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‘Van iedere beginnende beroepsbeoefenaar in zorg en welzijn wordt verwacht dat zij 
kan omgaan met diversiteit en sensitiviteit toont voor diversiteit. Het gaat dan om het 
hebben van een open houding, het herkennen van eigen en andermans vooringenomen- 
heid, normen en waarden en het hebben van respect voor de identiteit van anderen en 
zichzelf. Goede zorg en begeleiding speelt in op verschillen tussen mensen, op hun 
diversiteit. Alleen met oog voor die verschillen kan zorg en begeleiding op maat 
worden gegeven. Omgaan met diversiteit is daarom noodzakelijk voor het bieden van 
goede zorg en begeleiding en voor de toekomstbestendigheid van de organisatie’.

Bron: Keuzedeel mbo i ersiteit behorend bi  n o  meerdere kwali ca es mbo  
Ontwikkeld door Calibris in samenwerking met onderwi s en werk eld  elegi meerd 
door aritaire commissie an Calibris op 

Inleiding

Van iedere zorg , agogische  en pedagogische beroepsbeoe enaar wordt erwacht dat hi  
o  zi  kan omgaan met erschillende mensen  n de opleiding waar e lesgeeft wil e dan 
ook aandacht besteden aan erschillende ormen an di ersiteit in bi oorbeeld cultuur, 
sekse, leefti d o  religie  aar hoort aandacht oor seksuele di ersiteit bi  oekoms ge 
pro essionals die e opleidt, moeten op een pro essionele, respect olle en passende wi ze 
kunnen omgaan met lesbische, homo , biseksuele ( HB) cli nten, pa nten en leerlingen  
Oog en oor hebben oor hun speci eke ragen, wensen o  behoeften is an belang

esbische, homo  en biseksuele cli nten rekenen nameli k  net als ieder ander  op een 
eilige en ertrouwde omge ing waar ze zichzel  kunnen zi n en met respect oor hun 

lee s l en iden teit worden be egend anuit een pro essionele beroepshouding  oede 
ondersteuning, zorg en begeleiding betekent dat iedereen  hetero, bi en homo  geli k 
behandeld wordt, waarbi  rekening gehouden wordt met erschil tussen mensen  n dit 
stappenplan staat beschre en hoe docenten an MBO beroepsopleidingen dit aan 
kunnen pakken  
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Voor wie is dit stappenplan?

Met behulp an dit stappenplan kri g e als docent an een MBO zorg  , agogische o  pedagogi  
sche opleiding hand atten om de begeleiding aan en zorg oor lesbische, homo  en biseksuele 
cli nten te bespreken  Het ondersteunt e om e studenten toe te rusten om op een respect
olle en passende wi ze om te gaan met lesbische, homo , biseksuele cli nten, pa nten en 

leerlingen

Het stappenplan is geschikt oor lessen aan de olgende opleidingen:

 orghulp 
 Helpende zorg  welzi n
 Verzorgende  
 Mbo erpleegkundige
 Medewerker maatschappeli ke zorg
 Medewerker gehandicaptenzorg
 Medewerker olwassenenwerk
 ociaal maatschappeli k dienst erlener
 edagogisch werker kinderop ang
 edagogisch werker eugdzorg 

• Onderwijsassistent
 rak kopleider
 ociaal cultureel werker

Hoe gebruik je dit stappenplan?

it stappenplan met lessugges es is e ibel te gebruiken  Als docent weet e welke stap nodig 
is en welk lesmateriaal e daarbi  het beste kunt gebruiken  A ankeli k an e onderwi s  
programma, kun e er oor kiezen om aarli ks een stap te zetten o  binnen een opleidings aar 
meerdere stappen na elkaar te doen, bi oorbeeld in een pro ect  o  ri e blokperiode  Het 
stappenplan kent een logische opbouw: het is zin ol om stap ,  en  na elkaar te doorlopen  
Bi  iedere stap is het ni eau aangege en met een, twee o  drie sterren  erk ormen die bi  de 
stappen passen zi n te inden op de site an www.monitorlerensignaleren.nl

www.monitorlerensignaleren.nl


• Het is onderdeel van de opleiding. 
 Bij het vormgeven van vakken of het bespreken van thema’s als burgerschapsvorming, 
 sociale integra e, discrimina e etc , hoort ook het bespreken an en omgaan met
 seksuele di ersiteit  Van opleidingen wordt erwacht dat ze inhoud ge en aan ac e  
 burgerschap, par cipa e en sociale integra e  aarbi  hoort ook het respect ol
 omgaan met seksuele di ersiteit

• Handelingsverlegenheid kan een rol spelen. 
 Het bli kt dat eel pro essionals, studenten en docenten het las g inden om seksuele  
 oorkeur aan de orde te stellen  e inden dat ze geen recht  hebben o  te ong zi n
 om naar persoonli ke zaken, zoals seksuele oorkeur, te in ormeren  e inden het te 
 persoonli k o  te pri ac ge oelig  oms denken ze dat homo  en biseksuelen zich
 generen oor hun iden teit, wat dan een reden is om er niet naar te in ormeren  

• Homo- en biseksuelen zijn (gemiddeld) een meer kwetsbare groep. 
 Homo  en biseksuelen kri gen aker te maken met a wi zing, pesten en geweld
 anwege hun anders  zi n  oor de (angst oor) nega e e reac es lopen homo  en
 biseksuelen een groter risico op problemen zoals depressie, ersla ing en zel moord  

• iet iedereen dur  over de eigen homo  of biseksualiteit te praten. 
 Niet alle homo  en biseksuelen oelen zich eilig genoeg om openli k o er hun
 seksuele iden teit te praten als ze hulp, zorg o  begeleiding nodig hebben  Het raagt  
 an pro essionals e tra in estering om ook oor deze groep een eilige en uitnodigende 
 s eer te cre ren zodat iedereen zichzel  kan zi n

Andere stappenplannen

Naast dit stappenplan is er ook een stappenplan oor HBO zorg  , agogische o  pedagogische 
opleidingen  n er is een stappenplan om de aandacht te ergroten oor genderdi erisiteit 
in HBO zorg , agogische  en pedagogische opleidingen  Beide stappenplannen zi n te inden 
op www.lerensignaleren.nl/lhbt  

Waarom is professionele aandacht voor seksuele diversiteit belangrijk? 

r zi n erschillende redenen om aandacht te besteden aan seksuele di ersiteit dens 
beroepsopleidingen  

• Het is onderdeel van het toekomstige  werk. 
 Aandacht oor seksuele en genderdi ersiteit in de opleiding kan gekoppeld worden aan 
 erschillende kerntaken (zoals het opstellen an een zorg(lee ) o  ondersteuningsplan, 
 het bieden an ondersteunende, ac erende begeleiding en zorg) en aan werkprocessen 
 (als in entariseren an hulp ragen, ondersteunen an de cli nt bi  dagbesteding en
 bi  het ormge en an de eigen regie)  

