
KAMP KOEKIELOEKIE
Lesbrief aflevering 7: Frans is geen jongen

De serie: Kamp Koekieloekie
Kamp Koekieloekie is muzikale jeugdserie over zeven zeer verschillende, karakteristieke
kinderen op zomerkamp. De kinderen proberen op hun eigen manier hun problemen voor
elkaar te verbloemen, maar hier op natuurkamp gaat iedereen, letterlijk en figuurlijk, back to
basics. Onder leiding van kampstel Ben en Ben komen de kinderen dichter tot zichzelf en
elkaar.

Opbouw van de les
De insteek is om klassikaal met elkaar aan de slag te gaan met een aantal thema’s die in een
aflevering aan bod komen. Let op: deze les duurt langer dan eerdere lessen.

Introductie
De leerkracht introduceert het onderwerp met behulp van een
vraag of opdracht uit de lesbrief.

5 min

Video De aflevering van Kamp Koekieloekie wordt klassikaal bekeken. 25 min

Opdrachten

Per aflevering worden een aantal opdrachten aangeboden die
klassikaal en in groepjes kunnen worden gedaan. De opdrachten
zijn gericht op vaardigheden als: meningsvorming, communicatie,
in gesprek gaan e.d.

De opdrachten focussen op (redzaam) sociaal gedrag, omgaan
met verschillende opvattingen, zelfvertrouwen, gevoelens,
relaties, sociale vaardigheden, respect, normen en waarden,
identiteit, conflict (oplossen), solidariteit.

30 min

Terugkoppeling
Er wordt een klassikale terugkoppeling gedaan door middel van
klassengesprekken, presentatie, discussie, uitwisseling van
standpunten, rollenspellen en dergelijke.

10 min

Afsluiting Een verbindende afsluiting door de leerkracht of leerling. 5 min
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Leerlijn sociaal-emotionele vorming
Om lessen te geven waarbij kinderen werken aan sociaal-emotionele vorming, heb jij als
leerkracht kennis nodig over de leerlijn sociaal-emotionele vorming. Voor
achtergrondinformatie over deze leerlijn en de pre puberteit, verwijzen wij je graag naar
pagina 6.

Lesplan aflevering 7

(1) Introductie

Introduceer de serie met een enthousiast verhaal over een leuke televisieserie over kinderen
die in de zomervakantie twee weken op kamp zijn. Kamp Koekieloekie gaat over zeven
kinderen die een zomer doorbrengen op een natuurkamp. Ze doen hun best om hun eigen
eigenaardigheden voor de andere kinderen verborgen te houden, tot ze er achter komen dat
eigenlijk iedereen wel een beetje ‘koekieloekie’ is. Vertel dat je met de hele klas samen naar
de aflevering gaat kijken en daarna een aantal opdrachten gaat doen met elkaar. De kinderen
heten Arnold, Marietje, Hassan, Suus, Jonathan, Famke en Frans.

Bekijk de video, dit is de trailer van de serie.

Heb je ook de les gegeven bij één van de eerste afleveringen? Dan kun je vertellen dat jullie
nu aflevering 7 gaan kijken en kun je de introductie overslaan. De aflevering heet: Frans is
geen jongen. Stel eventueel een vraag die bij het onderwerp past.

(2) Video

Bekijk de aflevering.

Frans is van buiten een jongen, maar voelt zich van binnen een meisje. Het is zowel voor hem
als voor de anderen moeilijk om mee om te gaan. Doe dat maar eens: iets zijn wat je niet
bent.

Het thema’s in deze aflevering is transseksualiteit. Zie pagina 10 voor meer informatie
hierover.
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(3) Klassengesprek (klassikaal, of anders, zie *)

We gebruiken de kletskaartjes van Stichting School en Veiligheid.

Met deze kletskaartjes kun je het onderwerp gender- en seksuele diversiteit op een
laagdrempelige manier met je leerlingen bespreken. Door het stellen van vragen
boor je hun nieuwsgierigheid en creativiteit aan. Zij leren praten over hun eigen gevoelens en
die van een ander en verruimen hun blik. Bij het bespreken van de kaartjes laten kinderen iets
persoonlijks van zichzelf zien. Het is dan ook belangrijk om voor jezelf na te gaan of de sfeer
in je klas voldoende veilig en vertrouwd is om deze kaartjes te bespreken. Indien gewenst
kun je als leerkracht een voorselectie maken in de vragen, passend bij het moment en bij de
leeftijd van de groep.

