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Iedereen heeft recht op onderwijs, daarover 
kunnen we het allemaal eens zijn. Meer 
nog, het is een recht dat is vastgelegd in de 
mensenrechtenverdragen van de Verenigde 
Naties. Recht op onderwijs betekent meer 
dan het recht op een kwaliteitsvolle opleiding. 
Het houdt ook in dat iedereen zich veilig moet 
voelen op school. Dit aspect wordt steeds vaker 
geschonden in conflictgebieden. Maar ook bij 
ons voelen leerlingen zich niet altijd thuis op 
school, bijvoorbeeld omwille van hun holebi of 
transgender zijn. 

het is een vorm van discriminatie en uitsluiting, 
en het is in strijd met het beginsel van veilige 
scholen. Het is met andere woorden een 
educatief probleem dat moet worden aangepakt 
door het onderwijs.
 
Het niet alleen de taak van holebi en transgender 
belangengroepen om zich in te zetten voor de 
bestrijding van homo- en transfoob pestgedrag. 
Vandaar dat Unesco, de Organisatie van de 
Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschappen 
en Cultuur, het voortouw neemt om de bestrijding 
van homo- en transfoob pestgedrag hoog op de 
internationale onderwijsagenda te plaatsen. 
Het initiatief geniet de steun van VN secretaris-
generaal Ban Ki-moon die homopesten “een 
morele schande, een ernstige schending van 
de mensenrechten en een bedreiging voor de 
volksgezondheid” noemt.

Homo- en transfoob pestgedrag gebeurt op 
basis van seksuele voorkeur of genderidentiteit. 
Niet alleen holebi of transgender jongeren 
worden er het slachtoffer van. Ook jongeren 
van wie pestkoppen vermoeden dat ze tot een 
van deze groepen behoren, bijvoorbeeld omdat 
ze zich vrouwelijker of mannelijker gedragen of 
kleden dan wat als de norm wordt beschouwd, 
vormen een doelwit.

Homo- en transfoob pestgedrag heeft een 
impact op de slachtoffers, de pesters, de 
medeleerlingen en de hele schoolomgeving. 
Voor holebi’s en transgenders kan dit ernstige 
pedagogische gevolgen hebben. Het is een 
schending van het universele recht op onderwijs, 

Homo- en transfoob pestgedrag zorgt ervoor 
dat leerlingen vaker afwezig blijven van school, 
dat ze hun opleiding niet afmaken en leidt tot 
slechtere schoolresultaten. Homopesten kan ook 
een negatieve invloed hebben op de mentale en 
psychische gezondheid van jongeren, hetgeen 
eveneens een negatieve impact heeft op hun 
opleiding. Studies tonen een duidelijk verband 
aan tussen herhaaldelijke, langdurige homofobe 
en transfobe pesterijen en depressie, angst, 
verlies van zelfvertrouwen, sociaal isolement, 
schuldgevoelens en slaapstoornissen. Leerlingen 
die het doelwit vormen van zulke pesterijen zijn 
meer dan andere leeftijdsgenoten geneigd om 
zichzelf pijn te doen of zelfmoord te plegen.

Çavaria en UNESCO Platform Vlaanderen 
willen scholen met deze brochure op weg 
helpen om actief te werken aan een veilige 
schoolomgeving waarin holebi en transgender 
jongeren zich aanvaard voelen en zich net als 
alle andere leerlingen vrij kunnen ontplooien. 
We schetsen de aard en de gevolgen van 
homofoob en transfoob pestgedrag en reiken 
praktische tips aan om dit educatief probleem 
daadkrachtig aan te pakken.
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Pestgedrag is een ernstig probleem waar elke school mee te maken krijgt. De gevolgen van pesterijen zijn vaak 
groot en zorgen ervoor dat jongeren zich onveilig voelen op school. Pesterijen hebben als doel om te kwetsen 
en angst te zaaien. Vaak viseert pestgedrag systematisch bepaalde personen over een langere termijn. 
 
Pestgedrag kan veel verschillende vormen aannemen waaronder plagen, uitschelden, publiekelijk belachelijk 
maken, roddels verspreiden, intimidatie, fysiek geweld, cyberpesten, uitsluiting, seksuele intimidatie en 
doodsbedreigingen. Deze vormen van pesten zijn bij homo- en transfoob pestgedrag niet anders maar om 
het tegen te gaan is er wel een meer specifieke aanpak nodig. 

