ALGEMENE TIPS VOOR DOCENTEN
Homoseksualiteit is pas een probleem als jij er een probleem van maakt of als je net doet alsof het niet
bestaat. Hier een paar tips om het onderwerp geruisloos en boeiend op de agenda te zetten binnen je les
en op school. Leerlingen (en collega's) die worstelen met hun seksuele oriëntatie of identiteit zullen je
dankbaar zijn!
IN DE LES

Hang een poster op en leg kaarten in je lokaal. V oor materiaal: gsa@coc.nl of check
www.gayandschool.nl


Open zelf het gesprek over homoseksualiteit. Gebruik bijvoorbeeld actualiteiten die met het
onderwerp te maken hebben of kijk eens een film waar homoseksualiteit aan bod komt.



Geef (ongemerkt) voorbeelden van homo- of lesbokoppels in de les. Bijvoorbeeld Max en Peter
gaan op vakantie of Pien en Maaike kopen een boot, etc.



Seksuele diversiteit leent zich prima voor opdrachten. Bijvoorbeeld gekoppeld aan geloof,
geschiedenis, taboes, cultuur, de wet. Kijk voor goede lespakketten op www.gayandschool.nl.
V oor werkstukken of presentaties vind je thema's op www.homogeschiedenis.nl



Haal een homo en/of lesbo in de klas. De kans voor leerlingen eens alles te kunnen vragen!
Kijk op www.voorlichtingindeklas.nl voor een voorlichtingsteam bij jou in de buurt.

HOUDING

Neem zelf een open houding aan over seksuele oriëntatie en identiteit. Als je een geheim
maakt van je eigen relatiestatus (homo of hetero) geef je onbewust de boodschap dat dit een
duister en privé onderwerp is.


Denk eens na hoe je vragen stelt over dit onderwerp. Ga je er klakkeloos vanuit dat elke man
verliefd wordt op vrouwen en omgekeerd, of laat je dit invullen door de persoon in kwestie?
Wat weet je eigenlijk van je collega's?



Laat leerlingen hun eigen mening vormen. Je kunt natuurlijk altijd proberen te achterhalen
wat de achterliggende gedachten zijn van hun mening. Berusten deze gedachten op
waarheden?



Noem de dingen gewoon bij hun naam en gebruik geen synoniemen als 'van de verkeerde kant'
of eufimismen als 'homofiel'. De algemeen gebruikte termen zijn: lesbienne (of kort: lesbo),
homoseksueel (of kort: homo), biseksueel (of kort: bi) en transgender (voor iedereen die zich
psychologisch identificeert met het andere geslacht).

GSA ONDERSTEUNEN
Het krachtigste middel dat er bestaat om seksuale diversiteit zichtbaar en bespreekbaar te
maken op school is de Gay-Straight Alliance (GSA). Een GSA is een groep leerlingen en
docenten die ervoor zorgen dat hun school veilig is voor iedereen. Of je nu lesbo, homo, bi,
transgender (LHBT) hetero of in dubio bent. Wil je meer weten over de GSA, kijk dan op
www.gaystraightalliance.nl of vraag de GSA Docentenhandleiding aan op gsa@coc.nl. Op dit
mailadres kun je trouwens ook terecht met vragen.
SCHELDEN MET 'HOMO' TEGENGAAN
Het woord 'homo' wordt veel gebruikt als scheldwoord, terwijl het een woord is om een man die
van mannen houdt te duiden. Door het woord te verbieden als scheldwoord wordt het een
'spannend woord', zeg dus dat je het woord 'homo' niet wilt horen tenzij in de juiste context .
AANBEVOLEN WEBSITES
www.gaystraightalliance.nl Informatie over het Gay-Straight Alliance Netwerk
www.iedereenisanders.nl Uitgebreide informatie over seksuele diversiteit en hulpverlening
www.transvisie.net Advies en hulporganisatie voor alles m.b.t. genderidentiteitsvragen
www.homoindeklas.nl Informatie m.b.t de lesbrief voor christelijke middelbare scholen
www.jongenout.nl Profielenwebsite voor LHBT’s en twijfelaars tot en met 18 jaar oud met
tevens informatie over ‘Jong&Out’meetings

