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De fijne kneepjes van het vak 
Pedagogisch vakmanschap bij werken aan seksuele integriteit

Handreiking bij videocasussen 
                       voor lerarenopleidingen vo



Al dit soort situaties bieden kansen en uitdagingen voor 
het werken aan een veilig schoolklimaat en respectvolle 

omgang met elkaar.

Verliefde leerlingen die hand in hand lopen. 
Geflirt. Schunnige en uitdagende grappen naar 

medeleerlingen of leerkrachten. Experimenteren 
met kleding. Leerlingen die uit de kast komen of 
in transitie gaan. Grinnikende leerlingen bij een 

knap personage in een filmpje. Felle meningen over 
elkaars uiterlijk of gedrag. Gewenste of ongewenste 
intimiteiten in de klas of in/om het schoolgebouw. 
Persoonlijke vragen aan leerkrachten. Ontdekken 

van wensen en grenzen. 

Schaamte en onzekerheid. Spanning en stress 
door een (eerste) verkering. Verliefdheden en 

liefdesverdriet. Het (door)sturen van sexy foto’s. 
Memes over leerkrachten. Schelden met 

‘homo’ of ‘slet’.

 De toekomstige leerkracht:  
toegerust op de beroepspraktijk
Deze handreiking is bedoeld voor lerarenopleiders 
en hoort bij vier video’s van klassensituaties. Het 
gesprek na het zien van deze video’s helpt toekom-
stige leerkrachten bij de ontwikkeling van hun pe-
dagogische vakmanschap op het gebied van ‘seksu-
ele integriteit’ op school. ‘Seksuele integriteit’ 
betekent: bewust, respectvol en verantwoordelijk 
omgaan met de eigen seksualiteit en gender en die 
van anderen, door leerlingen én leerkrachten.

In de video’s komt het pedagogisch vakmanschap 
aan bod dat van alle leerkrachten in het voorgezet 
onderwijs gevraagd wordt bij alledaagse schoolsitu-
aties waarin seksualiteit en gender een rol spelen. 
Na het bekijken van de video’s met klassensituaties 
kunt u met uw studenten het gesprek aangaan 
over dit vakmanschap bij seksuele integriteit. U 
kunt hiermee ook hun reflectie op dit onderwerp 
op gang brengen. Uw leerkrachten-in-opleiding 
raken hierdoor beginnend 
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toegerust op de beroepspraktijk en leren door dit 
gesprek ‘de fijne kneepjes van het vak’.

Dagelijkse kansen om te werken aan seksuele integriteit
De school is bij uitstek een plek waar leerlingen elkaar 
ontmoeten en zich sociaal ontwikkelen door (te oe-
fenen met) de omgang met elkaar. Hierdoor leren ze 
zichzelf en anderen beter kennen, ook op het gebied 
van relaties, lichaam en seksuele en genderidentiteit. 
Dit hoort bij de ontwikkeling van alle kinderen. Er is 
een grote diversiteit in de ontwikkeling van de (gen-
der- en seksuele) identiteit van leerlingen. Deze diver-
siteit zit ‘m in alle zichtbare én onzichtbare verschillen 
tussen leerlingen in de groep. Voor veel leerlingen is 
het een zoektocht om te ontdekken wie ze daarin zijn 
en wat bij hen past. Kortom, op school zijn leerlingen 
op ontdekkingstocht en komen dagelijks in situaties 
waarin seksualiteit en gender een rol spelen.

Hierover gaan de vier video’s: situaties die zomaar op 
een school of in de klas zouden kunnen plaatsvinden. 
Hoe zouden uw studenten daarmee omgaan als zij 
voor de klas staan? Wat valt hen op?

Vlak voor de werkweek. De leerkracht vertelt in 
de klas dat ze op werkweek ook naar de Tower 
Bridge gaan, tot grote hilariteit van de leerlingen. 
“Er is niks hoor meneer...”
Toetsen teruggeven. Een fantastisch cijfer leidt 
tot een schouderklopje bij de blije leerlinge. Daar 
is niet iedereen blij mee. “Vind je dat normaal?”
Het begin van de les. Een insta-foto van Brian uit 
de 5e is het mikpunt van spot. “Dat is echt een 
vieze homo.” De leerkracht gaat het gesprek aan, 
maar loopt vast. Wat kan ze nog doen?