Bron: Interfederaal actieplan tegen homofoob en transfoob geweld (2013)  – Bron: UNESCO (2012), Education Sector Responses to Homophobic Bullying

Wat is pestgedrag?
Onder pestgedrag verstaan we onder andere 
plagen, uitlachen, kwetsende bijnamen gebruiken, 
psychologische manipulatie, fysiek geweld en 
sociale uitsluiting. Een pester kan alleen handelen 
of in groep. Pestgedrag kan direct zijn, zoals een 
kind dat geld of bezittingen van een ander kind 
opeist, of indirect, zoals het verspreiden van 
geruchten over iemand. Iemand lastig vallen per 
e-mail, mobieltje, sms of lasterlijke websites, 
noemen we cyberpesten. Kinderen kunnen sneller 
het doelwit van pesterijen zijn als ze leven met een 
handicap, uiting geven aan een seksuele voorkeur 
die afwijkt van die van de meerderheid, behoren 
tot een culturele of etnische minderheid of van een 
bepaalde socio-economische achtergrond komen. 
Zowel voor de pester als voor zijn of haar slachtoffer 
leidt pestgedrag tot interperoonlijke moeilijkheden 
en slechte schoolresultaten. Leerlingen die gepest 
worden, hebben meer kans dan hun leeftijdsgenoten 
om zich depressief, eenzaam of angstig te voelen 
en om te kampen met een laag zelfbeeld. Pesters 
handelen vaak agressief uit frustratie, vernedering, 
woede en als reactie op sociale spot.

Bron: UNESCO (2011), Stopping Violence in Schools: A Guide for Teachers.
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PesteN: WAArover PrAteN We?2
 2.1 PestgedrAg oP sChool 

Wat is homo- en transfoob pestgedrag?
Homofobie staat voor alle negatieve uitingen of 
vormen van discriminatie, afwijzing, uitsluiting, 
haat en geweld gericht tegen individuen of groepen 
wegens hun homoseksuele geaardheid. Moderne 
homonegativiteit is een subtiele en impliciete 
negatieve houding ten opzichte van holebi’s. Men 
heeft niks tegen holebi’s, maar als het te zichtbaar 
wordt en holebi’s voor hun seksualiteit uitkomen, 
blijken heel wat mensen dit nog steeds moeilijk te 
kunnen aanvaarden. Transfobie slaat op negativiteit 
tegenover transgenderisme en transseksualiteit, 
alsmede het vijandig en discriminerend gedrag dat 
uit dit gevoel voorkomt. Het woord fobie moet hier 
niet letterlijk genomen worden. 
Beide zijn nauw verwant aan seksisme, dat 
berust op genderstereotypen en hiërarchische 
verhoudingen tussen vrouwen en mannen.

Er bestaat nochtans een brede consensus om 
gelijke rechten toe te kennen aan iedereen 
ongeacht zijn of haar seksuele oriëntatie. Toch 
blijven de vooroordelen ten aanzien van holebi’s 
en transgenders bestaan en worden deze nog 
te vaak gebagatelliseerd. Discriminerend homo- 
en transfoob gedrag, of dit nu direct of indirect 
is, komt voor in verschillende lagen van onze 
maatschappij (scholen en onderwijs, psycho-
medische-sociale diensten, gezondheidszorg, werk, 
huisvesting, openbare veiligheid, justitie, sport, 
media, enz.). En zoals blijkt uit een onderzoek bij 
jongeren in Vlaanderen, Brussel en Wallonië, roept 
homoseksualiteit nog veel negatieve houdingen 
en meningen op wanneer het zich concreet in de 
leefomgeving manifesteert.