We bieden drie vragen klassikaal aan. *Je kunt het ook anders aanpakken:
- Je kunt er voor kiezen de kaartjes te downloaden en te verspreiden in groepjes. De

kinderen doen de kaartjes in een pot en trekken drie vragen. Daarna klassikaal
nabespreken.

- Je doet de kaartjes in een pot en op geschikte momenten laat je een leerling een
kaartje trekken die je klassikaal met de kinderen bespreekt. Zo zorg je er voor dat het
onderwerp regelmatig wordt besproken vanuit verschillende invalshoek.
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(4) Opdracht met klassengesprek (klassikaal)

Gender verwijst naar de verschillen tussen jongens en meisjes. Het verschil is meer dan
alleen het biologische geslacht. Wie ben je? Tot wie voel je je aangetrokken? Hoe laat je zien
wie je bent?

In deze opdracht bespreken de kinderen wat je tot jongen
of tot meisje maakt, en of er misschien overlap is aan de
hand van de volgende vragen en afbeelding van KliQ.
Behalve je geslacht, bepalen ook je identiteit, de mensen
tot wie je je aangetrokken voelt en de manier waarop je je
kleedt of gedraagt wie je bent.

De kinderen gaan hier over praten aan de hand van de
volgende vragen:

- Ben je of een jongen of een meisje?
- Ben je misschien én een jongen én een meisje?
- Ben je een beetje jongen en/of een beetje meisje?

(5) Video

Bekijk de video (3 minuten):
https://schooltv.nl/video/wat-is-transgender-jongen-in-een-meisjeslichaam-of-andersom/#q=tran
sgender

We kijken naar een clip van de NPO ‘Wat is een transgender?’.

(6) Nabespreking video

Na het bekijken van de video bespreken we klassikaal: Kun je uitleggen wat een transgender
is? Wat is een transman? En wat is een transvrouw?

Iemand die zich niet goed voelt bij het geboortegeslacht en in transitie gaat noemen we een
transgender: een transman of transvrouw. Een transman is bij de geboorte als meisje is
geregistreerd, maar voornamelijk mannelijke genderidenteit heeft.  Een transvrouw is
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iemand die bij de geboorte als jongen werd geregistreerd, maar een voornamelijk vrouwelijke
genderidentiteit heeft.

(7) Afsluiting
We sluiten af met een gedicht en foto van Ted van Lieshout. Daarna bespreken we hoe we
met elkaar ervoor kunnen zorgen dat iedereen zichzelf kan zijn in de klas.

Joris Jan Bas uit Koog aan de Zaan
trok op een ochtend een jurkje aan.
Toen ging hij naar school met een strik in zijn haar
en alle kinderen pestten hem daar.
Kan me niet schelen, riep Joris Jan hard.
Ik ben tenminste een beetje apart
niet zo gewoon als de rest van de klas.
Nou zeg, die durfde, die Joris Jan Bas!
De volgende ochtend in Koog aan de Zaan
had iedere jongen een jurkje aan,
behalve een jongen met haar groen als gras.
Je mag drie keer raden wie of dát nou was!
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(8) Terugkoppeling

Wie we zijn en wat we voelen is bij iedereen anders. We hebben gezien dat Frans en zijn
vrienden grote moeite hebben met anders zijn. Dat is voor niemand fijn! We hebben ervaren
dat er diversiteit is en er mag zijn. Het allerbelangrijkste is dat je mag zijn wie je bent. Laten
we daar samen voor zorgen!

Achtergrondinformatie leerlijn sociaal-emotionele vorming
Sociaal-emotionele ontwikkeling is een onderdeel van het curriculum Gezonde leefstijl. Tot dit
curriculum behoren ook onderwerpen als veiligheid, persoonlijke verzorging, voeding, fysieke
ontwikkeling en seksualiteit en relaties. Sociaal emotionele ontwikkeling is het dynamische
proces waarmee kinderen en jongeren de fundamentele levensvaardigheden verwerven die
hen helpen bij het ontwikkelen van een persoonlijke identiteit, het opbouwen van relaties
met anderen en het hanteren van verwachtingen van hun omgeving. Het gaat dan over zaken
als bewustwording en ontwikkeling van het zelf en een positief zelfbeeld, het aangaan van
relaties, het leren verplaatsen in en omgaan met anderen, het reflecteren op eigen gedrag,
conflicthantering, het maken van eigen keuzes, het vergroten van zelfvertrouwen en
persoonlijke weerbaarheid binnen de groep.