Na de zomervakantie. Verontwaardiging bij twee 
jongens over het meisje dat drie jongens zoende 
op vakantie; dat bij hen de teller op vijf stond was 
natuurlijk ‘anders’ want “jongens moeten gewoon 
scoren”. Het meisje zoekt steunt bij de juf, die de 
leerlingen graag wat mee wil geven.

De rol van de aankomende leerkracht
Een van de rollen van de leerkracht is om de ruimte 
te bieden die leerlingen nodig hebben om zich op 
een vrije en verantwoordelijke manier te kunnen 
ontwikkelen. Dus ook ruimte om te kunnen werken 
aan hun seksuele integriteit. Leerlingen hebben de 
vrijheid nodig om te bepalen of zij zich conformeren 
aan de geldende norm van de groep of maatschappij, 
of juist niet. Daarnaast kan een leerkracht een leerling 
uitdagen om zich te verdiepen in het perspectief van 
de ander. Op die manier leren kinderen respectvol 
met elkaar omgaan. Leerlingen mogen zich daarin 
ontwikkelen. Leerkrachten zijn op hun beurt hierin 
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een voorbeeld en kunnen leerlingen helpen bij deze 
ontwikkeling.

Ook dat zijn punten waar toekomstige leerkrachten 
over na mogen denken. Hoe gaan zij straks die ruimte 
bieden? Hoe zorgen zij dat leerlingen aandacht heb-
ben en respect tonen voor de seksualiteit en gender 
van hun klasgenoten?

Wegwijzers voor pedagogisch 
vakmanschap
Pedagogisch vakmanschap is van belang om een veilig 
klimaat in de klas en op school te creëren: een om-
geving waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen. 
Wanneer bij situaties op school en in de klas seksua-
liteit en gender een rol spelen, kan het vakmanschap 
extra uitdagend zijn. Het zijn immers persoonlijke 
onderwerpen, waarbij vaak sprake is van sterke - dan 
wel onuitgesproken - normen en waarden. Met name 
deze normen en waarden kunnen, ongemerkt, stereo-
typen versterken en vice versa. Werken aan seksuele 
integriteit vraagt daarom om specifiek pedagogisch 
vakmanschap. Aan de basis hiervan staat de seksuele 
integriteit van de leerkracht zelf: het bewust, res-
pectvol en verantwoordelijk om kunnen gaan met de 
eigen seksualiteit en gender, en die van leerlingen en 
collega’s.

De volgende zeven wegwijzers dragen bij aan de ver-
rijking van pedagogisch vakmanschap bij werken aan 
seksuele integriteit. De wegwijzers kennen geen orde 
van belangrijkheid en zijn niet uitputtend. Ze kunnen 
aankomende leerkrachten helpen bij de bewustwor-

ding van belangrijke overwegingen en handelingsmo-
gelijkheden in elke unieke situatie. Dat iedere situatie 
uniek is, biedt de kans om op verschillende momenten 
een verschillende invalshoek te kiezen. Zo ontstaat 
speels en vakkundig een doorlopende lijn van passen-
de reacties.

 
Aandacht hebben voor het bevestigen en  
legitimeren van gedrag

Als leerlingen gedrag vertonen waarbij seksualiteit 
en gender een rol spelen, blijkt dat leerkrachten vaak 
handelen vanuit beheersen en begrenzen. Ze geven 
aan vaker dan normaal dit onderwerp af te kappen of 
te negeren. Bijvoorbeeld om de veiligheid in de klas 
te waarborgen of te herstellen of om leerlingen tegen 
zichzelf te beschermen. Dat is ook zeker nodig wan-
neer sprake is van grensoverschrijding of onveiligheid. 
Het is voor het werken aan een veilig klimaat voor sek-
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suele integriteit echter ook nodig dat studenten leren 
dat zij als leerkracht het gedrag en de ontwikkeling van 
leerlingen mogen en misschien wel moeten legitime-
ren. Dat betekent het benadrukken van het mooie 
en positieve dat bij leerlingen te zien is, in plaats van 
voornamelijk te begrenzen of problematiseren.