Bron: Interfederaal actieplan tegen homofoob en transfoob geweld (2013) 

Bron: UNESCO (2012), Education Sector Responses to Homophobic Bullying

a oNderzoeK W Ijst u It ...•	 dat 11% van de 
holebi-jongeren gepest  
wordt op school. Bij hetero- 
jongeren is dit 5%. (Dewaele, 2008)

•	 dat 15% van de lesbische en bi-
meisjes voor hun 23 jaar al minstens 
1 zelfmoordpoging heeft ondernomen 
(tegenover 1% van de hetero  
meisjes). (Schoonacker, 2009)

•	 dat 62% van de transgenderpersonen 
zelfmoordgedachten heeft. (Motmans, 2009)

•	 dat 1 op 3 heterojongeren het storend 
vindt als een jongen zich vrouwelijk 
gedraagt. (Dewaele, 2008)

•	 dat bijna 43% van de jongens een 
uitgesproken negatieve houding heeft 
tegenover holebirechten, tegenover  
14 % van de meisjes. (Hooghe, 2007)

•	65% van de holebi jongeren vind het 
moeilijk om een band te vormen met 
andere holebi’s. (Dewaele 2008)



PesteN: WAArover PrAteN We?2
 2.2 WAArom sPeC IAAl AAndACht besteden AAn homo- & trAnsfob Ie? 

 2.3 homo- en trANsfoob PestgedrAg 
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Onzichtbaarheid door schoolstructuur

transgenderjongeren
Veel jongeren ervaren de pubertijd en vroege 
adolescentie als een moeilijke periode waarin 
veel veranderingen elkaar snel opvolgen. 
Niet alleen lichamelijk en emotioneel maar 
ook de schoolomgeving en vriendengroepen 
veranderden in deze periode in een hoog 
tempo. Dit is ook de periode waarin veel 
jongeren hun eigen seksuele identiteit 
beginnen te ontdekken. Ontdekken dat 
je anders bent en daarmee plots tot een 
minderheidsgroep behoort is voor veel 
jongeren een onzekere en kwetsbare periode.

Holebi-jongeren onderscheiden zich van 
andere minderheidsgroepen doordat ze vaak 
geen ouders of directe omgeving hebben die 
tot dezelfde minderheidsgroep behoort. Hierin 
onderscheiden ze zich van bijvoorbeeld jongeren 
uit etnisch-culturele minderheidsgroepen.

9

Alhoewel iedereen het slachtoffer kan worden van pestgedrag worden jongeren die afwijken van de 
meerderheid vaker geviseerd. Jongeren wiens seksuele oriëntatie niet de meerderheid volgt of jongeren 
met een “afwijkende” genderexpressie zijn uitermate kwetsbaar hiervoor. Toch zijn het niet alleen holebi’s 
en transgenders die slachtoffer kunnen zijn van homo- en transfoob pestgedrag. Alle jongeren die afwijken 
van de gangbare genderrollen die door onze maatschappij geaccepteerd worden kunnen een slachtoffer zijn 
zonder dat deze jongere holebi en transgender hoeft te zijn. Veel meer jongeren worden dus het slachtoffer 
van homofoob pestgedrag dan dat er daadwerkelijk zichzelf als homo of transgender benoemen.

Holebi jongeren hebben doorgaans (nog) geen 
groot netwerk dat ondersteuning kan bieden 
met betrekking tot hun seksuele geaardheid. Het 
ontbreken van een dergelijk netwerk maakt hen 
kwetsbaar, zeker op scholen waar holebiseksualiteit 
onzichtbaar is en de heteronorm voorop staat. 
 
Voor transjongeren kan de schoolomgeving als 
zeer moeilijk ervaren worden, omdat er enerzijds 
een grote druk uitgaat van de leeftijdsgenoten om 
te conformeren aan de heersende gendernormen 
en anderzijds omdat er vaak een totaal gebrek is 
aan informatie over (trans)genderthema’s. Een 

jongen die zijn haar lang heeft laten groeien in de 
zomervakantie en met nagellak naar school komt 
kan voor problemen komen te staan omdat in 
sommige gevallen de school zelf dit niet toelaat. In 
deze scholen is de gendernorm zeer strikt en star.

De meeste scholen werken pas ad hoc een beleid 
uit als er zich een ‘probleem’ voordoet, bijvoorbeeld 
wanneer een transmeisje gebruik wil maken van de 
kleedkamer voor meisjes. 