Hieronder schetsen we in het kort wat van een leerling op het gebied van sociaal-emotionele
ontwikkeling verwacht mag worden. Het is hierbij belangrijk voor ogen te houden dat de
beschrijving uitgaat van gemiddelden. Ieder kind is uniek, dus niet elk kind hoeft er op dat
specifieke moment aan te voldoen.
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Gevoelens

Het is belangrijk  dat kinderen en jongeren leren gevoelens te herkennen en benoemen. Dat
zij leren wat hun kwaliteiten zijn en hoe zij deze kunnen inzetten in hun dagelijkse leven. Dat
zij leren accepteren dat ze niet alles even goed hoeven te kunnen als anderen. Sociaal
competent zijn betekent het beheersen en indirect uiten van gevoelens.

Zelfbeeld

Het zelfbeeld vormt zich door wat je meemaakt, door wat er tegen je wordt gezegd en door
hoe je wordt behandeld. Daardoor ga je op een bepaalde manier denken over jezelf. De
zelfwaardering van de kinderen en jongeren hangt af van hoe zij over zichzelf denken, dit kan
overwegend negatief of positief zijn. Een kind met een negatief zelfbeeld heeft weinig
zelfvertrouwen, een kind met een positief zelfbeeld kan veel zelfvertrouwen tonen.
Zelfvertrouwen maakt kinderen en jongeren weerbaar en minder afhankelijk van het oordeel
van anderen. Het geeft ze de moed voor hun eigen mening uit te komen, initiatief te tonen en
aan nieuwe dingen te beginnen.

Zelfsturing

Kinderen moeten leren dat zij hun eigen gedrag kunnen sturen. Ze zijn eigenaar van hun
eigen gedrag. Vaardigheden zoals geconcentreerd werken, plannen van en reflecteren op het
eigen werk, keuzes maken, problemen oplossen en samenwerken zijn van belang. De
kinderen moeten leren kinderen om te gaan met gevoelens. Leren dat ze tijd moeten nemen
om na te denken over wat er aan de hand is als een situatie lastig is en hoe zij impulsen
kunnen herkennen, beheersen en hoe zij irrelevante impulsen kunnen onderdrukken.
Kinderen die in staat zijn hun impulsen onder controle te houden zijn in staat om beter te
leren en kunnen zich sociaal beter redden. Gebrek aan zelfsturing kan leiden tot een laag
zelfbeeld, angst, koppigheid en besluiteloosheid.   

De ander

Kinderen moeten leren wat de rol en invloed is van anderen om hen heen, wat de
consequenties hiervan zijn en hoe dit invloed heeft op het eigen functioneren. Besef van de
ander brengt met zich mee dat zij leren reacties van anderen te herkennen en begrijpen
(empathie), dat de zij zich kunnen verplaatsen in een ander (wisselen van perspectief) en dat
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de kinderen en jongeren lichaamstaal leren begrijpen en daar vervolgens adequaat op te
reageren. Om anderen te kunnen duiden en begrijpen is het belangrijk dat de kinderen en
jongeren gedrag van de ander kunnen inschatten.   

Relaties

Kinderen moeten leren wat belangrijk is aan een relatie en hoe zij een relatie kunnen
onderhouden. Daarbij zijn ook vaardigheden van belang zoals herkennen van eigen
gevoelens, inlevingsvermogen, omgaan met gevoelens van anderen en omgaan met
conflicten. Daarnaast de invloed van anderen zoals ouders, vrienden en leeftijdgenoten,
aangeven waar je grenzen liggen en omgaan met sociale (groeps)druk. Kinderen komen
dagelijks, via de media, ervaringen thuis of op straat in aanraking met positieve en negatieve
aspecten van relaties. Het is daarom belangrijk om ook op school aandacht te besteden aan
dit onderwerp. In relaties spelen conflicten een rol. Leren nadenken over de oorzaken van
conflicten, hoe je er mee om kunt gaan, hoe je een conflict bespreekbaar kunt maken en kan
oplossen op zo’n wijze dat het voor alle partijen acceptabel is.   

