
 

Help! Een homo in de klas 
Wat als je beste vriend(in) 
homoseksueel is? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  

Niveau:  VO onderbouw 

 

 

Samengevat 

Seksuele diversiteit is nog steeds een lastig 

onderwerp in onze samenleving. Het lijkt door 

veel mensen te worden geaccepteerd, maar 

toch krijgen steeds meer homofiele mannen 

en vrouwen te maken met beledigingen en 

zelfs geweld. In ‘Help! Een homo in de klas’ 

komen middelbare scholieren aan het woord 

over seksuele diversiteit. In deze video gaat 

het over de vraag wat jij zou doen als je 

beste vriend of vriendin homoseksueel blijkt 

te zijn. 

 

Vakgebied 

Maatschappijleer/Burgerschap 

 

Kernbegrippen 

Homoseksualiteit, cultuur, religie,  

vooroordelen, waarden en normen 

 

Kerndoelen 

6.4 sociale orde en cultuur 

 

Verdieping 

Deze video is onderdeel van de serie ‘Help!‘ , 

gastlessen in de klas’. Andere afleveringen bij 

‘Help, een homo in de klas’ op Schooltv.nl zijn: 

- Vooroordelen over homoseksualiteit 

- Wat als je kind uit de kast komt? 

- Homoseksualiteit, keuze of ziekte? 

 

Antwoorden 

1 Eigen mening 2 Ze zijn bijvoorbeeld bang om 

afgewezen te worden of om aan te horen dat 

het niet gewenst is. 3 Door met elkaar in 

gesprek te gaan of met voorlichting op 

scholen. 4 Eigen mening 

 

 

 

Vragen 

 

1 Geef je mening. 

Hoe zou jij reageren als een goede 

vriend/vriendin van jou uit de kast komt? 

En hoe zou je het vinden als diegene zegt dat 

hij/zij jou leuk vindt? 

 

 

2 Sommige mensen durven niet uit de kast te 

komen, omdat ze bang zijn voor de reactie van 

hun vrienden of familie. Welke angst zullen zij 

vooral hebben om niet uit de kast te komen? 

 

 

3 Geef je mening. 

Hoe kun jij er zelf voor zorgen dat de drempel 

om ‘uit de kast’ te komen verlaagd wordt? 

 

 

4 Geef je mening. 

Hoe zou jij het vinden als je broer of zus uit de 

kast komt? Ga met de klas in gesprek en deel 

elkaars meningen. Respecteer elkaars mening 

en probeer goede vragen te stellen. 
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