• Het maakt soms  onderdeel uit van de kwali catiedossiers. 
 n de erschillende kwali ca edossiers staat beschre en dat an iedere beginnende   
 beroepskracht wordt erwacht dat hi  o  zi  kan omgaan met di ersiteit in normen
 en waarden, seksuele oorkeur, culturele achtergrond en le ensbeschouwing, en
 sensi iteit toont oor di ersiteit  Het gaat dan om het hebben an een open
 houding, het herkennen an eigen en andermans ooringenomenheid, normen
 en waarden en het hebben an respect oor de iden teit an anderen en zichzel
 Om dit te bewerkstelligen is ook aandacht oor seksuele en genderdi ersiteit
 nodig in elke opleiding  
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www.lerensignaleren.nl/lhbt


Inhoud van het stappenplan

Aandacht besteden aan seksuele diversiteit op een MBO zorg-, agogische of pedagogische 
opleiding kun je op de volgende manier doen: 

Voorbereiding

Stap 1  Respectvolle beroepshouding

A  Kennis

B  Houding

C  Vaardigheden

Stap 3  Verdieping

Stap 2  Professionele beroepshouding

Respectvol

Uitgaan van gelijkheid

Respecteren en niet discrimineren,
uitsluiten of pesten; Zorgen voor
een posi e e s eer wat betreft

seksuele diversiteit 

Oog voor
verschillen tussen
heteroseksuelen

en LHB-ers

Professioneel

Oog voor verschil
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Wat bereik je met het stappenplan? 

en goede pro essional worden betekent ook dat studenten een balans inden tussen enerzi ds 
iedereen geli kwaardig behandelen ongeacht seksuele oorkeur en anderzi ds pro essioneel 
omgaan met verschillen tussen heteroseksuelen en homo- en biseksuelen.

iscrimina e, pesten o  uitslui ng op basis an seksuele oorkeur komt nog steeds eel 
voor, zo blijkt uit diverse onderzoeken van onder meer het Sociaal en Cultureel Planbureau. Uit 
(prak k ) onderzoek bli kt ook dat sommige pro essionals niet op respect olle, pro essionele 
wi ze omgaan met HB cli nten o  leerlingen  e reageren op een ongepaste wi ze, maken 
grappig bedoelde  opmerkingen o  gaan niet serieus in op ragen o  wensen an HB ers
 

aarom kun e met dit stappenplan inzetten op het ergroten an een pro essionele 
houding voor het ondersteunen van homo- en biseksuelen. Daarbij is enerzijds aandacht 
oor geli kwaardigheid en anderzi ds oor erschil: bewustwording an seksuele di ersiteit 

en wat dit betekent oor mensen  o kri gen studenten in hun toekoms ge werk oog oor, 
en kennis an de er aringen an homo  en biseksuelen: oor dat wat hen kwetsbaar maakt 
én voor de ervaringen die hen juist sterker maken. 



• Worden er grappen gemaakt over homo’s, lesbische vrouwen of biseksuelen? 
• Vermoed je dat er lesbische, homo- of bi-studenten en docenten in de kast
 zitten  Op tweehonderd studenten zou e minimaal en tot i ftien studenten 
 verwachten die homo, lesbisch of bi zijn. Zijn het er een stuk minder,
 bi oorbeeld drie o  ier  an kun e er an uitgaan dat een aantal niet durft
 uit te komen voor hun seksuele voorkeur.
• Heerst er ongemakkelijkheid of onwennigheid in de klas wanneer het gaat over
 thema’s als homo- en biseksualiteit? 

Wanneer je op meerdere vragen ja hebt geantwoord, raden we je aan om te starten met 
stap 1. Stap 1 van dit stappenplan is gericht op het bewerkstellingen van een houding bij 
de studenten die uitgaat van gelijkwaardigheid tussen homo, hetero en bi. Uitgangspunt 
is dat iedereen er mag zijn en dat iedereen zichzelf kan zijn. Heb je nauwelijks vragen met 
ja geantwoord? Dan kun je overwegen om verder te gaan met stap 2.

e olgende organisa es kunnen e ondersteunen o  ad iseren om seksuele di ersiteit 
bespreekbaar te maken en een sociaal veilig klimaat te bevorderen: 

• tichting chool  eiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal
 eilig klimaat  it doen zi  door het ge en an actuele in orma e en deskundig
 ad ies ia de website, trainingen, con eren es en een helpdesk  
• dudivers is het kenniscentrum voor onderwijs en seksuele diversiteit. Ze bieden 
 ad ies, training en oorlich ng aan scholen, instellingen en gemeenten bi
 diversiteitsbeleid.

 TIP  Het is belangrijk dat je als docent terloopse opmerkingen van studenten
 over homo- en biseksualiteit direct bespreekbaar maakt. Hiermee geef je
 het goede voorbeeld en laat je studenten weten dat grapjes of scheldwoorden
 niet passen bi  een pro essionele houding  e geeft direct grenzen aan en
 creëert een opening om het thema te bespreken.  
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Voorbereiding

Voordat e start met het stappenplan bereid e e oor  e schat de situa e in  aar oor 
kun je antwoord geven op een aantal vragen waarmee je de sfeer en de mate van respect 
voor LHB toetst in de klas. Je vergroot je eigen kennis en je creëert draagvlak onder colle-
ga s zodat e het niet alleen hoeft te doen  

 c a  de idi e i atie in

Om seksuele di ersiteit in rela e tot pro essionaliteit aan de orde te stellen is het belangri k 
om eerst een inscha ng te maken an de situa e wat betreft de accepta e an HB ers  s 
homo  en biseksualiteit bespreekbaar  ordt er zonder stereot pe op a ngen o  ( oor)  
oordelen gesproken o er HB ers  s er een posi e e s eer ten aanzien an HB ers  eksuele 
di ersiteit bespreekbaar maken op school is essen eel oor de eiligheid an leerlingen en 
leerkrachten  Ook is het sinds  een erplich ng, astgelegd in de kerndoelen

 Veel professionals zeggen dat ze ‘openstaan voor iedereen’ en dat ze ‘geen
 onderscheid willen maken’: ‘Iedereen is welkom bij ons.’ Door geen onderscheid
 te maken, ga e oorbi  aan de speci eke wensen, behoeften en ragen an
 homo- en biseksuelen. Juist als je mensen gelijk wilt behandelen, moet je
 dat op verschillende manieren doen.  