Kiezen

Hierbij gaat het om keuzes maken, het omgaan met de gevolgen ervan en daar de
verantwoordelijkheid voor nemen. De hele dag door maak je keuzes, zowel bewust als
onbewust. In de moderne informatiewereld van nu met veel invloeden en mogelijkheden is
het leren maken van weloverwogen keuzes steeds belangrijker. De kinderen hebben er baat
bij om dit zo vroeg mogelijk te leren. Jonge kinderen kiezen in eerste instantie vanuit hun
gevoel. Voor oudere kinderen wordt het kiezen steeds complexer. Als kinderen en jongeren
leren kiezen is het belangrijk dat zij de ruimte krijgen om fouten te mogen maken. Daarnaast
moeten zij leren de verantwoordelijkheid te nemen voor hun keuzes. Door dit in een vroeg
stadium aan te leren, leren dat zij door het maken van een weloverwogen keuze hun eigen
leven kunnen beïnvloeden.   

Achtergrondinformatie prepuberteit
Ook in de laatste fase van het primair onderwijs, groep 7 en 8, wordt een kind schoolkind
genoemd. Doordat de puberteit in deze periode begint zijn er grote ontwikkelingsverschillen
waar te nemen tussen jongens en meisjes. Deze periode wordt ook wel prepuberteit
genoemd.
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In het algemeen neemt de behoefte aan zelfstandigheid, privacy, een eigen mening en eigen
verantwoordelijkheid sterk toe. De toegenomen zelfstandigheid uit zich vaak in een kritische
houding tegenover voorschriften en gedragingen van opvoeders en andere volwassenen.
Daarnaast is er een toenemende behoefte aan conformering aan leeftijdgenoten. Normen en
gewoonten van de leeftijdsgroep worden hierdoor belangrijker mede door verleidingen via
media.

Langzamerhand dienen zich de eerste puberteits-ervaringen aan, bij meisjes gemiddeld op
10-jarige leeftijd. Het eerste teken van beginnende puberteit bij meisjes is de borstgroei.
Daarna volgt groei van schaamhaar en het doormaken van een groeispurt. Bij jongens begint
de puberteit meestal wat later, rond de 12 jaar, met de groei van de penis. Daarna volgt het
schaamhaar, de groeispurt en stemverandering De groeispurt, het vele zitten in dezelfde
houding en de grotere instabiliteit tijdens de puberteit kan de ontwikkeling van de rugspieren
en de lichaamshouding nadelig beïnvloeden.

De lichamelijke veranderingen die pubers bij zichzelf en bij leeftijdsgenoten ontdekken,
worden met gemengde gevoelens bekeken. De vanzelfsprekendheid verdwijnt en er ontstaat
onzekerheid. Hierdoor gaan ze zichzelf vergelijken met leeftijdsgenoten, maar ook met
ideaalbeelden uit de media. Doordat de sociale invloeden in deze periode een sterkere rol
gaan spelen, komt de eigen oordeelsvorming vaak onder druk te staan van leeftijdgenoten.
Voedingspatronen beginnen zich te wijzigen door toenemende zelfstandigheid en de
toename van zakgeld. Bij een deel van kinderen wordt gebitsregulatie toegepast.

Naast individuele vriendschappen ontstaan er op deze leeftijd groepjes met jongeren;
kinderen van dezelfde sekse. De groepjes kunnen zich duidelijk manifesteren en isoleren van
de rest van de klas. Andere kinderen kunnen zich door de druk van een groep buitengesloten
voelen en/of gepest worden.

Kinderen in deze levensfase staan erg open voor informatie rondom seksualiteit. Het
giechelen over dubbelzinnige opmerkingen viert aan het eind van de basisschool hoogtij.
Veelal hebben kinderen daarover contact met leeftijdgenoten. Verliefdheid en verkering gaan
een grotere rol spelen op deze leeftijd. Sommige kinderen beginnen daarbij al te
experimenteren.
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Tot 12 jaar drinken weinig kinderen regelmatig alcohol. Het alcoholgebruik onder jonge
tieners neemt af. In groep 8 heeft ongeveer één op de tien kinderen al ooit alcohol
gedronken. Er is een kleine groep kinderen die in deze periode het roken ontdekt.

Achtergrondinformatie transseksualiteit/transgenders

Waarom genderrollen, seksuele oriëntatie, seksuele diversiteit en genderdiversiteit

bespreekbaar maken in de klas?

