld voor andere scholen wat be-

Maar: hoe doe je dat nu precies? En hoe weet je of je

treft omgang met sekse, gender en seksualiteit.

school hier voldoende aan doet? Hiervoor is er de GSA
Onderwijsstandaard.

Een veilige school

Waar begin je?
De GSA Onderwijsstandaard werkt erg eenvoudig. Na-

Het uitgangspunt is dat scholen er in de eerste plaats

dat je ingelogd bent als school, ga je aan de slag met

zèlf voor verantwoordelijk zijn dat hun school een fijne

het afvinken van de regels waar je nu al aan voldoet.

en veilige plek is voor iedereen. En veel scholen doen

Loop je tegen regels aan waar de school op dit mo-

hier ook al heel veel aan. Alleen is het soms lastig om

ment nog niet, of nog niet volledig, aan voldoet, dan

door de bomen het bos te zien en is het niet altijd ge-

krijg je een concreet advies om dit op orde te maken.

makkelijk om te bepalen wat nu wel werkt, en wat niet.

Je kan dan later de regel alsnog afvinken.
Uiteindelijk ligt het laatste woord uiteraard bij de leer-

Om scholen hierbij te helpen, biedt de GSA Onderwijs-

lingen en studenten: steeds wanneer de school aan-

standaard concrete regels aan die per school één-

geeft aan een regel te hebben voldaan, dan moeten de

voor-één afgevinkt kunnen worden. Deze regels gaan

leerlingen en studenten dat bevestigen. Pas als zij het

over kennisoverdracht, over steun aan lhbti-leerlingen

bevestigd hebben, wordt de regel ook echt afgevinkt.

en studenten, en over beleid dat respectvolle omgang

Het kan ook voorkomen dat leerlingen of studenten

met betrekking tot sekse, gender en seksualiteit ver-

aangeven dat er aan een regel nog niet is voldaan. De

ankert in de school. Op al deze drie gebieden moeten

GSA Onderwijsstandaard helpt hen dan met concreet

regels worden afgevinkt om aan de niet-onderhandel-

advies aan de school. Zo maken we samen de school

bare sociale norm met betrekking tot seksuele, gender

beter!

en sekse diversiteit te voldoen. Dit is Level 1 van de
GSA Onderwijsstandaard.
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Over Theater AanZ

Over Theater AanZ

DAVID: DAVID is een verhaal over een kloppend
hart en een vlinderend gevoel. Een verhaal over angst,

Theater AanZ maakt sociaal-artistiek theater. Als thea-

liefde, dapperheid, schuldgevoel en vrijheid. DAVID

termakers voelen we de innerlijke noodzaak een stem

gaat over trouw zijn aan jezelf, je geloof, je familie en je

te geven aan mensen voor wie liefde en erkenning niet

vrienden. Wat als je homo én christen bent? Gaat dat

vanzelfsprekend zijn. Onze voorstellingen voor leerlin-

samen? Of toch niet? Wordt het stil verdriet of elkaar

gen vanaf circa 14 jaar, gaan over mensen die worste-

omarmen? DAVID is gebaseerd op en geïnspireerd

len met hun identiteit. Die op zoek naar de vrijheid om

door de persoonlijke verhalen van de acteurs en de

zichzelf te zijn. Met een hoofdrol voor gender en sek-

geïnterviewden.

suele diversiteit. Meer info via www.theater-aanz.nl.

Voorstellingen
HannaH: De voorstelling HannaH ontstaat door

Educatie & lesbrieven
Om de thema’s uit de voorstellingen nog meer aandacht te geven bij de leerlingen, biedt Theater AanZ uw

een voortdurende spannende maar luchtige interactie

school ook educatiemateriaal aan. Dit bestaat uit twee

van de personages met elkaar en met de leerlingen.

lesbrieven van waaruit een les voorafgaande de voor-

Een voorstelling over polarisatie, uitsluiting, groepsvor-

stelling en een les naderhand kan worden gegeven.

ming en de universele angst voor ‘anders zijn’.