Om de mate an accepta e oor HB ers te checken kun e het olgende nagaan:

• Gebruiken studenten het woord ‘homo’ wel eens als scheldwoord? 
• Zijn er studenten die lesbisch, homo of bi zijn en die ‘nergens bijhoren’
 of worden gepest? 
• Zijn er studenten van wie anderen denken dat ze lesbisch, homo- of bi zijn
 en die ‘nergens bijhoren’ of worden gepest?

 i n er HB docenten die wel eens nega e e reac es hebben gekregen
 vanwege hun lesbisch, homo- of bi-zijn?

www.schoolenveiligheid.nl
www.edudivers.nl


• Presenteer in het team de resultaten van de les(sen) over seksuele diversiteit.
 Je kunt dan niet alleen vertellen waarom je er aandacht aan hebt besteed maar
 ook wat het opgele erd heeft  

 Nodig een gastspreker (er arings)deskundige uit dens een o erleg o
 op een beleidsdag.

 e aa  e  e  de acce atie an e e e di er i ei  

 • e ee e en en in eder and acce eren  en i e a i ei  aar
  an eren een d e e raa  in de en are r i e: Als twee mannen elkaar
  zoenen in het openbaar vindt 29 procent van de mensen dit aanstootgevend. Als
  een man en vrouw elkaar zoenen, vindt slechts 14 procent dit aanstootgevend. 
 • nder n eren rd   e i c   i i n n  aar ei aa
  eacce eerd  Open zijn tegen iedereen op de middelbare school over
  dat e lesbisch, homo o  bi bent is op de meeste scholen niet mogeli k
  lechts  procent an de leerlingen denkt zeker te weten dat dit op zi n o
  haar school mogeli k is  anderen denken dat dit niet kan, o  alleen tegen
  rienden o  weet dit niet  
 • nder e dende c re e en re i ie e inder eden i  e e e
  di er i ei  ei i  Slechts 28 procent van de moslims en 44 procent van
  de gere ormeerden (buiten de KN) indt het ok  dat koppels an hetzel de
  geslacht kunnen trouwen. Onder niet-gelovigen is dit 89 procent. En driekwart
  an de urkse en Marokkaanse Nederlanders zou het problema sch inden
  als hun kind homoseksueel bli kt te zi n  Van de urinaamse en An lliaanse
  Nederlanders heeft onge eer een op de drie moeite met een homoseksueel
  kind. Van de ‘autochtone’ Nederlanders zegt een op de zes er problemen
  mee te hebben. 

 Bronnen: Onderzoeken van het Sociaal Cultureel Planbureau uit 2012, 2013,
 2014 en 2015

Stap 3Stap 2CStap 2BStap 2AStap 1 Evalueren LiteratuurlijstVoorbereidingOnderwerp snelkeuze: 07

 er r  e ei en enni

Hieronder vind je verschillende sites om je eigen kennis en deskundigheid met betrekking 
tot seksuele diversiteit te vergroten. 

 Handzame publica es o er homo  en biseksualiteit in Nederland zi n te inden in
 de portal Leren signaleren. 
• Een factsheet met belangrijkste feiten en cijfers over LHB.

 essugges es om met het thema aan de slag te gaan, staan in dit stappenplan
 en in de portal Leren signaleren.
• Beeldmateriaal waarin LHB centraal staat, vind je hier in Leren signaleren.
• Een andere mogelijkheid is om een externe (ervarings)deskundige gastspreker
 o  gastdocent te ragen  e indt hier een lijst van mogelijke deskundige spekers.
 Zie ook stap 1. 

 Het thema (seksuele) di ersiteit in rela e tot pro essionaliteit in de zorg  en
 welzi nssector o  het onderwi s komt ook aan bod op: 
 o www.movisie.nl zoeken homo emancipatie
 o www.zorgvoorbeter.nl
 o www.rozezorg.nl
 o www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg

 re er draa a  i  c e a  en ana e en  

ro essionele aandacht oor seksuele en genderdi ersiteit is oor eel opleidingen nieuw  
Als docent kun e zel  dit onderwerp op het programma an studenten zetten  Maar het 
is makkelijker om het samen te doen met collega-docenten, management en bestuur. 
Hoe kun je hen mee krijgen? 

• Ga het gesprek aan en gebruik de onderbouwing uit de inleiding
 ‘Waarom is aandacht voor seksuele diversiteit nodig?’.
• Vraag een docent om de les(sen) over seksuele diversiteit bij te wonen en
 eedback te ge en  at le ert niet alleen eedback op maar cre ert mogeli k
 ook draagvlak bij deze collega. 

Inleiding

http://monitorlerensignaleren.nl/lesmaterialen?term_node_tid_depth[]=9&lesmateriaal=34&opleidingsniveau=All&subthema=42
http://monitorlerensignaleren.nl/feiten-en-cijfers-op-een-rij
http://monitorlerensignaleren.nl/lesmaterialen?term_node_tid_depth[]=9&lesmateriaal=31&opleidingsniveau=All&subthema=42
monitorlerensignaleren.nl/lesmaterialen?term_node_tid_depth[]=9&lesmateriaal=32&opleidingsniveau=All&subthema=42
http://monitorlerensignaleren.nl/advies-bijscholing
www.movisie.nl/zoeken/homo-emancipatie
www.zorgvoorbeter.nl
www.rozezorg.nl
www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg


Wat moet je van tevoren weten?

Aandacht besteden aan homo  en biseksualiteit betekent niet automa sch dat de 
accepta e be orderd wordt  Uit onderzoek van Movisie bli kt dat de ene werkwi ze 
meer kans an slagen heeft dan de andere  oms kan een bepaalde werkwi ze de 
accepta e zel s erminderen  ec e  bewezen werkwi zen die de accepta e an 
HB ers kunnen be orderen zi n onder meer lms en theaterstukken die empathie 

opwekken oor homoseksuele karakters bi  een heteroseksueel publiek  eze lms en 
theaterstukken laten moeili ke situa es zien waarin de personages terecht komen 
omdat zi  uitgesloten, gepest o  gediscrimineerd worden o  omdat hun homo  en bi  
seksualiteit niet ( olledig) wordt geaccepteerd  

Hieronder daarom een aantal werk ormen waar an aanwi zingen zi n dat deze posi e  
werken om de accepta e te ergroten  

Wat is resultaat? 

tudenten:

 zi n zich meer bewust dat niet iedereen geli k is maar wel geli kwaardig  
 leren een respect olle houding te ontwikkelen ten aanzien an homo  en

 biseksuelen
 hebben meer inzicht in de speci eke situa e, problemen, wensen,

 behoeften an HB ers  
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Stap 1:

Respectvolle beroepshouding

Waarom deze stap?

 
Verreweg de meeste Nederlanders inden dat lesbische rouwen, homomannen en 
biseksuelen geli kwaardig zi n aan heteroseksuelen  Nederland is daarmee n an de 
meest tolerante landen in uropa  och bli ft het ergroten an respect oor homo  
en biseksuelen nodig  o hebben eel hetero s moeite met homo s die hand in hand 
lopen o  zoenen terwi l ze dat bi  hetero s niet hebben  Ook bli ft geweld tegen homo  en 
biseksuelen een eel oorkomend probleem  aarnaast is de houding an speci eke 
groepen zorgeli k  o hebben ongeren meer moeite met homo  en biseksualiteit dan 
olwassenen en homo  en bi ongeren worden aker slachto er an geweld  Ook onder 

de behoudende etnische en religieuze minderheden bli ft de accepta e achter  n in 
zorginstellingen worden HB bewoners soms buitengesloten o  gepest

Waaruit bestaat deze stap?

