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Onderwerp:  

Homoseksualiteit 

 

Leeftijdsgroep:   

Oudere kinderen 10 – 14 

jaar 

 

 

Materiaal 

- 3 foto’s van jongens en  

  meisjes 

- Kaartjes (zie onderaan  

  document) 

- Groot stevig papier 

- Voorbeelden Jabbertje en  

  Loesje (zie onderaan  

  document) 

 

 

Bijzonderheden 

Homoseksualiteit is nog 

vaak een taboe-

onderwerp (voor 

jongeren). 

- 

 

Tips 

- Arie Boomsma maakt 

regelmatig programma’s 

over homoseksualiteit. 

Zoals het programma ‘De 

Roze Wildernis’. En het 

populaire programma ‘Uit 

de Kast’ werd uitgezonden 

in het najaar van 2014. Deze 

programma’s geven een 

mooi inzicht in het leven 

van jonge homo’s en hun 

omgeving. 

 

 

 

 

 

 

 

Na het lezen 
Ben jij weleens verliefd geweest of heb je weleens een geheime liefde 

gehad? Hoe voelde dat? Was er verkering/relatie? Hoe vonden je 

ouders het? Waar denk je aan bij het woord homoseksualiteit? Wat 

betekent homoseksualiteit voor jou? Wellicht kun je de sessie over 

‘uit de kast komen’ laten gaan. Ligt uiteraard aan de hulpvraag en de 

leeftijd van het kind. 
 

A) Wie zou jij als vriend(in) willen hebben. Selecteer drie foto’s van 

jongens en drie foto’s van meisjes uit tijdschriften. Leg de foto’s naast 

elkaar op een grote tafel. Vraag aan het kind wie hij zou kiezen als 

vriend(in) en waarom. Leg vervolgens een eerste kenmerk onder elke 

foto. Vraag hem of hij bij zijn eerste keuze wil blijven of dat hij zijn 

keuze wil herzien. Laat hem uitleggen waarom. Hierna wordt een 

tweede kenmerk aan elke foto toegevoegd en wordt het herhaald net 

zolang tot alle vijf kenmerken getoond zijn. Welke conclusie trekt het 

kind? 
 

B) Stellingen: ga in discussie met het kind en vraag naar de mening. 

Hieronder staan voorbeeldstellingen. Uiteraard kun je zelf ook 

stellingen bedenken. 

-Homoseksualiteit is normaal (discussie over wat 'normaal' en 

de norm is) 

-De Gay Pride (of Canal Parade) draagt bij aan homo/lesbische 

emancipatie (discussie over zichtbaarheid, mediabeelden, 

stereotypen, emancipatie voor homoseksuelen of/en 

heteroseksuelen) 

-Echte mannen gedragen zich macho / Echte vrouwen gedragen 

zich verleidelijk (discussie over stereotype rolverwachtingen en 

heteronormativiteit) 

-Laat het kind zelf een stelling bedenken en ga er samen op 

door. 
 

Links 
http://www.edudivers.nl is een kenniscentrum voor onderwijs en 

seksuele diversiteit. 

https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Toolkit%20H

omoseksualiteit%20bespreekbaar%20maken%20onder%20jongeren%

20[MOV-3547898-1.0].pdf Op de site van Movisie gaat het om kennis 

en aanpak van sociale vraagstukken. 

https://www.coc.nl/thema/jong-school: Het COC steunt jongeren die 

zich actief inzetten voor acceptatie van LHBTI’s.  

 

Differentiatie voor de jongere kinderen 
- Tekening maken van vlinders in je buik.  

- Wat is liefde? Liefde is…. Maak een poster met een spreuk a la 

Loesje of Jabbertje (zie bijlage) 
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