Het doel van de lessen is de leerlingen bewust maken
van vooroordelen en deze bespreken en wegnemen.
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HannaH is een originele en gedurfde voorstelling die

De voorstellingen zelf hebben altijd een interactief

tussen de leerlingen, het publiek, speelt in de dwin-

gedeelte. Bij het kijken naar theater hoort ook het

gende setting van het klaslokaal. Het spel is een open

vormen van een mening over de voorstelling. Wij impli-

wisselwerking tussen de vier acteurs, de leerlingen (5e

ceren niet dat wij ons publiek iets komen leren, maar

personage) en de ruimte (6e personage). Zo dagen we

het is de bedoeling dat het publiek zelf een visie/idee

het publiek uit mee te denken en te praten, mede-ei-

vormt over de aangereikte thema’s. Wij hebben niet

genaar te worden van het verhaal; om zo op te gaan in

alle antwoorden, maar zijn bereid om samen met ons

een wereld van herkenning gevat in een mix van urban

publiek te gaan zoeken naar de mogelijkheden.

dance, spoken word en poëzie.

Wij dagen het publiek uit kleur te bekennen, van zich
laten te horen en hun ideeën te delen. Bij iedere voorstelling bieden wij ook de mogelijkheid om de acteurs
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"Ik wou zeggen dat ik de voorstelling echt

persoonlijk te ontmoeten. Dan kun je vragen stellen en

super mooi vond. De dingen die daar ge-

ervaringen of verhalen delen.

speeld werden, gebeurt dagelijks en ik realiseerde me dat veel mensen daartegen
aanlopen, waaronder ikzelf ook. Dank
jullie wel voor de mooie voorstelling."
(leerling VO, na het zien van HannaH)

HANNAH
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Stories that Move – Tools
tegen discriminatie
Deze online tool (https://www.storiesthatmove.
org/nl/startpagina/) stimuleert leerlingen na te
denken over diversiteit en discriminatie en om stil
te staan bij hun eigen standpunten en keuzes.
Wij hebben vijf leerpaden (https://www.storiesthatmo-

Laurens, Hilga, Nick en Tomas delen hun ervaringen

ve.org/nl/startpagina/online-en-offline-opdrachten/

als LHBT+. Ze spreken over hun identiteit, ervaringen

vijf-leerpaden/) vol activiteiten en informatie ontwik-

met discriminatie en in over in actie komen. Verhalen

keld voor jongeren. Korte video’s waarin leeftijdsgeno-

om te bespreken (https://www.storiesthatmove.org/

ten hun ervaringen delen staan centraal. Ze delen hun

nl/videos-3/) op Paarse vrijdag maar ook als onderdeel

positieve ervaringen maar geven ook voorbeelden van

van lessen door het hele jaar.

uitsluiting en discriminatie.

Laurens (Nederland, 17) vertelt hoe hij

Docenten kunnen in een veilige online-omgeving met

ontdekte dat hij transgender is en over de beledigin-

leerlingen aan de slag. Het is volledig gratis. Voor elk

gen die hij krijgt toegeslingerd als hij mensen vertelt

onderdeel is een docentenhandleiding beschikbaar.

dat hij transgender is.

Het project is ontwikkeld door de Anne Frank Stichten
en partners uit zeven landen

Hilga (Duitsland, 16) beschrijft hoe het voor
haar was om uit de kast komen als lesbienne.

Er staan vijf thema’s centraal in Stories that Move:

Ze vertelt ook over haar vriendin die was woest na een

antisemitisme, racisme, discriminatie van Moslims,

anti-LHBT opmerking van een docent.

Roma en Sinti en LHBT+. Maar de methode draagt uit
dat alle verhalen meetellen.

Paarse vrijdag

Tomas (Nederland, 20) spreekt over zijn
ervaringen als drag queen en over het belang van
evenementen die je laten zien dat je niet alleen bent.
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Nick (Oekraïne, 17) vertelt hoe mensen

Er zijn nog twee verhalen/onderdelen in het bijzonder

reageerden toen hij uit de kast kwam en vertelt over

van belang i.v.m. seksuele diversiteit.

de discriminatie waarmee hij als homoseksueel in
Oekraïne geconfronteerd wordt.

Lutz van Dijk
https://www.storiesthatmove.org/nl/hoe-te-starten/

Het zijn acht film clips, allemaal in het Nederlands en/

expert-voices/lutz-van-dijk/

of ondertiteld.
In één filmpje spreekt hij over zijn ervaring in het
Neem voor een presentatie van de toolbox door het

bespreekbaar maken van seksuele diversiteit. We

Stories that Move team op school of een bijeenkomst

krijgen altijd heel goede feedback van docenten – dat

contact op via: info@storiesthatmove.org

hij hen echt aan het denken zet.