 
Bi  deze stap ind e werk ormen gericht op het ergroten an een pro essionele beroeps-
houding an studenten die uitgaat an geli kwaardigheid

nleiding

https://www.movisie.nl/publicaties/do-right-thing
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Naam (Ervarings)deskundige of expert als gastspreker

Voor en er aringsdeskundige  o  e pert uitnodigen als gastspreker in de les heeft eel impact  tudenten horen dan uit de eerste hand  de erhalen en
 er aringen an een lesbische rouw, homoman o  biseksueel

Lesvorm resenta e met open gesprek

Tijdsinvestering  min ( olledige les)

Niveau *

Benodigdheden Budget oor ergoeding en reiskosten an gastspreker

Voorbereiding Bespreek an te oren de aanleiding, het doel en de doelgroep met de gastspreker  

Lesopzet n entariseer welke ragen de studenten hebben aan de gastspreker en noteer deze op een ipo er o  bord
 Nodig de gastspreker uit om aan de hand an deze ragen zi n o  haar erhaal te ertellen  
 tudenten kunnen aan ullende ragen stellen o  reageren op het erhaal  
 Bespreek de presenta e na (met o  zonder de gastspreker erbi ): wat onden ze an het erhaal  at iel op  at hebben ze geleerd  
 alueer na a oop an de les de presenta e met de gastspreker  

Tips   Nodig een gastspreker uit die aansluit bi  de bele ingswereld en iden teit an de studenten  i n de studenten in het bi zonder onge rouwen  an is het
  mooi als er in ieder ge al een onge lesbische o  biseksuele rouw komt die haar erhaal gaat ertellen  Heb e met name moslim studenten  an kan een
  HB er die zel  moslim is, goed aan sluiten  Het mooiste is als er erschillende HB personen hun erhaal komen ertellen: dat laat zien dan HB s onderling
   ook sterk an elkaar erschillen  Komt het thema seksuele di ersiteit aan bod in rela e tot de ouderenzorg, nodig dan een Roze 50+-ambassadeur uit
  Bespreek an te oren de aanleiding, het doel en de doelgroep met de gastspreker  Maak duideli ke a spraken o er datum, ds p, loca e, enz
  Maak ook a spraken o er de ergoeding en reiskosten  
  astsprekers hebben er aring met het erzorgen an oorlich ng o  het presenteren an hun persoonli ke erhaal oor een groep, maar het zi n geen
  docenten die zel standig een les kunnen erzorgen  e aanwezigheid an de eigen  docent is dan ook noodzakeli k
  alueer na a oop an de les de presenta e met de gastspreker  oms kunnen opmerkingen o  ragen con ronterend zi n  sta daar ook bi  s l  
  Houd rekening met HB studenten die niet uit de kast zi n  n de klas zitten waarschi nli k studenten die zel  homoseksueel, lesbisch o  bi zi n, maar daar
  niet oor uitkomen  raten o er accepta e an homo  en biseksualiteit kan er oor zorgen dat zi  daar nog minder toe geneigd zi n  i dens de presenta e
  horen zi  nameli k (ook) nega e e reac es an hun medestudenten  Om HB studenten wat mee te ge en, kun e alle studenten erwi zen naar
  www.iedereenisanders.nl  aar inden ze in orma e en ps o er hoe om te gaan met lesbische, homo  en bi ge oelens en erwi zingen naar hulp

www.roze50plus.nl
www.iedereenisanders.nl


Stap 3Stap 2CStap 2BStap 2AStap 1 Evalueren LiteratuurlijstVoorbereidingOnderwerp snelkeuze: 10Inleiding

Naam LHB-ers in beeld

Inleiding e kunt een respect olle houding be orderen door gebruik te maken an beeld  en ideomateriaal  at kan door een ideo o  lm in de les te laten zien o
 als oorbereidende opdracht thuis te laten beki ken  Ook kunnen studenten zel  op internet op zoek naar beeld erhalen en hier een presenta e o er ge en  

 peci ekere thema s die aan bod kunnen komen zi n bi oorbeeld coming out, biseksualiteit, roze ouderen o  mensen met een beperking  Belangri k is dat in
 dit lmmateriaal de er aringen an HB ers zel  centraal staan  Het lm  o  ander beeldmateriaal (bi oorbeeld een t programma) kan aanleiding zi n om
 door te praten over seksuele diversiteit.

Lesvorm lenaire presenta e an lm o  ideo o  als oorbereidende opdracht thuis, met klassikale nabespreking o  presenta e  
 nternetonderzoek met presenta e

Niveau *

Tijdsinvestering  min ( olledige les)

Benodigdheden Internetverbinding

Voorbereiding Bekijk het beeldmateriaal op www.monitorlerensignaleren.nl en selecteer rele ant materiaal ( aak gra s)  
 Inventariseer kort welk materiaal beschikbaar is op internet.
 Bepaal ragen oor studenten o  subthema s waarop ze een internetonderzoek kunnen doen  

Lesopzet ee  e entueel de studenten oora  als oorbereiding de opdracht om thuis een bepaalde lm te beki ken o  een online onderzoek te doen  
 Beki k de lm o  ideo plenair o  nodig studenten uit om op internet in orma e en beeldmateriaal te zoeken  
 Bespreek plenair de vragen na. Of laat studenten een verslag maken van het getoonde materiaal.  

ernatie  Dit kan ook in groepen en ter plekke: iedere groep zoekt in de les op internet naar een subthema binnen seksuele diversiteit. De groepen bereiden direct
 een presenta e oor die zi  na  minuten onderzoek oor de klas houden  Na iedere presenta e is er ruimte oor ragen en gesprek

en gastspreker o  er aringsdeskundige uitnodigen, kan ia de lokale COC-afdeling ( ooral als het ongeren betreft), Roze 50+ (als het o er ouderenzorg gaat) o
Zonder Stempel ( oor de gehandicaptenzorg)  i  hebben door het hele land oorlichters en ambassadeurs die getraind zi n om hun erhaal te presenteren oor groepen
Vaak vragen zij daarvoor een kleine vergoeding. 

http://monitorlerensignaleren.nl/lesmaterialen?term_node_tid_depth[]=9&lesmateriaal=32&opleidingsniveau=All&subthema=42


Stap 3Stap 2CStap 2BStap 2AStap 1 Evalueren LiteratuurlijstVoorbereidingOnderwerp snelkeuze: 11Inleiding

Naam Theater

Inleiding heaterstukken waarin de erhalen an homo  en biseksuelen centraal staan en de moeili ke situa es waarin zi  terecht komen belicht worden,
 kunnen een bi drage le eren aan de accepta e an homo  en biseksualiteit

Lesvorm heaterstuk met nabespreking

Tijdsinvestering Variabel, a ankeli k an de lesopzet an theatergroep

Niveau *

Benodigdheden heaterzaal
 Budget om theatergroep in te huren
 Voorbespreking met theatergroep  

Voorbereiding Beki ken an erschillende theaterstukken o er seksuele di ersiteit  
 Bijvoorbeeld:
 www.aan-zet.nl: Gaia een moeder en Geen gezicht
 www.mindmix.nl: Open your mind 
 
Lesopzet e theatergroep erzorgt de les inclusie  de nabespreking  

http://www.theater-aanz.nl/voorstellingen/geen-gezicht/
http://www.theater-aanz.nl/voorstellingen/gaia-een-moeder/
http://www.theater-aanz.nl/voorstellingen/gaia-een-moeder/
http://www.mindmix.nl/pdfs/OpenyourMindflyer.pdf


Wat is het resultaat?

