
Seksuele  identiteit en 

Genderdiversiteit

op school en in de klas.



Wat is onze missie?

Çavaria  inspireert, stimuleert en 
ondersteunt verenigingen en individuen 
die opkomen voor een brede kijk op 
seksuele oriëntatie, genderexpressie en 
genderidentiteit. Ze streeft het welzijn na 
en komt op voor de rechten van homo's, 
lesbiennes, bi's en transgenders in alle 
aspecten van het dagelijkse leven



Çavaria en onderwijs 

Al 15 jaar lang is çavaria een vaste waarde in het 
genderbewuster en holebi- en 
transgendervriendelijker maken van het 
onderwijs. 



Çavaria streeft naar een 
onderwijslandschap: 

• waarin holebi’s en transgenders zich veilig voelen. Op die 
manier bouwen we mee aan onderwijs waarin iedereen, met 
welke eigenschappen dan ook, zich veilig voelt

• waarin normen, in het bijzonder de gender- en heteronorm, 
in vraag worden gesteld en privileges aan de oppervlakte 
worden gebracht.

• dat steeds minder gendernormerend werkt.

• dat aandacht heeft voor een diversiteit aan identiteiten.



5 grondregels binnen onze 
onderwijswerking:

Diversiteit is een evidentie

Kruispuntdenken is altijd aanwezig  

Gender is ons startpunt en seksuele diversiteit een 

logisch vervolg 

We zijn aanwezig op alle onderwijsniveau’s.

We werken top down en bottom up
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Wat is Gender?



r

Waarom Gender? 

hoe 

genderatypischer, 

hoe groter de kans op 

lager welbevinden en 

zwakkere schoolresultaten

hoe groter de 

conformeringsdruk, 

hoe groter de kans op 

lager welbevinden en 

zwakkere schoolresultaten  

hoe positiever de 

schoolcultuur, hoe 

beter de 

genderatypische (en 

alle!) leerlingen het 

doen

Procrustes gender op school (2015)



kleuterschool

“Daar zijn ze nog te 

klein voor.”

lagere school

“Daar hebben ze het 

in het secundair wel 

over.”

10 à 12: Ik ontdek op wie 

ik verliefd word.

secundaire school

Een homo getuigt op 

de projectdag…

hetero
…

holebi
schaamte, plots tot 

een minderheid 

behoren, …

Homo, lesbo, enz. zijn 

scheldwoorden

Ik leer: later vorm je een koppel 

met iemand van het andere 

geslacht en krijg je kinderen.





Seksuele oriëntatie

Eerste besef 

geaardheid?

eerste besef geaardheid: 

10 – 12 jaar (!)

Wij hebben (bijna) 

geen holebi’s bij 

ons op school…

3 à 8% van de 

bevolking

~ minstens 1 op 20 

~ 300 000 mensen in 

Vlaanderen en Brussel

56% van de lesbische 

en bi meisjes denkt aan 

zelfmoord, 

22% van de holebi’s 

doet een suïcidepoging

negatieve impact op 

welbevinden en

schoolresultaten

65 % is ooit slachtoffer 

van holebifoob geweld 

geweest



Welke attitudes hebben 

jongeren t.a.v. 

holebiseksualiteit? 

Één op de twee 16-jarigen staat positief 

tegenover holebirechten

Één op de drie 16-jarigen staat uitgesproken 

negatief tegenover holebirechten. 

Jongens: 43% -- Meisjes: 14%

Er is een invloed van 

religieuze 

betrokkenheid.

Holebinegativiteit is een vorm van 

machogedrag of afzetten tegen de 

heersende waarden. 

Onderzoek Hooghe naar de 

attitudes van jongeren (2007)



Zichtbaarheidsmanagement 

Vermijdingsgedrag….(publieke ruimtes)

Hoge zichtbaarheid Lage zichtbaarheid 

Meer externe stressoren Meer interne stressoren

Discriminatiemanagement 

Ondergaan

Actie ondernemen (niet iedereen kan 

dit!) 



Succesfactoren! 

Hoger onderwijs 

Veilige school- en/of werkomgeving Positieve reactie omgeving

Verbondenheid met de holebi- en 

transgender gemeenschap 
Zichtbaarheid en rolmodellen 

65% van de holebi jongeren heeft er moeite mee 

om een band te vormen met andere holebi

jongeren!



fase van schaamte, 

slecht welbevinden, …

62% van de transgender 

personen denkt aan 

zelfmoord, 

38% doet minstens één 

poging 

besef niet 

leeftijdsgebonden

pestgedrag:
genderatypisch gedrag 

is storender dan holebi

zijn

Transgender 

75 %is ooit slachtoffer 

van transfoob geweld 

geweest









ruimtelijk inzicht

taal

beweeglijk

sociaal voelend

competitief

grofmotorische

aanleg
empathie

netjes





beroepen M V X*

verpleegkunde, 
(kinder)verzorging,

secretariaat, onthaal, 
verkoop

1 27 2

* Geen personen afgebeeld.





beroepen M V X*

bouw, metaalbewerking,
mechanica, werken met 

grote machines
23 0 7

* Geen personen afgebeeld.





OK OK

• 40% van de jongens (en 26% van de 
meisjes) stoort zich aan jongens die zich 
‘meisjesachtig’ gedragen.

• 31 % van de jongens (en 20 % van de 
meisjes) stoort zich aan meisjes die zich 
‘jongensachtig’ gedragen



Mensen nemen niet deel aan activiteiten die hen 

eigenlijk wel interesseren, maar waarvan ze 

denken dat ze enkel voor het andere geslacht zijn.

Jongeren noemen dit “sociale zelfmoord”

Mensen (en zeker kinderen) krijgen (veel) minder 

kans om talenten te ontwikkelen die - stereotiep 

gezien - niet bij hun geslacht horen.



schoolbeleid

je eigen

genderbewustzijn

ouders

lesgeven over 

gender/LGBT

LERARENOPLEIDINGEN!

projecten

schoolloopbaan-

begeleiding

impliciet 

lesgeven

taal

beeldmateriaal

materiaal

invulling 

thema’s

…



Kleuterschool 

Focus 2: Indelen van de speelhoeken 

Focus 3: Boeken

Focus 4: Maximale talentontwikkeling

Focus 1 Genderstereotypen bij 

kleuters



Lagere school

Focus 1 gender en seksuele 

diversiteit op school en in de klas 

(direct en indirecte aanpak) 

Focus 2 Maximale 

talentontwikkeling

Focus 3 Boeken 



Secundair 

onderwijs 

Focus 1 gender en seksuele 

diversiteit op school en in de klas 

(directe en indirecte aanpak)

Focus 2 Maximale talentontwikkeling

Focus 3 Boeken

Focus 4 Framing van diversiteitsthema’s 

Focus 5 Communicatie met jongeren

Focus 6 Discriminatie aanpakken

Focus 7 empoweren van leerlingen 

(Gay Straight Alliances) 



Secundair 

onderwijs 

Focus 7 empoweren van leerlingen 

(Gay Straight Alliances) 



Vragen?

kaj.poelman@cavaria.be

www.cavaria.be


