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Het proces 
Hieronder beschrijf ik kort het wordingsproces van dit artikel. 

Actueel artikel 
Het actuele krantenartikel heb ik gevonden op internet. Op de website van de Algemene 
Onderwijsbond (www.aob.nl) stond op 28 september 2003 een persbericht. In de 
verschillende dagbladen is dit persbericht ook overgenomen. Het persbericht gaat over het 
aanbieden aan de Minister van een rapport over homoseksualiteit op school. Dit persbericht 
heb ik samengevat. 

Vaststellen thema en vraagstelling 
Uit het persbericht heb ik verschillende thema’s gedestilleerd, en deze gerelateerd aan de 
onderwerpen die in het eerste blok aan de orde zijn geweest. Het hoofdthema van het 
krantenartikel is ook het hoofdthema van mijn artikel geworden: Homoseksualiteit op school. 
Dit is onder andere gekoppeld aan de thema’s groepsvorming en pesten die tijdens het eerste 
blok behandeld zijn. 
Het artikel is gericht op het beantwoorden van de volgende vraag: Kan voorlichting over 
homoseksualiteit uitsluiting en pesten verminderen en/of voorkomen en hoe zou deze 
voorlichting vorm gegeven moeten worden? 

Literatuuronderzoek 
Via het internet heb ik vervolgens verschillende rapporten over homoseksualiteit op school 
opgezocht. Deze rapporten heb ik kort samengevat. Aan de hand hiervan heb ik nog enkele 
vragen geformuleerd waarop ik nog antwoord wilde hebben. 

Praktijkonderzoek 
Op 1 november 2003 was de Landelijke Voorlichtingsdag Homoseksualiteit. Deze wordt 
jaarlijks georganiseerd door het COC. Dit jaar was de locatie het Stedelijk Gymnasium in 
Utrecht. Voor het eerst was de dag niet alleen toegankelijk voor voorlichters van het COC, 
maar ook voor leraren. Ik ben naar deze voorlichtingsdag gegaan en heb een aantal workshops 
bezocht, en natuurlijk informeel met een aantal mensen gesproken. Op deze dag werden de 
meeste van mijn vragen beantwoord. 

Het schrijven van het artikel 
Na deze bronnen verzameld te hebben, heb ik eerst een MindMap gemaakt van de informatie 
die ik nu had en die ik wilde bespreken. Vanuit deze MindMap ben ik begonnen met 
schrijven, en het resultaat staat hieronder. 
 

http://www.aob.nl/
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Voorlichting over homoseksualiteit op school. 

Inleiding 
De eerste dag na de herfstvakantie van 2003. Als stagiair zit ik achterin de klas. Voor het eerst 
zal ik een les observeren. De leerlingen druppelen binnen voor de eerste les na de vakantie. 
Een jongen doet niet precies wat zijn vriendje wil en deze roept ‘vuile homo’. De jongen kijkt 
verontschuldigend naar zijn vriendje en de les begint. Niets aan de hand. 
 
Bovenstaand incident toont aan dat homoseksualiteit een negatieve lading heeft. Het zou me 
verbazen als ik morgen in een les bij een meningsverschil ineens ‘vuile knuffelbeer’ hoor 
roepen. Wat is de associatie die de scheldende leerling heeft bij homoseksualiteit? Dit kan 
niet positief zijn, want met iets positiefs druk je geen frustratie uit. Op het moment dat ‘homo’ 
een scheldwoord is, is de veiligheid van homoseksuele jongeren en docenten op school 
aangetast. 
 
In dit artikel wil ik nagaan in hoeverre voorlichting over homoseksualiteit de negatieve 
attitude omtrent homoseksualiteit op scholen kan wegnemen of in elk geval kan verminderen. 
Daarnaast wil ik laten zien hoe een voorlichting over homoseksualiteit er zou kunnen uitzien. 
Dit laatste aspect wordt belicht vanuit de kant van de voorlichters en van de leraren op school. 
 