Als school ben je wettelijk verplicht om te werken aan een respectvolle houding voor
seksuele diversiteit (kerndoel 38). Dit wordt gezien als onderdeel van het werken aan een
sociaal veilig klimaat en burgerschapsvorming. Leerlingen kunnen alleen goed leren als zij
ook in de ontwikkeling van deze identiteit zichzelf kunnen zijn.  Aandacht en zorg voor
gender- en seksuele identiteit hoort dus bij het pedagogische deskundigheid van iedere
leerkracht. De basisschool is een plek waar kinderen gevormd worden met indrukken en
denkbeelden die een basis vormen voor de rest van hun leven. Kinderen die op jonge leeftijd
leren respect te hebben voor elkaar, voor anderen en anders zijn nemen dit sneller mee als ze
ouder worden. Door op een jonge leeftijd met kinderen te werken rondom thema’s als
diversiteit, genderstereotypen en seksuele oriëntatie leren ze dat dit alledaagse zaken zijn in
hun omgeving en de samenleving. Kinderen en jongeren groeien op in een zeer diverse
maatschappij. De basisschool is de uitgelezen plaats om kinderen respect voor verschillen
aan te leren. Kinderen vanaf een jonge leeftijd leren omgaan met diversiteit kan er voor
zorgen dat ze later met een open blik blijven kijken naar onze maatschappij. Een school is ook
de plaats waar genderstereotypen op vele manieren aanwezig zijn. Nog maar al te vaak zien
we in schoolboeken stereotype voorbeelden van vaders die gaan werken terwijl moeders
zorgende types zijn die thuis blijven. Homo is al een scheldwoord voordat kinderen precies
weten waar ze over praten en een jongen die aan ballet wil doen is al snel het onderwerp van
spot en gelach. Door hier op een bewuste manier mee om te gaan kunnen stereotypen
doorbroken worden en leren kinderen dat ook meisjes mogen uitblinken in voetbal, en dat
een jongen ook met een pop mag spelen en werken we aan verdraagzaamheid en respect
voor elkaar.

Er zijn mensen in onze samenleving die worstelen met hun genderidentiteit. Jongens die
liever een meisje willen zijn zoals Frans in de serie Koekieloekie, en meisjes die liever een
jongen willen zijn en dan nog een heleboel gradaties daartussen. Ook bij jonge kinderen komt
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dit voor en door het onderwerp bespreekbaar te maken kan een school het thema uit de
taboesfeer halen.

Wat is seksuele diversiteit?
Seksuele diversiteit gaat over alle verschillende vormen waarmee mensen uiting geven aan
hun seksualiteit. Een veelgebruikte afkorting voor al deze verschillende vormen is LHBT. Deze
afkorting staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender. Niet alle LHBT’ers
voelen zich veilig genoeg om ‘uit de kast te komen’ en open te zijn over hun seksuele
voorkeur. LHBT-leerlingen worden tot vier keer vaker dan gemiddeld gepest. Daarnaast is op
scholen het woord 'homo' één van de meest gebruikte scheldwoorden. Daarom is het
belangrijk om ook op school aandacht te besteden aan dit thema, want je bent vrij zoals je
bent!

Seksuele diversiteit is overal
Kinderen komen op verschillende manieren in contact met LHBT-ers  en transgenders. Op de
televisie, internet, op straat, in de kennissenkring en in de familie ontmoeten ze LHBT-ers en
transgenders. Misschien is de leerkracht wel homo en trainer lesbisch? Het is belangrijk om
kinderen al van in de lagere school kennis te laten maken met LHBT gezinnen, transgender
personen en verschillende levenswijze en mensen. Zo leren ze al heel vroeg dat er in onze
samenleving veel diversiteit terug te vinden is. Volgens een onderzoek van het SCP uit 2017
heeft 0,6% van de mannen en 0,2% van de vrouwen problemen met het eigen
geboortegeslacht. Een rapport van de Rutgers Stichting uit 2018 zegt dat 0,6 tot 0,7% van de
Nederlandse volwassenen en middelbare scholieren transgender-gevoelens hebben.