Daarnaast biedt Stories that move nog meer verhalen

En hij spreekt ook over zijn vriendschap met Stefan

en lesbrieven aan

Kosinski – een van de tien historische verhalen in
Stories that Move. Een Poolse jonge man die verliefd

Een (Engelse) les voor Valentijnsdag – die nu nog

wordt op een Duitse soldaat tijdens de Tweede

tamelijk verstopt zit in de tool.

Wereldoorlog. Het hele verhaal (en de bronnen) kan je
hier vinden (https://www.storiesthatmove.org/wp-con-

https://www.storiesthatmove.org/nl/

tent/uploads/2019/10/Stories-that-Move_Levensverha-

een-les-geinspireerd-door-de-liefde/

len_Life_Stories.pdf).
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DEEL 4B:
AANVULLENDE
INFORMATIE VOOR
LEERLINGEN
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Er wordt veel onderzoek gedaan naar
seksuele en genderdiversiteit. Veelal
is dit onderzoek gericht op jongeren
en acceptatie in Nederland. Voor het
schrijven van de PVK zijn veel van deze
onderzoeken gebruikt. Elk jaar is er
weer nieuws rondom seksuele en genderdiversiteit in de sport, op school en
op de werkvloer. Op pagina 30 van de
PVK staat een artikel over het schrijven
van een werkstuk over onderwerpen
die te maken hebben met seksuele
diversiteit. In dit deel helpen we de
leerling aan bruikbare bronnen voor
werkstukken om over in gesprek te
gaan met leraren en schoolleiding.

Er zijn veel verschillende onderzoeken
waar leerlingen een (literatuur) onderzoek naar zouden kunnen starten.
Betrouwbare bronnen vindt u in deel
4a van deze handleiding bij ‘Voorbeelden van betrouwbare bronnen’. Aan de
hand van het artikel op pagina 30 van
de krant hopen wij leerlingen te motiveren om hiermee aan de slag te gaan.
Als leraar kunt u hier natuurlijk ook
bij helpen. Motiveer leerlingen binnen
bijvoorbeeld de GSA om onderzoek te
doen naar onderwerpen gerelateerd
aan seksuele en genderdiversiteit.
Hiervoor mag u of de leerling ook zeker
contact opnemen met ons via info@
paarsevrijdagkrant.nl.
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GSA Onderwijsstandaard
www.gsaonderwijsstandaard.nl

Elke school moet een fijne en veilige plek zijn voor

‘man’ of ‘vrouw’ thuisvoelen? Daarom is het beoorde-

iedereen, ongeacht wie je bent en op wie je verliefd

len van je school een belangrijke 4e bouwsteen van de

wordt. Dit staat beschreven in de kerndoelen voor

GSA, naast informeren, steun bieden en actievoeren.

het onderwijs (https://www.seksuelevorming.nl/
visie-en-beleid/overheidsbeleid-en-regelgeving/kern-

Waar begin je?

doelen), en in de wet (https://www.rijksoverheid.nl/
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onderwerpen/veilig-leren-en-werken-in-het-onderwijs/

Je kan als GSA op elk moment je school beoordelen:

veiligheid-op-school), en het is natuurlijk ook super

je logt gewoon in, en je vinkt één-voor-één die punten

logisch! Maar: hoe doe je dat nu precies? En hoe weet

af, die op jouw school op orde zijn. Voor de punten die

je of je school hier voldoende aan doet? Hiervoor is er

nog niet helemaal oké zijn, hebben we advies gefor-

de GSA Onderwijsstandaard.

muleerd: hiermee kan je naar je GSA-docent stappen,

De GSA aan zet

Hoe eerder je begint, hoe eerder je ook zult weten welDe GSA Onderwijsstandaard is in feite één grote

ke dingen jouw school nog moet doen, om het volgen-

checklist (https://www.gsaonderwijsstandaard.nl/

de level op te behalen. Want als je Level 1 hebt bereikt,

de-checklist/) die je helpt te bepalen of jouw school

wil je natuurlijk door naar Level 2, en dan naar Level 3!