  
Begrenzen én uitnodigen

De ruimte voor een gesprek in de klas bij spontane, 
alledaagse interacties biedt grote leermogelijkheden 
voor leerlingen. Dat is ook het geval in situaties waar-
bij gender en seksualiteit een rol spelen. Zo’n gesprek 
biedt ruimte voor uitwisseling en zorgt voor nieuwe 
inzichten en nuance. Bovendien krijgen leerkrach-
ten hierdoor inzicht in de belevingswereld van hun 
leerlingen. Leer uw studenten een open sfeer creëren 
waarin hun toekomstige leerlingen kunnen ontdekken 

B

hoe zij met elkaar om (willen) gaan.
Die veilige sfeer in de klas is er niet zomaar. Daarvoor 
is het onder meer nodig om gedrag en opmerkingen 
te begrenzen wanneer deze bijvoorbeeld kwetsend, 
haatdragend of discriminerend zijn of oproepen tot 
geweld. Terwijl je dit als leerkracht begrenst, kun je 
tegelijkertijd een uitnodigende houding aannemen om 
erachter te komen waar een bepaalde opmerking of 
bepaald gedrag vandaan komt. Op die manier kan de 
veiligheid in de groep gewaarborgd blijven zonder dat 
leerlingen zich afgewezen voelen.

Creëren van openheid en het respecteren van 
grenzen

De leerkracht zoekt in de relatie met leerlingen de 
balans tussen afstand en nabijheid. Leerlingen vinden 
het erg belangrijk dat leerkrachten de relatie en hun 
positie goed inschatten en hun handelen daarop aan-
passen. Op basis daarvan maakt de leerkracht keuzes: 
‘Wat vertel ik over mijzelf en wat niet?’, ‘Maak ik die 
grap of toch maar niet?’, ‘Kan ik een collega om hulp 
vragen?’ en ‘In hoeverre kan en mag ik bij leerlingen 
doorvragen?’. Het is vooral belangrijk dat leerkrachten 
respecteren wat voor leerlingen privé is. Het betekent 
echter niet dat de leerkracht onderwerpen moet ver-
mijden en het ‘er maar niet over moet hebben omdat 
het misschien wel eens privé zou kunnen zijn’. Leerlin-
gen willen juíst voelen dat er oprechte interesse is in 
wat hen bezighoudt en beweegt. Vakmanschap vraagt 
dus om het creëren van openheid én het respecteren 
van grenzen. Een speciale rol is weggelegd voor de 
mentor, die extra openheid kan bieden. Een mentor 
heeft daardoor zeker invloed op de sfeer en omgang in 
een klas.
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De eigen normen, waarden, stereotypen en  
stigma’s kennen en blijvend onderzoeken

Vanzelfsprekend neemt iedere leerkracht eigen erva-
ringen, normen, waarden en persoonlijkheid met zich 
mee. Bij pedagogisch vakmanschap gaat het om de 
bewustwording hiervan. Een leerkracht onderzoekt 
telkens hoe die zaken een plek kunnen krijgen binnen 
de pedagogische rol: op welke manier sturen ze het 
pedagogisch handelen? Daarnaast bestaan er maat-
schappelijk gezien stereotypen en stigma’s die sturend 
kunnen zijn in de reactie van een leerkracht. Het idee 
van de ‘neutraliteit’ van de leerkracht kan, onbedoeld, 
zelfonderzoek in de weg staan, en daarmee dus de 
verrijking van vakmanschap. Het kan zelfs versterking 
van bepaalde normen, stereotypen of stigma’s in de 
hand werken.

Een oog hebben voor hoe leerlingen het handelen 
van de leerkracht ervaren en dit ook met hen  
afstemmen

In de praktijk blijken leerkrachten er veel oog voor te 
hebben hoe leerlingen hun handelen (zouden kunnen) 
ervaren. Daarmee is echter niet gezegd dat leerlingen 
het handelen van de leerkracht altijd even prettig 
vinden. Een leerkracht doet er daarom goed aan dit te 
blijven toetsen en zich af te vragen: ‘Welk effect heeft 
mijn handelen op mijn leerlingen? Welke grapjes maak 
ik, wat zijn mijn momenten van begrenzen of afkap-
pen, welke normen en waarden draag ik uit?’ Je blijft 
een voorbeeldrol vervullen. Regelmatig vanuit oprech-
te interesse vragen naar de ervaringen van leerlingen 
kan dit bewustzijn versterken.

Flexibliteit: reflecteren op eigen afwegingen; 
soms er op terugkomen bij leerlingen
Een leerkracht maakt continu afwegingen. 