Genderstereotypen zijn nadelig en moeten worden doorbroken
Onze samenleving zit vol met genderstereotypen, al vanaf een jonge leeftijd krijgen kinderen
hier ook mee te maken. Kinderen krijgen verschillend speelgoed op basis van hun geslacht,
andere kleren en worden ook verschillend behandeld en aangesproken. Ook op school is het
niet moeilijk om genderstereotypen terug te vinden. Denk hierbij aan het educatief materiaal;
de verhalen en prentenboeken. Vaak staan ze boordevol met stereotypen die we kinderen
dag in dag uit meegeven. Deze stereotypen zijn nadelig omdat het jongens en meisjes een
bepaald label geeft waar niet iedereen zich goed bij voelt. Ze leren kinderen al vanaf een hele
jonge leeftijd dat het niet oké voor een jongen om in het roze gezien te worden en dat
meisjes het liefst wil leven als een prinses. Door bewust te zijn van genderstereotypen
kunnen ze doorbroken worden zodat een school plaats is voor alle kinderen in hun eigenheid.
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Begrippen

Gender verwijst naar de sociaal en cultureel (aangeleerde) verschillen tussen
jongens en meisjes. Gender = geslacht, maar het is niet binair. Niet
of/of. Soms zelfs en/en. Een beetje dit, een beetje dat. Er zijn heel veel
gradaties in het gevoel wat je bent. Er is overlap. Zie onderstaand
schema.

Genderidentiteit is het innerlijke gevoel van mannelijkheid, vrouwelijkheid, beiden of
geen van beiden.

Transgender is iemand die zich niet goed voelt bij het geboortegeslacht en in
transitie gaat. Een transgender, transgenderpersoon of
transgendermens is iemand die een genderidentiteit of -expressie
heeft die niet overeenkomt met het biologische geslacht.
Transgenderexpressie is de kleding, het kapsel, de manier van lopen,
de gebaren, de zithouding; de manier waarop je je sexuele oriëntatie
uitdraagt.

Transvrouw iemand die bij de geboorte als jongen werd geregistreerd, maar een
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voornamelijk vrouwelijke genderidentiteit heeft.

Transman iemand die bij de geboorte als meisje werd geregistreerd, maar een
voornamelijk mannelijke genderidentiteit heeft.

Travestiet iemand die op bepaalde momenten de kleding, de taal en het gedrag
van het andere (geboorte)geslacht aanneemt.

Transseksualiteit Dit is het fenomeen waarbij een persoon zichzelf beschouwt als niet
behorend tot het bij de geboorte vastgestelde geslacht en/of het (niet
te veranderen) genetische geslacht, en in veel gevallen ook de
behoefte heeft dit gevoel vorm te geven. De term 'transseksualiteit'
kan ook duiden op het proces van een persoon die bezig is met een
lichamelijke verandering van de ene naar de andere sekse. Dit proces
begint meestal met de zogenaamde real-life test en wordt uiteindelijk
in veel gevallen afgerond met één of meer geslachtsaanpassende
operaties.

Op school en in de klas
Voor kinderen en jongeren kan de schoolcontext een moeilijke omgeving zijn om zichzelf te
kunnen/durven zijn. Transgender jongeren weten niet altijd goed hoe en aan wie ze op school
over hun gevoelens kunnen vertellen. Ook voor transgender-ouders met kinderen is het vaak
zoeken hoe men de directie of leerkrachten kan inlichten.

Tips:
Maak het thema bespreekbaar in het team. Het is nuttig om na te gaan hoe je collega’s
tegenover de thema’s seksuele oriëntatie en genderidentiteit staan. Zorg ervoor dat er
voldoende correcte informatie op school aanwezig is.

Maak je taal genderinclusief
Gender is voortdurend aanwezig in ons taalgebruik terwijl het vaak niet nodig is, noch de
bedoeling is, om telkens het onderscheid te maken tussen jongens en meisjes. Je gebruikt
dus beter het woord ‘kinderen’ in plaats van ‘jongens’ of ‘meisjes’ als je een groep wilt
aanspreken. Ook als je spreekt over ouders of familiale banden kan je door kleine trucjes het
verschil maken. Gebruik neutrale termen als ‘lief’ of ‘partner’ en spreek, als je het over een
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gezin hebt, niet altijd als vanzelfsprekend over een mama en papa. Let niet alleen op je taal in
je contact met de leerlingen, maar ook wanneer je je tot ouders of collega's richt.