Bron: Motmans (2009), Leven als transgender in België. De sociale en 

juridische situatie van transgender personen in kaart gebracht 

Bron: Dewaele (2008), De schoolloopbaan van hetero-en holebijongeren

Op veel scholen zijn holebi’s onzichtbaar. Het staat 
immers niet op iemands gezicht te lezen of hij of 
zij holebi of hetero is. Je zou op school dus snel 
kunnen denken dat er geen problemen zijn of dat 
er geen holebi’s aanwezig zijn. De samenleving gaat 
er van uit dat iedereen heteroseksueel is totdat 
iemand het zelf anders aangeeft – dit noemen we 
heteronormativiteit. Dit wil zeggen dat hetero zijn 
in onze maatschappij de norm is. Het wordt in stand 
gehouden door de onzichtbaarheid van holebi’s in 
onze samenleving. Holebi’s zullen zich daardoor 
minder snel uiten, uit angst voor negatieve reacties. 

Onze scholen zijn sterk genderbinair ingericht. 
Dit wil zeggen dat de opdeling mannen en 
vrouwen en de daarbij toegekende eigenschappen 
gemaakt wordt. In technische richtingen waar 
een sterkere machocultuur heerst zal je amper 
vrouwen aantreffen. Omgekeerd zal je in sociale 
richtingen weer veel minder jongens tegenkomen. 
Doordat scholen de gendernormen zo sterk 
bevestigen zullen jongeren die zich minder kunnen 
conformeren aan die gendernormen, zich daar 
minder thuis voelen.
  
Scholen hebben hierdoor snel de neiging om te 
zeggen dat er geen problemen zijn met holebi’s 
en transgenders of dat er geen holebi’s en 
transgenders aanwezig zijn. Nochtans is 3 tot 8 
procent van de bevolking holebi. Bij transgenders 
is dit veel moeilijk te meten omdat er enkel cijfers 
beschikbaar zijn van transseksuelen die effectief 
een geslachtsoperatie ondergaan. En omdat de 
groep transgenders héél divers is.

Bron: Dewaele (2008), De schoolloopbaan van hetero-en holebijongeren 

"Ja, ik denk dat ge u minder verbonden voelt met 

uw vrienden dan als hetero. Omdat je toch 

altijd merkt dat je in een andere leefwereld 

zit, ook al praat je over iets anders, je 

merkt dat wel. En ik denk dat je ook een 

stuk sneller alleen zit, niet letterlijk, 

maar figuurlijk…."

Margot

Welzijn 

van holebi- en

"Ik ben altijd goed in gymnastiek geweest maar 

voetbal was nooit mijn ding. Mijn klasgenoten 

snappen dat niet en in de kleedkamer krijg ik 

regelmatig janet naar mijn kop geslingerd. 

Alsof iedereen die niet goed is in voetbal 

direct homo is!"

Jurgen



tIPs voor eeN holebI- eN 
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Er zijn veel verschillende manieren en strategieën 
om aan holebi- en transgendervriendelijke 
schoolomgeving te werken. In dit laatste onderdeel 
van de brochure geven we basistips die op elke 
school toepasbaar kunnen zijn.

Wie meer informatie of ondersteuning wil, vindt 
achteraan de contactgegevens van organisaties die 
kunnen helpen bij het uittekenen van een aanpak 
om tot een holebi- en transgendervriendelijke 
schoolomgeving te komen.

 3.1 werKeN AAN de schoolcultuur 

De vijf beslissende factoren voor holebivriendelijke scholen zijn:

1 Onderwijspersoneel dat elkaar steunt.

2 Personeel met een open houding dat discriminatie wil aanpakken.

3 Voorlichting voor het personeel over diversiteit en discriminatie,
 met aandacht voor genderrollen en homoseksualiteit.

4 Een klachtenprocedure en -commissie op school.

5 Een vertrouwenspersoon op school die openstaat voor klachten
 over holebi- en transgenderdiscriminatie en negatief gedrag.
Bron: De Graaf et al (2003), Beter voor de klas, beter voor de school

Een school die werkt aan een gunstige schoolcultuur 
beschikt best over een holebi- en transgenderbeleid 
dat door iedereen gekend is en gedragen wordt. Dit 
beleid bevat alle maatregelen die een school treft 
om een veilige schoolomgeving te creëren voor 
holebi’s en transgenders en hun omgeving, voor 
iedereen dus.
 
Op elke school zal dit beleid er anders uitzien 
omdat elke school een andere schoolcultuur heeft. 
Het onderstaande figuur geeft een overzicht 
waar verschillende opvattingen over holebi- en 
transgenderbeleid circuleren. Door jouw school met 
het schema te vergelijken, krijg je een zicht op jouw 
schoolcultuur.