De studenten leren:

• wat seksuele diversiteit is en hoeveel homo- en biseksuelen er zijn;
 hoe het staat met de accepta e an homo  en biseksualiteit
 o er nega e e reac es ten aanzien an homo  en biseksuelen en de ge olgen  

• over moeilijkheden die homo- en biseksuelen tegenkomen;
 o er de speci eke situa e, ragen en behoeften an HB ers

Stap 3Stap 2Ctap BStap 2AStap 1 Evalueren iteratuurli stVoorbereidingOnderwerp snelkeuze: 12

Stap 2A:

Professionele beroepshouding - kennis

Waarom deze stap?

 
O er homo  en biseksualiteit zi n nog steeds eel ragen  Hoe aak komt het oor  n hoe 
wordt er op gereageerd  oor de werk ormen in dit gedeelte kri gen de studenten 
basale kennis o er homo  en biseksualiteit en meer inzicht in de speci eke situa e, 

ragen en behoeften an HB ers  

Waaruit bestaat deze stap?

 
In deze stap vind je werkwijzen om kennis te vergroten over de verschillen tussen 
heteroseksuelen en homo  en biseksuelen en o er de speci eke situa e, ragen en 
behoeften an HB ers  

Wat moet je van tevoren weten? 

Heteroseksualiteit is de norm in de samenle ing  Homo  en biseksualiteit is deels onzicht-
baar waardoor niet iedereen kennis hiero er heeft  Ook bestaan er eel m thes en 
stereot pe beelden o er homo  en biseksualiteit  Met de werk ormen in deze stap 
worden m thes onderuit gehaald en wordt kennis erschaft met eiten en ci ers
 

Inleiding



Stap 3Stap 2CStap 2BStap 2AStap 1 Evalueren LiteratuurlijstVoorbereidingOnderwerp snelkeuze: 13Inleiding

Naam Cijfers en feiten over seksuele diversiteit

Te gebruiken bij Bewustwording van verschil

Inleiding Homo- en biseksuelen zijn relatief onzichtbaar in de samenleving. Ook afwijzing, pesten, geweld en de gevolgen hiervan kunnen onzichtbaar blijven
 voor professionals. Het is van belang dat docenten en studenten kennis krijgen van de situatie voor homo- en biseksuelen in onze samenleving.

Lesvorm Plenaire presentatie/hoorcollege

Tijdsinvestering 30-45 min

Niveau *

Benodigdheden Zie Powerpoint Feiten en cijfers over homo en biseksualiteit voor docenten beroepsopleidingen.

Voorbereiding Kies uit de Powerpoint de cijfers en feiten die relevant zijn voor het beroep waarvoor je je studenten opleidt.
 Lees Feiten en cijfers op een rij: Handreiking homo-emancipatie door. 

Lesopzet • Presenteer de Powerpoint aan de studenten of docenten. 
 • Maak de Powerpoint interactief, door studenten of docenten antwoorden te laten raden of door een gesprek te openen naar aanleiding van
  de gepresenteerde informatie. 

 Vragen die aan bod komen tijdens of na de presentatie: 
 • Hoe ben je voorgelicht over (homo)seksualiteit?
 • Hoe werd er thuis over seksualiteit gesproken? Wat mocht wel en wat niet?
 • Met wie besprak je je eerste verliefdheid? Waar had je behoefte aan?
 • Wanneer kwam je voor het eerst in aanraking met homo- en biseksuelen? Hoe reageerde je? 
 • Hoe zou je het vinden als een familielid uit de kast kwam als lesbisch, homo of bi? 
 • Ken je iemand die homo- en biseksueel is? Wat vind je daarvan?
 • Als je zelf homo- en biseksueel bent, ben je daar open over? Waarom/wanneer wel of niet?

Alternatief Mocht je het als docent moeilijk vinden om deze presentatie te geven, dan kun je studenten zelf informatie laten zoeken op internet of
 de Powerpoint uitdelen om te lezen. 
 De LHB-quiz.

http://monitorlerensignaleren.nl/feiten-en-cijfers-over-homo-en-biseksualiteit-powerpoint-presentatie-3
http://monitorlerensignaleren.nl/feiten-en-cijfers-op-een-rij
http://monitorlerensignaleren.nl/de-lhb-quiz


Stap 3Stap 2CStap 2BStap 2AStap 1 Evalueren LiteratuurlijstVoorbereidingOnderwerp snelkeuze: 14Inleiding

Naam De LHB-quiz

Te gebruiken bij Bewustwording van verschil

Inleiding e HB uiz is een speelse en interac e e wi ze manier om kennis en in orma e o er HB ers te presenteren

Lesvorm uiz met meerkeuze ragen

Tijdsinvestering  min

Niveau *

Benodigdheden Kopieën van De LHB-quiz  

Voorbereiding Kopieer de HB uiz  
 Neem de antwoorden op de uiz ragen door
 org e entueel dat studenten (o  docenten) de HB uiz an te oren ont angen en beantwoorden

Lesopzet Als de studenten o  docenten e HB uiz niet eerder hebben ont angen, deel dan de uiz uit en raag de studenten o  docenten die indi idueel o
 in tweetallen in te ullen
 Bespreek in interac e e orm de antwoorden en licht deze toe
 Be raag studenten naar eigen idee n o er HB en naar idee n die in de samenle ing le en  Neem e entueel onderwerpen uit de uiz om te bespreken,
 zoals geloo , wetge ing o  doelgroepen  elke isies zi n er olgens de studenten in Nederland o er HB  Hoe kun e hiermee omgaan in e werk  tc

ernatie  org oor een (roze ) pri s e oor de winnaar(s)
 Alterna e : eiten en cijfers op een rij  Handreiking homo emancipatie 

http://monitorlerensignaleren.nl/de-lhb-quiz
http://monitorlerensignaleren.nl/feiten-en-cijfers-op-een-rij


Wat is het resultaat?

De studenten leren:

 Re ecteren op de eigen houding ten opzichte an HB ers
 O er de speci eke posi e en situa e an homo  en biseksuelen in de samenle ing

tap tap Ctap Btap Atap alueren iteratuurli stVoorbereidingOnderwerp snelkeuze: 15

Stap 2B:

Professionele beroepshouding - houding

Waarom deze stap?

 
Als e heteroseksueel bent, sta e er mogeli k niet bi  s l dat e als homoseksueel anders  
opgroeit, andere gebeurtenissen meemaakt, oor een deel een ander le en hebt (gehad)  
Uitkomen oor wie e bent , het behoren tot een minderheid, spanning rondom accepta e 

o  te maken kri gen met pestgedrag, kunnen zowel ps chische als sociale ge olgen 
hebben waar e als heteroseksueel wellicht niet aan denkt  Van belang is dat pro essionals 
kennis nemen an de speci eke posi e en situa e an homo  en biseksuelen in de 
samenle ing, zodat zi  hier rekening mee kunnen houden  

Waaruit bestaat deze stap?

n deze stap ind e werkwi zen om studenten te laten re ecteren op hun eigen houding 
ten opzichte an lesbische rouwen, homomannen en biseksuelen

Wat moet je van tevoren weten? 