Ook bij situaties waarin seksualiteit en gender een rol 
spelen. ‘Moet ik een vraag van een leerling uitgebreid 
beantwoorden of afkappen? Zal ik een grapje maken 
over die opmerking of ga ik er serieus op in? Spreek ik 
die leerling aan op haar kleding of moet ik die andere 
leerlingen erop aanspreken hoe zij naar haar kijken? 
Geef ik die leerling wel of niet een bemoedigend 
schouderklopje omdat zijn relatie uit is?’
Al deze afwegingen en keuzes hangen af van de 
context. Wat in de ene klas wel kan, is in de andere 
klas geen optie. Leerkrachten maken deze keuzes 
zelden expliciet of bewust. Het risico bestaat dan dat 
reactiepatronen ontstaan. Het getuigt van pedago-
gisch vakmanschap wanneer een leerkracht reflecteert 
op het eigen handelen. De reflectie maakt dat het 
vakmanschap van een leerkracht kan groeien en dat 
reacties afgestemd blijven op de situatie en niet vanuit 
een vast patroon. Wanneer iets dan toch ongelukkig 
uitpakt, kan het van vakmanschap getuigen om hierop 
terug te komen bij leerlingen. Zo laat een leerkracht 
zien zich bewust te zijn van het eigen handelen.

Gepaste humor inzetten als positieve strategie
Leerlingen waarderen humor in het opbou-

wen van de pedagogische relatie. Het is voor hen 
ook een manier om zich verder te ontwikkelen en te 
wennen aan iets nieuws of vreemds. Dus ook als het 
gaat om seksualiteit en gender. Humor is meer dan 
grapjes maken. Het is een vorm van luchtigheid. Het 
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kan een krachtig middel zijn om ruimte, openheid en 
erkenning te creëren voor het onderwerp. 
Humor is vaak spontaan en dat kán een risico met zich 
meebrengen. In de snelheid kan het namelijk onbe-
doelde, negatieve effecten hebben op leerlingen en/
of op de veilige sfeer in de klas. Pedagogisch vakman-
schap bij seksuele integriteit betekent: humor kunnen 
inzetten voor een fijne omgang met elkaar en een fijne 
sfeer in de groep, en deze tegelijkertijd met gepaste 
voorzichtigheid en reflectie kunnen gebruiken. 

Aan de slag met de video’s 
Hieronder staan suggesties voor het gebruik van de 
vier video’s met uw studenten. De video’s beogen niet 
perfect vakmanschap te tonen, maar willen het samen 
nadenken en praten over vakmanschap stimuleren. 
Dit gesprek is bedoeld om het handelingsrepertoire, 
de flexibiliteit en het bewustzijn van de studenten te 
vergroten. 
De titels van de video’s laten zien dat de situaties 
waarin je als leerkracht (in opleiding) kunt werken aan 
seksuele integriteit zich op elk moment ‘zomaar’ kun-
nen voordoen. U hoeft de video’s niet in een bepaalde 
volgorde te behandelen.
Vraag de video’s aan via www.schoolenveiligheid.nl/
fijne-kneepjes-van-het-vak

Bekijk de casus samen met de studenten tot het eer-
ste wit-beeld. Dit is ná de klassensituatie en vóór de 
reflectie van de leerkracht. Op dit punt zet u de video 
op pauze. Nu kunt u de studenten laten reflecteren op 
de casus, voordat ze zien hoe de leerkracht in de video 

zijn eigen reflectie geeft. U kunt algemene reflectie-
vragen stellen, die voor alle video’s hetzelfde zijn en 
daarnaast specifieke vragen die bij één van de vier 
video’s horen.
Na deze eerste bespreekronde bekijkt u samen met de 
studenten het tweede deel van de video: de reflectie 
van de leerkracht op de klassensituatie. Vervolgens be-
spreekt u de algemene en/of specifieke reflectievragen.

Bespreekpunten bij alle video’s
Na de casus:
• Welke dilemma’s voor de leerkracht en leerlingen 

zijn waar te nemen?
• Waarom zou de leerkracht tot bepaalde keuzes 

komen?
• Op welke manier werkt de leerkracht aan een  

veilige sfeer voor alle leerlingen?
• Hoe werkt de leerkracht aan de ontwikkeling van 

seksuele integriteit bij de leerlingen?

https://www.schoolenveiligheid.nl/fijne-kneepjes-van-het-vak
https://www.schoolenveiligheid.nl/fijne-kneepjes-van-het-vak
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• Op welke manier is de leerkracht zelf een voorbeeld 
van seksuele integriteit?