Dat probleem hebben wij hier op onze 
school niet. En als het zich mocht 
voordoen, dan vinden we ad hoc wel 
een oplossing.

Schoolcultuur 1 

Geen probleem op jouw school?
Vormt holebiseksualiteit geen probleem in 
jou school? Zijn er nooit vragen gesteld over 
genderstereotypen? Het lijkt misschien geen 
probleem, maar het thema is werkelijk gewoon 
onzichtbaar. Hoeveel leerlingen zijn openlijk holebi? 
En hoeveel leerkrachten? Denk eraan dat 3 tot 8 
procent van de leerlingen holebi is en dat scholen 
zeer genderbinair ingedeeld zijn.
Als dit de heersende cultuur is op jouw school, 
betekent dit waarschijnlijk dat er pas aandacht aan 
het thema geschonken wordt als er zich problemen 
voordoen. Wees je ervan bewust dat dit negatieve 
gevolgen kan hebben. Het is niet omdat je de 
problemen niet opmerkt, dat ze er niet zijn. Deze 
aanpak biedt weinig garanties voor echte veiligheid 
op school. Misschien zijn er talrijke leerlingen die 
hulp nodig hebben zonder dat iemand dat opmerkt.

Schoolcultuur 2

Consequentie als oplossing?
Consequent omgaan met regels en maatregelen, 
heeft een positieve invloed. Een antipestbeleid 
beschermt ook pestgedrag omwille van 
homoseksualiteit en transgenderpersonen. In 
een antidiscriminatiecode kan je ook holebi’s en 
transgenders opnemen. Wel bestaat het gevaar 
dat seksuele identiteit als een minder belangrijk 
thema beschouwd wordt. Leerkrachten tolereren 
scheldwoorden als ‘vuile homo’ al eens gemakkelijker 

dan bijvoorbeeld scheldwoorden als ‘vuile zwarte’. 
De schadelijke effecten van deze scheldwoorden 
of negatief gedrag tegenover holebi’s worden 
daardoor minder snel herkend.

Schoolcultuur 3

Inspraak en betrokkenheid
Een holebi- en transgenderbeleid opstellen is de 
eerste stap maar is onvoldoende als niemand 
dat beleid kent. Leerlingen moeten weten waar 
ze terechtkunnen met vragen over dit thema. 
Ouders moeten weten dat discriminatie op 
school niet getolereerd wordt. Sommige scholen 
richtten een werkgroep op met afgevaardigden 
uit het lerarenkorps, de directie, de ouderraad 
en de leerlingen zelf. Deze werkgroep bespreekt 
diversiteit en organiseert acties.

Schoolcultuur 4

Samenhorigheid als bescherming
Het is mooi als mensen elkaar respecteren omdat 
ze elkaar kennen en er een grote betrokkenheid 
is. In grotere scholen is dit al minder evident. 
Bovendien mag je hier nooit op rekenen en maakt 
een hechte groep het voeren van een echt holebi- 
en transgender beleid nooit overbodig. Stel toch 
iemand aan die verantwoordelijkheid draagt voor 
een uitvoeren of  coördineren van het beleid. 
Alleen deze aanpak biedt garanties dat afspraken 
worden nageleefd.
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We zoeken daarnaast samen met 
leerlingen, ouders en personeel 
naar een leefbare en veilige werk- 
en leefsituatie. En we spreken 
elkaar daarop aan.

Dat probleem hebben wij hier op school 
niet. En als het zich mocht voordoen, 
dan vinden we ad hoc wel een 
oplossing.

We hebben onze regels, maatregelen 
en procedures. Die gelden ook voor 
homotolerantie. De leiding ziet 
daarop toe. Waar nodig zullen we 
de regels aanscherpen.

We vormen zo'n hechte groep en zijn 
zo op elkaar betrokken dat we 
knelpunten direct met elkaar 
bespreken en samen oplossen.
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 3.2 goede voorbeeldeN 

Holebi’s en transgenders opnemen in het schoolreglement
Elke school heeft een schoolreglement waaraan iedereen zich dient te houden. Door in je schoolreglement 
een passage op te nemen waarin staat dat niemand mag discrimineren op basis van seksuele geaardheid en 
genderexpressie bescherm je holebi’s en transgenders.
  
