
Uitwisselen met leerlingen
De school meet en weet hoe veilig lhbt-leerlingen zich voelen. 
Ze blij�  met de leerlingen uitwisselen over het thema seksuele
identiteit en vraagt hen advies over het met-elkaar-omgaan, 
klassengesprekken en lessen. 
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WAAR BEGIN JE?
Werken aan respect voor seksuele diversiteit

Samen uitvoeren
Leraren in school werken samen en seksuele diversiteit wordt gezien

als taak van het team, waarin elke leraar een rol hee�.

Weten
wat je moet weten

Lerarenopleiding

 Competente leraren
Aankomende leraren leren tijdens hun opleiding om interesse te tonen in 
hoe leerlingen bezig zijn met hun seksuele identiteit.

De Wet 
Veiligheid op
school (2015) 
gee� aan dat ook lhbt-
leerlingen zich veilig 
moeten voelen op 
school.

Handleiding voor lerarenteams voor het gebruik van deze poster: www.schoolenveiligheid.nl/waarbeginje

Willen en durven
Leraren willen en durven zich in te zetten voor het thema seksuele

diversiteit. Schoolleiders  inspireren, maken plannen en sturen aan. 
De ouders worden hierin meegenomen.

                   van de 
leerlingen houdt actief 
afstand tot een homo-
seksuele klasgenoot

 31%

                   van de vo-
leerlingen zegt dat je 
op school niet uit de 
kast kunt komen, of 
alleen bij vrienden.

 40%
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Gastlessen

Ik wil het beste
voor mijn
leerling. Ik heb mijn 

eigen normen en
vooroordelen.

De school weet wat het 
team nodig hee� en zoekt 
daar ondersteuning voor, 
zoals trainingen op maat 

voor het team en voor 
individuele leraren.

Kerndoelen
zeggen dat leerlingen respectvol 
moeten leren omgaan met seksualiteit 
en seksuele diversiteit (38 voor primair 
onderwijs en 43 voor voortgezet onderwijs).
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Lesbo  Doelen stellen
De leraren zijn betrokken bij de leerlingen, als individuen en als groep. 
De leraren bedenken samen wat ze met de leerlingen willen bereiken 
wat betre� respect voor seksuele diversiteit. Niet alleen op het gebied 
van kennis, maar ook over houding en gedrag.

Basisdoelen:  
sociale, relationele en

communicatieve vaardigheden
Specifieke doelen:  

Respect voor seksuele en gender-
identiteit van jezelf en de ander

Middelen: 
dagelijkse gesprekken, 

leermiddelen, werkvormen, 
projecten, gastlessen
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