Omdat heteroseksualiteit de norm is in de samenle ing, staan eel heteroseksuele 
mensen niet s l bi  de ge olgen die dit heeft oor homo  en biseksuelen  oor deze werk
ormen wordt dit zichtbaar en worden studenten zich bewust an het erschil tussen 

hetero s en HB ers

 

nleiding



Naam Cijfers en feiten over seksuele diversiteit

Inleiding Voor een deel kan de houding ten opzichte van LHB-ers beïnvloed zijn door opvoeding, religie en cultuur. Voor het ontwikkelen van een professionele
 houding is bewustwording van de eigen (voor)oordelen, meningen en beelden over LHB van belang. Daarvoor dient dit kaartspel.

Lesvorm Gesprek aan de hand van kaarten met vragen over homo- en biseksualiteit.

Tijdsinvestering 30-60 min

Niveau *

Benodigdheden Bijlage LHB-kaartspel. 

Voorbereiding Print de kaarten.

Lesopzet Leg de kaarten omgekeerd op een stapel in het midden van de tafel. Om de beurt pakt een deelnemer een kaart, leest de vraag voor en
 beantwoordt die. Andere studenten kunnen daar op reageren. Geef studenten de ruimte om vragen niet te beantwoorden als zij zich daarbij
 ongemakkelijk voelen. 
 
 De volgende vragen staan op de kaartjes:
 • Hoe ben je voorgelicht over (homo)seksualiteit?
 • Hoe werd er thuis over seksualiteit gesproken? Wat mocht wel en wat niet? 
  Met wie besprak e e eerste erlie dheid  aar had e behoefte aan  Hoe zou dat zi n oor iemand die erlie d wordt op iemand an geli k geslacht  
 • Als je zelf hetero bent: Zou dat hetzelfde zijn voor een homo- en biseksueel? Wat zou er anders zijn?
 • Als je zelf hetero bent: Stellen je ouders eisen aan je partner? Met welk type partner willen ze je liever niet zien thuis komen? Wat zou er dan
  gebeuren als e dat wel deed  Hoe zou i  e dan oelen  ou dat hetzel de kunnen zi n als oor een persoon die een partner heeft an geli k
  geslacht en de ouders zien het niet zitten  
 • Wanneer kwam je voor het eerst in aanraking met homo- of biseksuelen? Hoe reageerde je? 
  Als e zel  hetero bent: Hoe zou het oelen om in de kast te zitten  
 • Als je zelf hetero bent: Wat zou er gebeuren als jezelf uit de kast zou komen als LHB? Waar zou je bang voor zijn? 
 • Als je zelf hetero bent: Ken je iemand die LHB is? Waar zou hij of zij bang voor zijn? 
 • Als je zelf homo- of biseksueel bent, ben je daar open over? Waarom/wanneer wel of niet? 

ernatie  De teksten op de kaarten kunnen gebruikt worden voor een stellingenspel.

Stap 3Stap 2CStap 2BStap 2AStap 1 Evalueren LiteratuurlijstVoorbereidingOnderwerp snelkeuze: 16Inleiding



Naam Ervaringen met kwetsbaarheid

Te gebruiken bij Bewustwording van verschil

Inleiding Als docent laat e de studenten s l staan bi  hoe het is om e kwetsbaar te oelen  o worden studenten bewust an hoe zi  kunnen aansluiten en zich
 inle en in de persoon die tegeno er hen zit  e oe ening komt uit de cogni e e gedragstherapie en is een an de beste wetenschappeli k onderbouwde
 oe eningen oor ps chische klachten  

Lesvorm nle ingsoe ening

Tijdsinvestering  min

Niveau **

Benodigdheden Hand-out Ervaringen met kwetsbaarheid  

Voorbereiding rinten hand out

Lesopzet Met de oe ening wordt stap oor stap in kaart gebracht hoe een er elende situa e kan leiden tot (nega e e) ge oelens, gedachten en gedrag
 aarna wordt gekeken hoe er in de toekomst ade uater ten behoe e an het eigen welbe inden kan worden gehandeld  e oe ening kan in kleine
 groep es worden nabesproken o  met de gehele groep  Benadruk wel dat mensen alleen ertellen wat zi  kwi t willen

tap tap Ctap Btap Atap alueren iteratuurli stVoorbereidingOnderwerp snelkeuze: 17nleiding

http://monitorlerensignaleren.nl/ervaringen-met-kwetsbaarheid


Wat moet je van tevoren weten?

• Jongeren die hun homo- of biseksuele gevoelens ontdekken, vragen zich ten
 eerste vaak af in hoeverre zij open willen zijn tegenover hun vrienden en
 hun familie. Als ze uit de kast zijn naar de mensen in hun directe omgeving,
 is het niet klaar. Uit de kast komen doe je als homo- en biseksueel vaak je hele
 leven: bijvoorbeeld bij een nieuwe baan, nieuwe buren, een andere huisarts,
 als de thuiszorg komt, in het ziekenhuis of woonzorgcentrum wanneer men
 raagt naar een partner  n elke situa e maak e de a weging o  het eilig genoeg
 is om e seksuele iden teit te onthullen  

 Niet al d gebruiken HB ers de termen homo, bi o  lesbisch  oms beschri en
 ze het liever. Een vrouw zegt bijvoorbeeld: ‘Ik hou van vrouwen’, een biseksuele
 man zegt: ‘Ik val op mensen en soms is dat een man’. Wat de gepaste termen zijn,
 is cultureel bepaald en hangt ook a  an leefti d  Vroeger was spreken o er homo
 en biseksualiteit een taboe, dus eel ouderen gebruiken die term niet  oekoms g
 beroepskrachten kunnen ragen naar gedrag en ge oelens, zonder er een e ket
 op te plakken.  

 Bese  dat een deel an de HB ers (met name senioren en mensen met een
 bi culturele achtergrond) heeft geleerd hun geaardheid al d erborgen te houden
 Een groeiende groep is daar meer open over en wil dat ook blijven. Zij verwachten
 dat professionals kennis en kunde hebben omtrent seksuele diversiteit en
 dat rekening wordt gehouden met hun behoeften, belangstelling en lee s l

Wat is het resultaat?

 
De studenten leren: 

 Vaardigheden om (open, neutrale) ragen te stellen aan pa nten, cli nten
 of leerlingen en in taalgebruik aansluiten bij homo- en biseksuelen. 

tap tap Ctap Btap Atap Evalueren iteratuurli stVoorbereidingOnderwerp snelkeuze: 18

Stap 2C:

Professionele beroepshouding - vaardigheden

Waarom deze stap?

 
Niet alle homo- en biseksuelen voelen zich veilig genoeg om openlijk over hun seksuele 
o  genderiden teit te praten als ze hulp, zorg o  begeleiding nodig hebben  Het raagt an 
professionals extra investering om ook voor deze groep een veilige en uitnodigende sfeer 
te cre ren zodat zi  zichzel  kunnen zi n  tudenten inden dat soms las g  i  zi n aak 
handelings erlegen wat betreft dit thema  at geldt ook oor eel docenten  e weten 
niet hoe ze dit onderwerp bespreekbaar kunnen maken. Of ze vinden het te persoonlijk 
of te privacygevoelig.