Ik begin met een bespreking van een aantal rapporten die de laatste tijd over homoseksualiteit 
op school zijn verschenen. Daarna geef ik een impressie van de Landelijke Voorlichtingsdag 
Homoseksualiteit. Vervolgens belicht ik een aantal aspecten die van belang zijn bij de 
voorlichting: een veilige school, seks en de ‘coming out’. Deze drie onderwerpen zorgden op 
de voorlichtingsdag voor de meeste discussie. Ik eindig mijn betoog met de conclusie dat voor 
een veilige school voorlichting over homoseksualiteit noodzakelijk is.  

Onderwijs en homoseksualiteit : rapporten 
Dit jaar zijn een aantal rapporten over homoseksualiteit en onderwijs verschenen. Al deze 
rapporten wijzen op problemen rond homoseksualiteit. Het blijkt dat veel openlijk 
homoseksuele docenten en leerlingen last hebben van ongewenst gedrag van andere docenten 
of leerlingen. Soms uit dit zich in het vragen naar intieme details over de relatie, soms wordt 
men structureel gepest en geïntimideerd doordat de seksuele voorkeur bekend is. 
 
25 september 2003 ontving Minister Van der Hoeven het rapport Beter voor de klas, beter 
voor de school. Dit is een uitgave van de federatie van Nederlandse verenigingen tot integratie 
van homoseksualiteit (NVIH-COC), de Algemene Onderwijsbond (AOb) en het Algemeen 
Pedagogisch Studiecentrum (APS). Deze drie instellingen hebben een uitgebreid 
wetenschappelijk onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van homoseksuele docenten. 
Daarnaast werd aan de minister ook de brochure Iedereen is anders uitgereikt, welke is 
samengesteld door de Onderwijsinspectie. 
 
Het onderzoek geeft voornamelijk zicht op de werkbeleving van homoseksueel 
onderwijspersoneel. Hieruit blijkt dat men het meest gebaat is bij een school met een duidelijk 
seksueel diversiteitbeleid. Dit betekent dat de school er duidelijk voor kiest dat discriminatie 
en intolerantie vanwege seksuele voorkeur niet acceptabel is, conform artikel 1 van de 
grondwet. Dit betekent ook dat dit duidelijk gecommuniceerd wordt, en dat er ook actie wordt 
ondernomen indien blijkt dat er toch in strijd met dit beleid wordt gehandeld. Er is meer nodig 
dan alleen het woord. 
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Eerder dit jaar heeft COC Nederland het rapport Potten en flikkers de klas uit gepubliceerd. 
Dit is een vervolgonderzoek op een vergelijkbaar onderzoek uit 1996. Het is samengesteld 
aan de hand van een aantal uitgebreide ervaringsverhalen. Het grootste deel van de 
respondenten waren leerlingen met homoseksuele of biseksuele gevoelens. Het blijkt dat op 
veel scholen leerlingen problemen ondervinden als zij “uit de kast komen”. Het resultaat is 
dat een groep leerlingen dit dus ook niet doet. Ruim de helft van de respondenten zegt af en 
toe problemen te ondervinden, 15% heeft veel problemen meegemaakt. 
 
Veel aandacht dus in de media en vanuit verschillende groepen van belangenbehartigers. 
Maar deze rapporten zelf voegen niets toe. Het gaat erom wat men er uiteindelijk mee doet. 
Inkt op papier zorgt niet voor verandering. Puur en alleen het doen van onderzoek verandert 
de realiteit op het schoolplein niet. Het COC daarentegen probeert door voorlichting te geven 
juist wel iets te doen aan het negatieve imago van homoseksuelen op school. 

Landelijke Voorlichtingsdag Homoseksualiteit 2003 
Het COC organiseert vele voorlichtingslessen op het voortgezet onderwijs. Om informatie uit 
te wisselen en nieuwe ideeën te ontwikkelen organiseert men elk jaar een Landelijke 
Voorlichtingsdag Homoseksualiteit. Dit jaar waren voor het eerst ook docenten uitgenodigd 
om deel te nemen aan de voorlichtingsdag. Door de interactie tussen docenten en voorlichters 
kwam een levendige discussie op gang. 
 