wel voldoende doet om ervoor te zorgen dat iedereen
zichzelf kan zijn, of dat er nog verbeteringen mogelijk

In april reikt het GSA Netwerk een prijs uit aan die

zijn. De onderwerpen die aan bod komen in de GSA

scholen die aan de norm voldoen. Zorg er dus voor dat

Onderwijsstandaard, zijn onder te verdelen in ‘kennis-

je ruim vóór die tijd, zo rond Paarse Vrijdag, een goed

overdracht’, ‘steun’ en ‘beleid’. Pas als alles op al deze

plan hebt, zodat je school het volgende level heeft

drie vlakken op orde is, voldoet je school aan de GSA

gehaald in april!

Onderwijsstandaard.
TIP: bepaal tijdens een meeting van de GSA wie de
Centraal in de GSA Onderwijsstandaard staat de GSA.

GSA Onderwijsstandaard uitvoert. Dit kan met een

Immers, jullie weten natuurlijk het beste hoe het er op

klein groepje, of juist met z’n allen! Zorg ervoor dat het

school aan toe gaat: wordt er wel voldoende aandacht

werkbaar is, en dat je bij voorkeur mensen uit alle leer-

besteed aan seksuele diversiteit? Weten de leerkrach-

jaren hebt. Het kan heel handig zijn om je GSA-docent

ten wel wat gender precies is? En zijn er wel voldoende

te vragen te helpen bij de evaluatie.

voorzieningen voor mensen die zich niet in het hokje

2
0
2
0
104

of misschien wel naar je schoolleiding.

themadossiers en
factsheets voor scholieren
In 2021 lanceert IHLIA diverse
themadossiers en factsheets
voor scholieren
Steeds vaker kiezen scholieren lhbti-onderwerpen voor
een opdracht of profielwerkstuk. IHLIA LGBTI Heritage,
dé erfgoedorganisatie op het gebied van lhbti, wil jongeren daarom op weg helpen met het beantwoorden
van hun onderzoeksvragen.
Begin 2021 worden er themadossiers op de website
gelanceerd met thema’s als lhbti-geschiedenis, rechten, religie en seksuele en genderdiversiteit.
De dossiers bestaan uit korte inleidingen op meerdere
(sub)onderwerpen en geven suggesties voor bronnenmateriaal dat zowel online als bij IHLIA is in te zien.
Het is een van de ambities van IHLIA om haar bereik

Naast de themadossiers gaat IHLIA
ook diverse factsheets voor scholieren aanbieden.
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De onderwerpen zijn onder andere: lhbti-jongeren in
cijfers, lhbti jongeren uit de kast, opvattingen van jongeren over lhbti, discriminatie en geweld jegens lhbti
jongeren en lhbti-rechten.
Wil je op de hoogte blijven van de themadossiers en
de factsheets? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief via
de website: www.ihlia.nl!
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onder jongeren te vergroten. Met de themadossiers
wil IHLIA meer scholieren bereiken, hen prikkelen
om kritisch over lhbti-onderwerpen na te denken, en
uitnodigen om vragen te stellen. Tegelijkertijd maken
de themadossiers de collectie van IHLIA toegankelijker
voor jongeren, waardoor de drempel lager wordt om
daar kennis van te nemen en mee aan de slag te gaan.
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WWW.SEKSEDIVERSITEIT.NL

LESBRIEF VOOR VMBO-LEERLINGEN

Onder de loep: intersekse
Leer wat intersekse en seksediversiteit is, en discussieer met
klasgenoten!
Stellingen:
Discussieer in de
klas!

V
R
I
J
D
A Wat is intersekse?
een baby geboren wordt, is het eerste wat mensen willen weten of het een jongen of
G Als
een meisje is. Maar er worden ook baby’s geboren bij wie dat niet goed te zien is. Hun

Er is meer aandacht
nodig voor
intersekse in de
wereld

WEN LONG OP DE PRIDE WALK IN 2018

lijf ziet er anders uit dan waar mensen aan denken bij een jongen of meisje. Zij kunnen
dus niet in het hokje ‘meisje’ of ‘jongen’ worden geplaatst. Dat wordt intersekse
genoemd. Het komt ook voor dat aan de buitenkant niet te zien is dat iemand intersekse
is, maar dat het in het lijf anders is dan daarbuiten. Daar kan je op ieder moment van je
leven achterkomen. Zoals bij de geboorte, of bij tieners, bijvoorbeeld als een meisje niet
ongesteld wordt, maar het kan ook pas veel later blijken.