Veel pro essionals gaan er anuit dat HB ers zich welkom en eilig oelen wanneer zi  
uist geen onderscheid maken o  er niet naar ragen  at is echter niet al d zo  Hun 

speci eke lee s l en wensen worden dan nameli k niet onderkend  Voor eel HB ers is 
erkenning an hun iden teit, eigenheid en zel ge oel wel belangri k  Beroepskrachten 
moeten dan dus de eerste stap zetten om het aan te kaarten en zo bespreekbaar te 
maken. Maar hoe doe je dat? 

Waaruit bestaat deze stap? 

Werkvormen gericht op het bevorderen van een professionele houding, vaardigheden 
om bespreekbaarheid te bevorderen.

Inleiding



Naam Praten over seksuele voorkeur

Inleiding Niet alleen HB ers zel  inden het las g om o er hun seksualiteit o  seksuele iden teit te praten  at geldt ook oor eel studenten (en oor eel er aren
 pro essionals n docenten)  e weten niet hoe ze dit onderwerp aan de orde kunnen stellen  O  ze inden dat ze geen recht  hebben o  te ong zi n om
 naar persoonli ke zaken  zoals seksuele oorkeur  te in ormeren: ze inden het t  persoonli k o  te pri ac ge oelig   oms denken ze dat HB ers zich
 mogeli k generen oor hun iden teit, wat dan een reden is om er niet naar te in ormeren

Lesvorm Rollenspel

Tijdsinvestering  min

Niveau **

Benodigdheden ie Praten over seksuele voorkeur in eren signaleren

Voorbereiding rint en kopieer Praten over seksuele voorkeur

Lesopzet Verdeel de groep in tweetallen  
 e studenten bespreken hoe zi  als pro essional het onderwerp seksuele oorkeur kunnen aansni den: welke ragen kun e stellen
 e schri en de ragen op die zi  zel  zouden stellen  
 Nodig drie duo s uit een gesprek oor de klas te oe enen  e houden hierbi  hun ragen bi  de hand en ki ken o  de ragen nog steeds passend zi n
 in een rollenspel  
 eel de bi lage raten o er seksuele oorkeur uit, bespreek deze en ul ze e entueel aan met de ragen die de studenten zel  hebben bedacht  
 
Tip peci ek oor de gehandicaptenzorg kan De Roze Waaier als instrument gebruikt worden om gesprekken met cli nten aan te gaan o er
 homoseksualiteit en biseksualiteit  

tap tap Ctap Btap Atap alueren iteratuurli stVoorbereidingOnderwerp snelkeuze: 19nleiding

http://monitorlerensignaleren.nl/praten-over-seksuele-voorkeur
http://monitorlerensignaleren.nl/praten-over-seksuele-voorkeur
https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/begeleiding-seksuele-diversiteit-lichtenvoorde


Naam Kaartspel: Roze in de (ouderen)zorg 

Inleiding Niet alleen HB ers zel  inden het las g om o er hun seksualiteit o  seksuele iden teit te praten  at geldt ook oor eel studenten (en ook oor er aren
 pro essionals n docenten)  e weten niet hoe ze dit onderwerp aan de orde kunnen stellen  O  ze inden dat ze geen recht  hebben o  te ong zi n om
 naar persoonli ke zaken  zoals seksuele oorkeur  te in ormeren: ze inden het t  persoonli k o  te pri ac ge oelig   oms denken ze dat HB ers zich
 mogeli k generen oor hun iden teit, wat dan een reden is om er niet naar te in ormeren

Lesvorm Rollenspel

Tijdsinvestering  min

Niveau **

Benodigdheden Kaartspel Roze in de (ouderen)zorg

Voorbereiding rint de kaarten en leg alle kaarten omgekeerd op een stapel

Lesopzet Om de beurt pakt een student een kaart an de stapel en leest de tekst oor  
 e student naast hem o  haar reageert op de situa e  at zeg o  doe i  in deze situa e  Hoe reageer e  ees zo concreet mogeli k
 Andere studenten en de docent ge en eedback en aan ullingen
 eel e entueel de bi lage Praten over seksuele voorkeur uit en bespreek deze

Tip peci ek oor de gehandicaptenzorg kan De Roze Waaier als instrument gebruikt worden om gesprekken met cli nten aan te gaan o er
 homoseksualiteit en biseksualiteit  

tap tap Ctap Btap Atap alueren iteratuurli stVoorbereidingOnderwerp snelkeuze: 20nleiding

http://monitorlerensignaleren.nl/kaartspel-roze-de-ouderenzorg
http://monitorlerensignaleren.nl/praten-over-seksuele-voorkeur
https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/begeleiding-seksuele-diversiteit-lichtenvoorde


Naam Met andere woorden 

Inleiding Het kiezen an passende woorden en manieren an ragen stellen is belangri k om aan te sluiten bi  een cli nt  Het is soms las g om passende woorden
 te gebruiken bij thema’s waar je het niet dagelijks over hebt. Het is daarom van belang om studenten te laten oefenen met hun woord- en taalgebruik
 rondom seksuele diversiteit. 

Lesvorm Gespreksvaardigheden oefenen in tweetallen.

Tijdsinvestering 20-30 min

Niveau **

Benodigdheden Gesprekskaarten Met andere woorden.

Voorbereiding Printen de rode en groene gesprekskaarten uit.
 Neem de situa es op de kaarten door  

Lesopzet De studenten bespreken in tweetallen een rode gesprekskaart in de vorm van een rollenspel. 
 Het groene kaartje krijgen ze nog niet.
 e bespreken hoe dat gesprek erliep: wat was las g o  moeili k  at roept een bepaalde reac e op bi  de ander  e denken samen na o er o  en
 hoe het anders kan en noteren die alterna e en  
 Als ze hiermee klaar zi n, steken ze hun hand op  gee  dan de groene gesprekskaart  aat de tweetallen hun alterna e en ergeli ken met het gesprek
 dat op de groene kaart staat.
 Bespreek plenair welke alterna e en de studenten onden  
 ee  e entueel aan ullingen goede alterna e en op de groene gesprekskaart  
 Bespreek o  het gesprek werkt op de manier die de studenten hadden bedacht  at werkt goed en wat werkt minder goed  aar lopen zi
 tegenaan en hoe kunnen zi  hier in de toekomst beter mee omgaan
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http://monitorlerensignaleren.nl/gesprekskaarten-met-andere-woorden


Wat moet je van tevoren weten?

• De gezondheid en het welzijn van homo- en biseksuelen zijn gemiddeld slechter
 dan die an heteroseksuelen, doordat zi  te maken kri gen met nega e e reac es
 op wie zij zijn. Zo is bekend dat het aantal suïcidepogingen onder lesbische,
 homo- en bi-jongeren 4,5 keer zo hoog ligt als onder hetero-jongeren. 
• LHB-ers verschillen in enkele opzichten van heteroseksuelen: zij hebben meestal
 een andere le ensloop, ze hebben een andere maatschappeli ke posi e en
 een ander sociaal netwerk  e zi n op hun hoede oor pesteri en en discrimina e
 i  kunnen behoefte hebben aan contact met andere HB ers en op hen
 a gestemde ac iteiten

Wat is het resultaat?