Een belangrijke conclusie die door de aanwezigen werd getrokken is dat voorlichting alleen 
succesvol kan zijn als het voltallige docententeam én het bestuur van een school erachter 
staat. Vaak ondervindt men weerstand als het COC uitgenodigd wordt voor een 
voorlichtingsles, bijvoorbeeld in het kader van een project over pesten. Soms zullen ouders 
klagen over het bespreken van homoseksualiteit. De directie hoort dan achter haar 
leerkrachten te staan. Dit blijkt niet altijd zo te zijn.  
 
Om deze reacties te voorkomen, is het erg belangrijk een voorlichting goed voor te bereiden. 
De communicatie naar het docententeam en het bestuur moet helder zijn. Om hen te laten zien 
wat een voorlichting van het COC nu precies inhoudt, is het gewenst om de voorlichting over 
homoseksualiteit ook aan het docententeam te geven. Dit initiatief wordt gedragen door zowel 
de voorlichters als de docenten. Het grote voordeel hiervan is openheid. Het voltallige 
docententeam weet wat er tijdens een voorlichting gebeurt. Ook kan deze voorlichting helpen 
om juist vooroordelen bij het docententeam ter sprake te brengen. 

Een veilige school 
Voor leerlingen op het voortgezet onderwijs die twijfels hebben omtrent hun seksualiteit, is 
het bedreigend om het scheldwoord ‘vuile homo’ voortdurend om zich heen te horen. Telkens 
als een leerling iets ‘fout’ doet, wordt dat dus geassocieerd met homoseksualiteit. Hierdoor 
wordt de leerling geremd in het bespreekbaar maken van zijn gevoelens op dit punt. De 
meeste leerlingen kiezen er dan ook voor te zwijgen.  
 
Het leven op school is een groepsproces. Voor de leerlingen is het belangrijk zich 
geaccepteerd te voelen binnen de groep. Ook wat betreft hun seksuele voorkeur moeten 
leerlingen zich veilig voelen. Het uitsluiten van leerlingen alleen omdat ze verliefd worden op 
iemand van het zelfde geslacht mag niet getolereerd worden. Homoseksuele leerlingen 
moeten zich vrij voelen om een vriendje of vriendinnetje te hebben, net zoals hun 
heteroseksuele vrienden.  
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Alle leerlingen moeten zich veilig voelen op school. Zij moeten zich veilig voelen omdat ze 
anders niet in staat zijn zich vrij te ontwikkelen. Zij moeten zich ook veilig voelen om dat ze 
anders zich niet voldoende bezig houden met hun opleiding. Op het moment dat een leerling 
voortdurend bezig is zijn seksuele geaardheid te verbergen, wordt deze tijd niet besteed aan 
zijn persoonlijke ontwikkeling. 
 
Om een veilige leeromgeving voor homoseksuele en biseksuele leerlingen te creëren heeft 
men enkele jaren geleden een homoschool geopend in New York. Dit jaar is het curriculum 
van deze school uitgebreid en daardoor kwam ze weer in het nieuws. Mijns inziens is dit 
echter niet de oplossing van het probleem. Door een school apart voor homoseksuele jongeren 
te ontwikkelen, wordt te zeer de nadruk gelegd op separatie van homoseksualiteit. De 
veiligheid van deze groep leerlingen moet juist binnen het bestaande systeem gewaarborgd 
worden. 

Moet de voorlichting over seks gaan? 
De discussie tijdens de voorlichtingsdag, spitste zich op een gegeven moment toe op het al 
dan niet bespreken van seksualiteit tijdens de voorlichting. Erwin Kunnen, voorzitter van de 
groep homoseksueel onderwijspersoneel van de AOb, zei het zeer belangrijk te vinden dat 
dergelijke gesprekken over seksualiteit in nauw overleg met de school plaatsvinden. Met 
name omdat te expliciete gesprekken over seksualiteit ertoe kunnen leiden dat het COC een 
volgend jaar niet meer uitgenodigd wordt door de school. 
 