K
R Dokters opereren soms intersekse baby’s en kinderen, om ze beter te laten passen binnen
hokje ‘meisje’ of ‘jongen’. Deze operaties schenden de mensenrechten van intersekse
A het
kinderen. Daarbij is er geen noodzaak, en worden ze zonder toestemming uitgevoerd.
N
1
2
3
T
HOEVEEL?

WAAR ZIJN DIE MENSEN?

HOE ZIET DAT ERUIT?

1 op de 90 mensen is
intersekse. Dat betekent
dat in Nederland ongeveer
190.000 mensen intersekse
zijn. Het idee dat er alleen
meisjes en jongens zijn in
de wereld, klopt niet.
Mensen zijn juist heel
verschillend, en komen in
alle vormen en maten voor.

Intersekse wordt vaak als
iets geks gezien, omdat het
anders is dan mensen
verwachten. Daarom
vertellen kinderen of
mensen het meestal niet.
Dit zorgt ervoor dat er nóg
minder gepraat wordt over
intersekse.

Intersekse betekent dat
iemands lichaam
meisjeskenmerken én
jongenskenmerken heeft, of
dat het anders is dan we van
meisjes en jongens
verwachten. Soms is dat aan
de buitenkant te zien, maar
soms ook helemaal niet.
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Meisjes verschillen
onderling veel van
elkaar, en jongens
verschillen
onderling ook veel
van elkaar

Ik zou het willen
weten als een
vriend van mij
intersekse is

LESBRIEF VAN STICHTING NNID, NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR SEKSEDIVERSITEIT

SEKSEDIVERSITEIT.NL

Zijn intersekse personen mannen of
vrouwen?
Intersekse personen voelen zich meestal
óf een jongen, óf een meisje. Iemands
gevoel bepaalt dit. Voel jij je een meisje,
dan ben je dat gewoon. En andersom:
voel je je een jongen, dan ben je een
jongen. Het kan ook zijn dat je je geen
van beide voelt of dat je je nog iets
anders voelt. Ook dat is prima.

'Het idee dat er alleen
meisjes en jongens
zijn in de wereld,
klopt niet.'
Hoe komt het dat maar weinig mensen
hierover hebben gehoord?
Mensen verwachten dat iedereen een
jongen, of een meisje is. Daar wordt een
volledige mannelijk lichaam, óf volledig
volledig vrouwelijk lichaam bij
verwacht. Intersekse personen voldoen
niet aan deze verwachting. Dit kan
zorgen voor negatieve gevoelens, omdat
intersekse personen bijvoorbeeld het
gevoel hebben dat er iets mis is met ze.
Intersekse personen kunnen ook het
gevoel hebben dat ze er niet bij horen.
Daarbij is intersekse nog een onbekend
onderwerp, waardoor intersekse
personen het gevoel kunnen hebben dat
ze de enige zijn die intersekse zijn.
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WEN LONG OP DE PRIDE WALK IN 2018
Deze negatieve gedachtes over henzelf
zorgen voor schaamte. De meeste
intersekse personen praten er daarom
niet over dat zij intersekse zijn. Toch is
intersekse zijn helemaal niet gek of raar,
maar iets heel natuurlijks. Het idee dat
we de wereld kunnen onderverdelen in
meisjes en jongens, klopt niet. Mensen
zijn juist heel verschillend. We kunnen
daarom beter spreken over
seksediversiteit.