• Welke effecten van het pedagogisch handelen zijn 
te zien bij de leerlingen?

• Welke andere keuzes zouden uw studenten maken 
en waarom?

Na de reflectie:
• Hoe kan een gekozen actie leiden tot verschillende 

effecten in verschillende contexten?
• Met welk verschil kijken de studenten naar het han-

delen van de leerkracht nu ze de motivatie erachter 
kennen?

Bespreekpunten per video

Vlak voor de werkweek 
• Na de casus: Wat is de studenten opgevallen aan de 

gezichten van de leerlingen achterin de klas?
• Na de casus: Welke effecten zijn te zien bij de 

leerlingen als de leerkracht doorvraagt, terwijl de 
leerlingen er in eerste instantie niet op door willen 
gaan?

• Na de reflectie: Hoe kun je als leerkracht je kwets-
baarheid laten zien wanneer je iets niet weet? 
Betrek hierbij dat de leerkracht zowel ‘loslaat’ als de 
regie weer pakt.

Toetsen teruggeven
• Na de casus: Diende de aanraking een pedagogisch 

doel? Wanneer is het aanraken van leerlingen wel 
of niet oké?

• Na de casus: Zijn de studenten zelf wel eens bij leer-
lingen op iets teruggekomen? Hoe verliep dat?

• Na de reflectie: Denken de studenten dat het goed 
werkt als een leerkracht ergens op terugkomt, met 
het doel om a) te werken aan de relatie met deze 
leerlingen, en b) hierdoor te bevorderen dat deze 
leerlingen in het vervolg open(er) durven te zijn 
over hetgeen zij wel of niet prettig vinden?
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Het begin van de les
Deze video heeft twee blokjes van reflectie door de 
leerkracht. Door de video te pauzeren na het eerste 
wit-beeld (vóór de eerste reflectie), kunt u met de 
studenten de algemene vragen bespreken voordat 
u in het tweede deel van de casus de leerkracht een 
andere invalshoek ziet kiezen. 
• Vóór de eerste reflectie: Herkennen studenten dat 

ze het lef hebben om een gesprek met de klas aan 
te gaan, maar dan toch vastlopen? Wanneer stu-
denten nog niet zulke ervaringen hebben, kunt u ze 
vragen naar gedachten hierover of naar hun eigen 
schooltijd-ervaringen.

• Na het tweede deel van de casus: Welke verschil-
len zijn volgens de studenten zichtbaar tussen het 
gesprek in het eerste deel en het tweede deel van 
de casus?

• Na de tweede reflectie: De leerkracht in de casus 
benoemt dat ze nieuwsgierig is naar de reden waar-

om leerlingen er zo over denken. In het gesprek 
komt ze er niet aan toe. Hoe had ze dit kunnen 
doen?

• Na de tweede reflectie: Op welke manier had de 
leerkracht nog meer kunnen werken aan een be-
wuste en respectvolle houding van de leerlingen?

Na de zomervakantie
• Na de casus: Wat vinden de studenten van de 

vraag: ‘Hebben jullie het leuk gehad deze vakantie?’. 
Hoe navigeert de leerkracht hiermee tussen een 
pedagogische bedoeling en de spanning weghalen? 

• Na de casus: De leerkracht wordt geconfronteerd 
met een stereotype waar ze zelf een mening over 
heeft. Hoe gaat ze hier mee om?

• Na de casus: Hebben de studenten zelf situaties 
ervaren waarin ze een sterke mening bleken te 
hebben bij wat leerlingen zeiden? Hoe gingen zij 
hiermee om?



Stichting School & Veiligheid
Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht
030 - 285 65 31
info@schoolenveiligheid.nl
www.schoolenveiligheid.nl

Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen 
bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat.

De video’s waarover deze handreiking gaat, kunt u gratis 
aanvragen via www.schoolenveiligheid.nl/fijne-kneepjes-
van-het-vak. Hier kunt u ook deze handreiking downloaden en 
meer achtergrondinformatie vinden.
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