Daarnaast vindt Erwin Kunnen directe discussie over de seksuele praktijk van homoseksuelen 
in het kader van een voorlichting niet noodzakelijk. Belangrijker is volgens hem dat 
leerlingen zien dat homoseksuelen ook ‘normale mensen’ zijn, die boodschappen doen en op 
vakantie gaan. 
 
Echter verschillende voorlichters van het COC wijzen op het feit dat de discriminatie van 
homoseksuelen voornamelijk gericht is op het seksuele aspect van de relatie. Uit hun ervaring 
blijkt ook dat tijdens veel voorlichtingen vanzelf vragen omtrent seks naar boven komen. 
Leerlingen willen het weten, maar moeten ze het ook weten? Is het voldoende om leerlingen 
te laten weten dat homoseksuelen gelijkgeslachtelijk verkeer hebben of moet je ze expliciet 
gaan uitleggen hoe mannen onderling en vrouwen onderling vrijen? 
 
Indien de groep leerlingen het onderwerp seks blijft aansnijden, kiezen voorlichters er soms 
voor om seks middels een spel bespreekbaar te maken. In dit spel mogen leerlingen allerlei 
vormen van seks noemen. Daarna wordt bekeken in welke vormen van seksuele relaties de 
genoemde vormen van seks mogelijk zijn. Leerlingen zien hierdoor dat een homoseksuele 
relatie niet veel verschilt van een heteroseksuele relatie. Alles wat mogelijk is in een 
homoseksuele relatie blijkt ook mogelijk te zijn in een heteroseksuele relatie. 
 

 ♂♀ ♂♂ ♀♀ 
Strelen + + + 
Zoenen + + + 
Pijpen + + - 
Beffen + - + 
Neuken + + - 
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Hierdoor wordt niet expliciet over het hoe van de seksuele handeling gepraat, maar over de 
verschillende mogelijkheden binnen verschillende soorten relaties. Het voordeel van dit ‘spel’ 
is dat leerlingen, kort(!), de kans krijgen om het onderwerp te bespreken. Ze kunnen roepen 
wat ze willen. Hierna is seks verder vaak geen issue meer. De voorlichting kan dan rustig 
verder gaan. 

De coming out op school en in de voorlichting 
Een ander thema tijdens de voorlichting is de coming out. Voorlichters kiezen er vaak voor 
om een zo reëel mogelijk beeld hiervan te geven. Dit is niet altijd even rooskleurig. Sommige 
docenten pleitten ervoor om een verhaal altijd positief te laten zijn. Hierdoor zou de leerling 
zich veiliger voelen om over de eigen gevoelens te praten met vriendjes en vriendinnetjes. 
Echter, een groot nadeel van deze aanpak is dat het een te rooskleurig beeld van de 
werkelijkheid geeft, waardoor een leerling zich niet kan voorbereiden op eventuele negatieve 
reacties. 
 
Een voorbeeld hiervan is de volgende vraag die vaak gesteld wordt aan de voorlichters: “Zijn 
jullie ook vrienden verloren doordat je homoseksueel bent?” Voor de meeste voorlichters 
geldt dat inderdaad het contact met een aantal vrienden verminderd is, of zelfs helemaal 
gestopt is. Als je als voorlichter voor zo’n klas staat en je zegt dat het allemaal mooi en leuk is 
als je vertelt dat je homoseksueel bent, dan zou een leerling vol goede moed aan een vriend of 
vriendin vertellen over zijn of haar homoseksualiteit. Indien juist deze persoon hier negatief 
op reageert, dan is de leerling hier niet op voorbereid. Voorlichters van het COC kiezen er 
daarom vaak voor om juist wel deze negatieve ervaringen te vertellen. Maar naast deze 
negatieve ervaringen wordt ook de nadruk gelegd op positieve ervaringen: Het is soms 
moeilijk en vervelend, maar zeker niet altijd en alleen maar! 