Seksediversiteit?! Wat is dat?
Seksediversiteit geeft aan dat er veel
méér is dan jongens en meisjes. Er is
juist heel veel diversiteit in de wereld. Er
zijn jongens, meisjes, maar ook mensen
die een beetje van allebei hebben. In
plaats van jongens en meisjes spreken
wij daarom liever over seksediversiteit.
Sekse (het geslacht) omvat vele vormen
van jongens, vele vormen van meisjes en
vele vormen die niet passen in de hokjes
‘jongen’ en ‘meisje’. En al deze mensen
mogen er zijn!
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MEER WETEN?
Wil je meer weten over intersekse en seksediversiteit? Neem dan eens een
kijkje op onze websites seksediversiteit.nl en nnid.nl. Je kunt ons ook volgen
op onze social media. Zo blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes over
intersekse en seksediversiteit.
Twitter: @NNID_nl
Instagram: @NNID.nl
Facebook: facebook.com/nnid.nl
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DEEL 5:
BONUSMATERIAAL
Gedicht: Een hokje							P109
		
Gedicht: Je longen en je lever						
P110
What a genderful world (grote mensen versie)		

P111

Jeugdjournaal: Van een mailtje naar een comment		
		

P113
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DEEL 6:
BONUSMATERIAAL
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REGISTER SCHOOLVAKKEN
Aardrijkskunde:
P20 Lesbrief: Over de wereld
P56 Algemene didactische suggesties per vak
P70 Kort nieuws
P79 Transgenderwetten
P80 VS bijna homopresident
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Biologie:
P32 Lesbrief: Genderbread person
P56 Algemene didactische suggesties per vak
P64: Wie Wat Hoe
P69 Twee moeders
P70 Kort nieuws
P74 Intersekse / Genderbread person

Drama/Muziek:
P70 Kort nieuws

Economie/M&O:
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P5 Uit de kast van
P56 Algemene didactische suggesties per vak

Filosofie:
P56 Algemene didactische suggesties per vak
P69 Twee moeders
P74 Intersekse / Genderbread person

Geschiedenis:
P4 Waarom vandaag paars
P56 Algemene didactische suggesties per vak
P70 Kort nieuws
P80 VS bijna homopresident

Godsdienst:

P69 Twee moeders
P70 Kort nieuws

Informatica
P56 Algemene didactische suggesties per vak

Kunstvakken/CKV/Mode:
P56 Algemene didactische suggesties per vak
P61 Voorpagina
P65 LHBTQIAP+
P70 Kort nieuws
P76 Herken jij nepnieuws?

Maatschappijvakken/burgerschap:
P13 Lesbrief: Zelf een krant maken
P22 Lesbrief: Ik ben niet alleen
P32 Lesbrief: Genderbread person
P56 Algemene didactische suggesties per vak
P62 Paarse Vrijdag, waarom eigenlijk
P64: Wie Wat Hoe
P65 LHBTQIAP+
67 Portretten
P69 Twee moeders
P70 Kort nieuws
P76 Herken jij nepnieuws?
P78 Jeugdjournaal
P80 VS bijna homopresident
P81 Mediatheek

Mediavakken:
P13 Lesbrief: Zelf een krant maken
P28 Lesbrief: Op de sportclub
P70 Kort nieuws
P76 Herken jij nepnieuws?
P78 Jeugdjournaal

REGISTER SCHOOLVAKKEN
Mentoraat/LOB:

Verzorging:

P22 Lesbrief: Ik ben niet alleen

P22 Lesbrief: Ik ben niet alleen

P26 Lesbrief: Wie ben jij in de klas

P26 Lesbrief: Wie ben jij in de klas

P48 Lesbrief: Gespreksstarters

P32 Lesbrief: Genderbread person

P64: Wie Wat Hoe

P64: Wie Wat Hoe

67 Portretten

67 Portretten

P80 VS bijna homopresident

P70 Kort nieuws

Moderne vreemde talen:
P25 Lesbrief: Briefpost

P74 Intersekse / Genderbread person
P80 VS bijna homopresident

Wiskunde/rekenen:

P56 Algemene didactische suggesties per vak
P61 Voorpagina

P16 Lesbrief: Feiten en cijfers

P64: Wie Wat Hoe

P62 Paarse Vrijdag, waarom eigenlijk

P65 LHBTQIAP+
P66 Briefpost
P81 Mediatheek

Natuur-, Scheikunde:
P56 Algemene didactische suggesties per vak

Nederlands:
P34 Lesbrief: Schrijf eens iets anders
P44 Lesbrief: Oefentekst PVK
P56 Algemene didactische suggesties per vak
P76 Herken jij nepnieuws?
P78 Jeugdjournaal
P79 Transgenderwetten
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P81 Mediatheek

Sportvakken/BSM:
P28 Lesbrief: Op de sportclub
P56 Algemene didactische suggesties per vak
68 Spellen
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