“Onze school neemt aan de start van elk schooljaar het schoolreglement door met de leerlingen. Doordat 
holebi’s en transgenders opgenomen zijn in dit regelement weet elke leerling dat wij pestgedrag op basis 
van seksuele geaardheid of gender expressie niet tolereren.” 

Kennis is macht 
Veel leerkrachten zijn niet vertrouwd met het holebi- en transgenderthema. Indien er een holebileerkracht op 
school werkt die uit de kast is, gaat men er maar al te vaak vanuit dat deze leerkracht het onderwerp wel zal 
behandelen. Dit is echter geen structurele oplossing. Het is beter om kennis te delen onder de leerkrachten. 
Çavaria biedt vormingen aan op maat aan leerkrachten, leerlingbegeleiders en directies.  Leerkrachten die 
zich meer vertrouwd voelen met het thema zullen het sneller bespreekbaar maken inde klas.
  
“Ik vond het erg moeilijk om een les te geven over het holebi- en transgenderthema. Ik had altijd het gevoel 
dat ik er te weinig van wist en probeerde het thema daarom wat te vermijden. Door een vorming te volgen 
durf ik het thema wel te behandelen, en als ik niet kan antwoorden op vragen van mijn leerlingen weet ik 
waar ik het samen met de klas kan opzoeken.”

Behandel het holebi- en (trans)gender thema in de lessen 
en maak het bespreekbaar
Seksuele identiteit en geaardheid is expliciet opgenomen in de vakoverschrijdende eindtermen. Als school 
ben je dus verplicht om het thema te behandelen. Je kan er voor kiezen om een apart lesmoment te voorzien 
dat helemaal in het teken staat van holebi’s en transgenders. Er zijn verschillende educatieve mappen die 

leerkrachten kunnen helpen bij het organiseren van een les. Het hoeft niet beperkt te worden tot de 
vakken godsdienst of zedenleer, het past immers in heel wat vakken. 

  
“Als leerkracht wiskunde probeer ik bij mijn vraagstellingen kritisch te kijken naar 

de voorbeelden die ik gebruik. Twee vrouwen kunnen ook een hypotheek 
aanvragen en de vrouw kan ook een belastingbrief invullen voor 

haar man.”

Verhoog de zichtbaarheid met 
affiches en brochures 
Ga na of er op school een informatie aanbod 
is over het holebi- en transgenderthema. Door 
bijvoorbeeld posters op te hangen van de 
holebifoon en brochures te plaatsen in een 
informatiehoekje verhoog je de zichtbaarheid op 
school. Een holebi en gender literatuurlijst kan ook 
opgenomen worden in de schoolbibliotheek of in 
de taalvakken.
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Hang de regenboogvlag uit tijdens de 
pride week en of IDAHO (International Day 
Against Homo and Transphobia) 
De regenboogvlag is het internationale symbool van de holebi’s en transgenders over de hele wereld. Door 
als school een regenboogvlag op te hangen tijdens de pride week (dit is de week voor de pride in Brussel) en 
of IDAHO geef je als school het signaal dat holebi’s en transgenders hier welkom zijn en zichzelf mogen zijn. 
Je doorbreekt als school ook het taboe over het onderwerp en het biedt een mogelijkheid om met leerlingen 
te praten over holebi’s en transgenders. 
  
“Toen we als school voor het eerst de regenboogvlag ophingen tijdens IDAHO kregen we veel vragen van 
leerlingen, voor ons was dit een uitstekend moment om het thema in de klassen bespreekbaar te maken.”

Is het personeelsbeleid op school holebi en transgender vriendelijk? 
Als je een veilig holebi en transgender klimaat op school wil creëren voor de leerlingen dan moet dit voor het 
personeel ook het geval zijn. Kunnen leerkrachten hun coming-out doen indien ze dit zelf willen? Zou een 
leerkracht ondersteuning krijgen tijdens een eventuele transitie? Hou er rekening mee dat niet elke leerkracht 
behoefte heeft om zijn coming-out te doen op de werkvloer. Ook deze beslissing dien je te respecteren en 
push nooit iemand naar een coming-out.