Voorlichting is cruciaal voor een veilige school 
Het COC verzorgt dus voorlichtingen op scholen om leerlingen te wijzen op vooroordelen 
rondom homoseksualiteit. Het belangrijkste doel is het bespreekbaar maken van 
homoseksualiteit en de leerlingen een gelegenheid bieden om hun ideeën te toetsen aan de 
werkelijkheid. Tijdens een voorlichting van het COC wordt geen onderwerp uit de weg 
gegaan. Een groot deel van de inhoud van de voorlichting wordt uiteindelijk bepaald door dat 
wat de leerlingen willen weten. Hierdoor is de participatie van het voltallige personeel ook 
noodzakelijk. Communicatie binnen de docentengroep is van het grootste belang. Na de 
voorlichtingsles zullen openlijk homoseksuele docenten tijdens hun eigen lessen vragen 
krijgen. Het is belangrijk dat zij zich hierop kunnen voorbereiden en ook weten hoe ze willen 
reageren. Hier zal ook duidelijk rekening mee moeten worden gehouden tijdens de 
voorbereidingen. 
 
Om voor leerlingen een veilig klimaat op school te bewerkstelligen is het belangrijk dat 
homoseksualiteit bespreekbaar is. Door het bespreekbaar te maken, hef je als schoolleiding 
het taboe op. Een voorlichting verzorgd door het COC is een goede manier om 
homoseksualiteit bespreekbaar en zichtbaar te maken. Vooroordelen die aanwezig zijn kunnen 
door de leerlingen zelf worden getoetst. Daarnaast worden ze ook zichtbaar voor het 
docententeam, dat hierop verdere gesprekken met de leerlingen kan baseren. Door het 
openlijk bespreekbaar te maken creëer je als docententeam en bestuur een veilig klimaat voor 
homoseksuele leerlingen én docenten. 
 
 

Aantal woorden m.u.v. illustratieve tabel en deze regel: 1998 



Erik van den Hout  Voorlichting over homoseksualiteit op school 

 8 van 8 

Bronnen 

Literatuur 
Alblas, G., Heinstra, R. en Sande, H. van de, Sociale psychologie voor het onderwijs 3e druk, 
Groningen: Wolters-Noordhoff, 2001 
 
Bleumers, L., Persoonlijk getint getreiter treft homoleraar in ‘het Onderwijsblad’ nr. 17, 3 
oktober 2003. pagina 26-31. Een uitgave van de AOb. 
 
Dankmeijer, P., Iedereen is anders Utrecht: Inspectie van het Onderwijs, 2003. 
 
Graaf, H. de, Meerendonk, B. van de, Vennix, P. en Vanwesenbeeck, I., Beter voor de klas, 
beter voor de school Dordrecht: COC Nederland/AOb/APS, 2003. 
Uitgave in het kader van “Enabling Safety for Lesbigay Teachers.” 
 
Tielman, R., Potten en flikkers de klas uit Amsterdam: COC Nederland, 2003. 
 
Een vrolijke school Amsterdam: Empowerment Lifestyle Services, 2002 
 
Homoseksualiteit op school Utrecht: AOb (persbericht), 25 september 2003 
URL: http://www.aob.nl/pagina.asp?DocSoortID=8#3010 (laatste controle: 15 december 2003) 

Voorlichtingsdag 
De Landelijke Voorlichtingsdag Homoseksualiteit wordt jaarlijks georganiseerd door COC 
Nederland. Dit jaar, 2003, was de voorlichtingsdag op zaterdag 1 november in het Stedelijk 
Gymnasium te Utrecht. Inschrijving stond open voor voorlichters van de regionale COC 
verenigingen en docenten. 
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