De studenten: 

• krijgen inzicht in hun professionele houding en handelen.
• oefenen vaardigheden om door te vragen .
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Stap 3:

Verdieping voor professionals met

een hulpverlenende taak 

Waarom deze stap?

 
Voor professionals met een hulpverlenende of begeleidende taak is het extra belangrijk 
om hun kennis en vaardigheden rond LHB te vergroten. LHB-ers zijn gemiddeld namelijk 
kwetsbaarder dan heteroseksuelen  Als toekoms g hulp  o  dienst erlener is het dan ook 
van belang om hulp te kunnen bieden aan homo- en biseksuelen die problemen ervaren 
met hun seksuele oorkeur o  te maken kri gen met nega e e reac es uit hun omge ing  

aar oor moet e als pro essional kunnen praten o er coming out en discrimina e en e 
moet ook weten hoe je iemand kunt helpen die bijvoorbeeld worstelt met zijn of haar 
seksuele voorkeur.

Waaruit bestaat deze stap?

Studenten kunnen hun vaardigheden en houding met betrekking tot de ondersteuning 
an HB ers ontwikkelen door casu s ekbespreking  Aangezien dit een eelgebruikte 

aanpak is in het beroepsonderwijs, geven we hier geen beschrijving van de opzet van een 
dergelijke besprekingen. Casussen zijn te vinden in het portal Leren signaleren.

Bij het bespreken van de casussen kunt u ook gebruik maken van de Stappen van profes- 
sioneel handelen met betrekking tot LHB. In het stappenplan voor HBO zorg-, agogische- 
en pedagogische beroepsopleidingen ‘Je gaat het pas zien als je het door hebt’ vind je 
meer lessugges es oor de erdieping an de pro essionele houding   

Inleiding

http://monitorlerensignaleren.nl/lesmaterialen?term_node_tid_depth[]=9&lesmateriaal=33&opleidingsniveau=All&subthema=42
http://monitorlerensignaleren.nl/stappen-van-professioneel-handelen-met-betrekking-tot-lhb
http://monitorlerensignaleren.nl/je-gaat-het-pas-zien-als-je-het-door-hebt
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Naam e enen e  ca tie  

Inleiding Door te werken met casussen krijgen studenten inzicht in hun vaardigheid en houding m.b.t. de ondersteuning aan homo- en biseksuelen. Door het voeren
 van een gesprek, krijgen ze inzicht in hun professionele houding en handelen (met daarbij blinde vlekken en drempels) en oefenen ze vaardigheden om
 hier om de juiste manier op in te spelen. Deze oefening kan zo vaak als gewenst worden herhaald.

Lesvorm Rollenspel

Tijdsinvestering 60 min

Doelgroep/Niveau ***

Benodigdheden asu stiek in het portal eren signaleren.
 tappen van professioneel handelen m.b.t. H .

Voorbereiding Kies een of meerdere casussen en kopieer deze.
 Kopieer tappen van professioneel handelen m.b.t. H .

Lesopzet Bespreek de casus aan de hand van de stappen in de bijlage.
 Organiseer een rollenspel op basis van de casus. 

ariatie ernatie  Oefenen in twee- of drietallen. 

 

http://monitorlerensignaleren.nl/lesmaterialen?term_node_tid_depth[]=9&lesmateriaal=33&opleidingsniveau=All&subthema=42
http://monitorlerensignaleren.nl/stappen-van-professioneel-handelen-met-betrekking-tot-lhb
http://monitorlerensignaleren.nl/stappen-van-professioneel-handelen-met-betrekking-tot-lhb
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Dit kan bijvoorbeeld door:

 HB in casu s ek en (prak k)opdrachten aan bod te laten komen
 er aringen te presenteren in het docententeam
 een blog o  ar kel te schri en oor de (intranet)site an de opleiding o

 een site oor collega instelling
 het docententeam en het management ia mail te in ormeren  

Voor borging is het belangri k dat:
 

 Management en degenen die erantwoordeli k zi n oor eiligheid op school
 betrokken zi n  Het is logisch dat in het stre en naar een eilige school, ook
 het thema seksuele di ersiteit wordt meegenomen

 Het thema er lochten is in erschillende lessen  oor het thema regelma g terug
 te laten keren, wordt het een anzel sprekend eit dat e er als pro essional
 alert op bent

 eksuele di ersiteit in een breed kader staat, door het te koppelen aan culturele
 en le ensbeschouweli ke di ersiteit  raag uit dat alle mensen anders zi n en
 be order pluri ormiteit  eksuele di ersiteit kan leiden tot s gma sering en
 achterstelling, maar dat geldt ook oor culturele di ersiteit en religieuze
 di ersiteit: posi e e beeld orming anuit de organisa e is nodig om dat tegen
 te gaan  Betrek ook de leerlingen , studenten  o  docentenraad hierbi  

 r een aandach unc onaris, roze ambassadeur o  werk pro ectgroep is
 e opleiding samenwerking zoekt met lokale HB organisa es
 e opleiding in de communica e laat zien dat het een eilige plek biedt oor

 iedereen, bi oorbeeld door oto s an twee mannen o  twee rouwen op
 de website te tonen  

 

Evalueren

r zi n erschillende mogeli kheden om de aandacht oor seksuele di ersiteit in de opleiding 
o  lessen te e alueren en te borgen  e zetten deze op een ri  

1. Evalueren

 
Na a oop kun e een les o  opdracht simpel e alueren door bi oorbeeld:

 e studenten een re ec e erslag te laten maken o  door het thema in een
 tentamen terug te laten komen  Hierbi  kun e als docent nagaan in hoe erre
 zi  de lessto  hebben begrepen

 en groepsgesprek te houden met de studenten (en docenten)  op deze manier
 kri g e zicht op hoe het thema leeft  onder de studenten

 e studenten een ragenli st oora  en achtera  laten in ullen, zodat resultaten
 ergeli ken kunnen worden  s hun respect olle houding gegroeid  i n hun
 gespreks aardigheden toegenomen  Aan de hand an zo n ragenli st wordt
 duideli k in hoe erre de opzet an de lessen geslaagd is en welke erbeteringen
 hierin kunnen worden aangebracht oor een olgend aar

2. Borgen 

Aandacht besteden aan seksuele di ersiteit in het beroepsonderwi s is eelal pionieren  
het thema is in de meeste opleidingen nog niet ingebed  Om die reden is het aan te raden 
aandacht te besteden aan borging  Met borging wordt bedoeld dat de seksuele di ersiteit 
wordt erankerd in de opleiding en in het beleid  Op deze manier kunnen andere docenten 
pro teren an het werk dat eerder is gedaan en hierop oortbouwen

Borging kan gebeuren door seksuele diversiteit expliciet toe te voegen aan leerdoelen en 
het een ast onderdeel te maken an het curriculum  Om dit oor elkaar te kri gen is het 
belangri k om de resultaten te delen  
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