Wees consequent bij reacties van ouders/verzorgers 
Praten over holebiseksualiteit en transgender op school kan bij sommige ouders/verzorgers reacties 
losmaken. Spreek op voorhand al met heel het team af hoe hierop te reageren. Het is belangrijk dat de 
reactie steeds hetzelfde is. Zorg ervoor dat iemand binnen het team of de directie tijd kan vrijmaken voor 
een gesprek. Beroep je op het schoolregelement en het pedagogisch project van de school. Ook het beleid 
van de onderwijskoepel kan steun bieden.



 3.3 Nutt Ige l INKs eN AdresseN 
Çavaria vzw: opkomen voor holebi’s en transgenders: www.cavaria.be  
Voor meer educatief materiaal of informatiebrochures: www.cavaria.be/shop 

Wel jong niet hetero: Nationale holebi- jeugdbeweging: www.weljongniethetero.be 

Holebifoon: onthaallijn waar je terrecht kan met al je vragen over holebi’s  
Via email: vragen@holebifoon.be of 0800-99533 www.holebifoon.be 

Jong & van zin: informatie- en vormingsdienst over relaties en seksualiteit: www.jongenvanzin.be 

Sensoa: relationele en seksuele vorming: www.sensoa.be

Merhaba: beweging voor holebi’s en transgenders van etnisch culturele minderheden: www.merhaba.be 

RoSa: documentatiecentrum voor gelijke kansen m/v, feminisme en gender: www.rosadoc.be 

Ella vzw: kenniscentrum gender en etniciteit: www.ellavzw.be
Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen: http://igvm-iefh.belgium.be/nl/ 

Genderatwork vzw: www.genderatwork.be 

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding: www.diversiteit.be

Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen: http://igvm-iefh.belgium.be/nl/

Steunpunt diversiteit en leren van de UGent: www.steunpuntdiversiteitenleren.be

Genderklik: www.genderklik.be
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 3.4 educAt Ief mAterIAAl 
Hieronder volgt een beperkt overzicht tot extra educatief materiaal. 
Een completer overzicht is te vinden op de website www.genderklik.be 

Lesmap Bank Vooruit: op naar een holebivriendelijke school  
Een educatieve map voor het secundair onderwijs boordevol kant en klare methodieken en informatie.  
www.cavaria.be/shop  

Lesmap, er was eens een regenboog  
Een educatieve map voor het basisonderwijs over diversiteit, genderrollen en seksuele oriëntatie. 
Met kant en klare methodieken voor kinderen van 4 tot 12 jaar.  
www.cavaria.be/shop 

Lesplan homofobie en homopesten
Elk jaar wordt op 17 mei de Internationale dag tegen homofobie en transfobie gehouden. In 2012 was het 
centrale thema het “bestrijden van homo/transfobie IN en DOOR het onderwijs”. Unesco en het comité dat de 
internationale dag coördineert, grepen deze gelegenheid aan om een lesplan op te stellen voor leerkrachten 
en leerlingenbegeleiders. Bedoeling is om een veiligere leeromgeving te creëren, om discriminatie aan te 
pakken en om het respect en de verdraagzaamheid onder en tussen leerlingen te vergroten. Het plan bevat 
vier activiteiten voor het basis- en secundair onderwijs, twee voor elk niveau. 
www.unesco-vlaanderen.be/media/74104/lesplan-homofobie-homopesten.pdf

Gender in de klas  
Een website voor leraars met tips, educatief materiaal en screeningsinstrumenten 
om met gender bezig te zijn in de klas. 
www.genderindeklas.be

Checklist gender en heteronormativiteit  
Deze checklist werd ontwikkeld in het kader van een project ‘open boek’ , met steun van Vlaams Minister 
van Gelijke Kansen, Pascal Smet. Met deze checklist kunnen leraars gemakkelijk hun schoolboeken, eigen 
materiaal screenen op gender en heteronormativiteit. 
www.cavaria.be/open-boek-doorbreken-van-gender-en-heteronormen

Kijkwijzer – Gender op school  
Een overzicht van genderbewust lesmateriaal waarmee leraars aan de slag kunnen gaan in de klas. 
www.genderklik.be 



Unesco Platform Vlaanderen vzw
organisatie 

van de Verenigde naties
voor onderwijs,

Wetenschap en cultuur