Op klasniveau
Zorg voor balans in het beeld- en lesmateriaal. Kijk met name eens kritisch naar het
beeldmateriaal: het klassieke gezin met een traditionele rolverdeling is nog vaak aanwezig. In
de huidige maatschappij komen veel andere vormen voor. Zorg dat deze voorbeelden ook
voldoende aanwezig zijn in je beeld- en lesmateriaal. Gebruik vooral beeldmateriaal waarin
de verhouding jongens en meisjes gelijkwaardig is en zorg voor voldoende roldoorbrekende
beelden.

Deel de groep eens anders in
Er zijn heel wat momenten waarop je als leerkracht de groep in tweeën moet splitsen of
moet onderverdelen in meerdere groepjes. Het gebeurt vaak dat groepen ingedeeld worden
op basis van hun sekse. Met andere woorden, de jongens gaan aan de linkerkant staan en de
meisjes aan de rechterkant. Het is gemakkelijk om op deze manier in te delen, maar het
benadrukt wel telkens het verschil tussen jongens en meisjes. Hoe vaker kinderen hiermee
geconfronteerd worden, hoe groter de kans dat ze zich er ook naar gaan gedragen met een
sterk stereotiep beeld tot mogelijk gevolg.

Geef een duidelijke boodschap: op school iedereen gelijk
Het lijkt evident dat alle kinderen gelijkwaardig zijn, maar kinderen krijgen van thuis uit soms
andere ideeën mee dan dat ze op school leren. Heb respect voor verschillen maar hou als
basisregel aan dat iedereen hier gelijkwaardig is aan elkaar.

Stimuleer en waardeer roldoorbrekend spel
Het is een moeilijk onderwerp voor veel mensen, kinderen die met een andere genderrol
spelen. Voor meisjes is het al wat meer getolereerd; niet veel mensen kijken op als een
meisje zich jongensachtig aankleedt en op straat aan het voetballen is. Een jongen die zich
daarentegen kleedt als een meisje en ‘meisjesachtig’ gedrag vertoont, krijgt te maken met
veel meer opmerkingen of zelfs onbegrip en uitsluiting. Er is echter niets mis met dit gedrag,
omdat kinderen spelen met hun genderidentiteit en zichzelf hierin moeten leren ontdekken.
Je kunt in de klas een goed gevulde verkleedkist zetten waarbij kinderen zich op een veilige
manier kunnen uitleven in allerlei rollen.
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Lees eens een boek voor of laat ze lezen
Er zijn tegenwoordig heel wat kinderboeken op de markt die zeer geschikt zijn om sexuele
diversiteit en genderrollen bespreekbaar te maken. In veel van deze boeken is het thema op
een heel normale manier verwerkt en alles behalve confronterend. Kies ervoor om samen
met de klas af en toe een boek te lezen waarin de thema’s verwerkt zitten en deze dan te
bespreken met de groep. Je kan een lijst met boeken hier terugvinden.

Vermijd religieuze discussies
Bespreek de gemeenschappelijke basis die we overal terugvinden: respect voor elke persoon.

Afspraken
Niet elke leerling zal er dezelfde mening op nahouden. In de bovenbouw kunnen de kinderen
al zeer sterk afkeurend zijn over bepaalde onderwerpen. Spreek met de leerlingen af dat
iedereen respectvol met elkaar behoort om te gaan. Geef op voorhand aan dat
scheldwoorden niet getolereerd zullen worden.

Goede informatie:
● https://shop.cavaria.be/wp-content/uploads/2019/12/Brochure-alles-wat-je-altijd-

wilde-weten-over-transgender.pdf
● https://shop.cavaria.be/wp-content/uploads/2017/09/transatschool_download.pdf
● https://www.schooluitdekast.be/leerkrachten-lager-onderwijs/informatie/begeleidin

g-van-transgender-kinderen-de-basisschool
● https://www.gayandschool.nl/thema/aan-slag-met-kerndoel-38/
● https://www.gayandschool.nl/
● https://www.gayandschool.nl/kennisbank/poezie-gedichtjes-klas/
● https://www.schooluitdekast.be/leerkrachten-secundair-onderwijs/methodieken/mv

x-wat-zegt-een-foto
● https://www.schooluitdekast.be/sites/default/files/methodiek/bijlage/samovereenjo

ngendieeenmeisjewilzijn.pdf
● https://schooltv.nl/video/wat-is-transgender-jongen-in-een-meisjeslichaam-of-ande

rsom/#q=transgender
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