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Voorbij man  
en vrouw

Duur van de les

45-60 minuten

Deze lesbrief is bedoeld voor docenten uit het basis 

(bovenbouw) en voortgezet onderwijs om met leer-

lingen in gesprek te gaan over gender, geslacht en 

seksualiteit.

Doel

Het doel is dat de leerlingen zich bewust worden 

wathet onderscheid is tussen deze drie om beter 

te weten hoe zij zichzelf en hoe andere leerlingen 

zich identificeren. Daardoor ontstaat er meer  

begrip voor elkaar. 

Introductie

Begin met de poster waarbij het model half is  

opgemaakt. Vraag de kinderen wat ze zien? Laat,  

bij voorkeur voor video, het nummer ‘Bloom’ zien  

van Troye Sivan en ga daarover in gesprek:  

https://youtu.be/41PTANtZFW0.

Bekijk nadien met de leerlingen in hoeverre zij zelf in 

hokjes denken door de volgende stellingen voor te 

leggen:

1. Make-up is voor meisjes.

2. Het is raar als een jongen graag jurken draagt.

3. Een roze kinderkamer moet wel van een meisje zijn.

4. Ik heb nog nooit een jongen met nagellak gezien. 

5. Meisjes kunnen niet op voetbal.

Sluit de inleiding af door te zeggen dat we in deze 

les vandaag die tweedeling gaan onderzoeken en 

bevragen.

 

Theorie

De heteronorm (wijs naar poster 9, bijlage 5) in  

onze samenleving gaat ervan uit dat er mannen  

en vrouwen zijn, plus dat je verliefd wordt op het  

tegenovergestelde geslacht.

Vandaag zul je leren dat er meer genderidentiteiten 

zijn dan man en vrouw, en dat er meer is dan enkel 

heteroseksualiteit. Mensen die afwijken van wat wij in 

die zin als (de) norm(aal) beschouwen, behoren tot 

de LHBTI+ gemeenschap (wijs naar poster 13, bijlage 7).

1. Geslacht/sekse 

In werkelijkheid worden we allemaal geboren met 

biologische geslachtskenmerken. Denk aan geni-

taliën, chromosomen, hormonen en interne voort-

plantingsorganen. Wijs naar poster 24, bijlage 12.  

Wij hebben in de Westerse cultuur bepaald dat 

we een baby geboren met een penis zien als 

jongen en een baby met een vagina als meisje.  

Toch wordt niet iedereen geboren met een penis 

of vagina, 1 op de 200 (0,5%) wordt geboren met 

een variatie daarop. Dat noemen we een ‘inter-

sekse’ conditie (tussen de geslachten), wijs naar 

poster 12, bijlage 6. 

In gesprek met kinderen over de tweedeling in onze 
maatschappij en hoe om te gaan met een leerling 
die zich geen jongen of meisje voelt.
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2. Gender 

Rondom het lichaam dat je bij geboorte krijgt,  

hebben wij een heel verwachtingspatroon  

gebouwd hoe we ons dienen te kleden en  

gedragen. Daarom maken we een onderscheid 

tussen geslacht (tussen de benen) en gender  

(tussen de oren). Gender wil zeggen hoe jij je voelt 

in het lichaam dat je bij geboorte hebt gekregen.  

Voel je je comfortabel? Dan ben je cisgender.  

Cis komt uit het Latijn en betekent ‘aan dezelfde 

kant’. Wijs naar poster 4, bijlage 3. Klopt dat niet? 

Dan ben je transgender. Trans komt ook uit het 

Latijn en betekent ‘aan de andere kant’. Wijs naar 

poster 25, bijlage 13. 

Er zijn sommige kinderen die geboren worden als 

jongen (met een penis), maar liever een meisje 

willen zijn, of andersom. (Vraag tussendoor: kent 

iemand een transgender persoon?)

Ook zijn er mensen die zich geen jongen én geen 

meisje voelen, kijk bijvoorbeeld naar Sam Smith.  

Die voelt zich vooral zichzelf en zegt: ik ben non-binair, 

ik doe niet mee aan die tweedeling. Wijs naar poster 14, 

bijlage 8.

De vraag is: hoe spreek je Sam dan juist aan? Dat kan 

niet met hij/hem (voor jongens) of met zij/haar (voor 

meisjes). Het alternatief in de Nederlandse taal is die/

diens of hen/hun. Dat vervoeg je zo:

Die/diens -“Sam kwam gisteren bij mij eten.  

Die heeft diens jas laten liggen.”

Hen/hun -“Sam heeft hun derde album uitgebracht.  

Ik ben zo’n fan van hen.”

Deze kleine woordjes waarmee we naar elkaar  

verwijzen worden voornaamwoorden genoemd. 

In het Engels ‘pronouns’. Wijs naar poster 21, bijlage 10. 

Je kunt dus vragen aan iemand: hoe word je het liefst 

aangesproken? Of: wat zijn je voornaamwoorden/

pronouns?

Oefening

Laat de leerlingen zelf een zin bedenken met die/

diens en hen/hun voornaamwoorden. Vraag of zij 

iemand kennen die zich geen jongen én geen  

meisje voelt. Stel dat dit binnen jouw gezin het  

geval is. Weet iemand een alternatief voor broer  

of zus? Hoe spreek je dan over hen? 

Voorbeeld uit de stories van Corporate Queer op  

Instagram waar het misging

Gender wordt ook wel een sociaal-cultureel construct 

genoemd, het is immers bedacht door mensen en 

we zijn er redelijk in doorgeslagen. Wijs naar poster 7, 

bijlage 4. Kijk bijvoorbeeld naar de gender-reveal  

party.  Zwangere ouders eten een blauwe of roze 

taart om te vieren of hun ongeboren kindje een  

jongen of meisje is. Dat weet je echter nog helemaal 

niet. Op een echo is alleen te zien wat de biologische 

geslachtskenmerken zijn, wat er tussen de benen zit. 

Je weet niet of het kind zich daar ook prettig bij voelt 

(tussen de oren). Kortom, er is een belangrijk verschil 

tussen geslacht en gender. 
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3. Seksualiteit 

Verder heeft iedereen een seksuele voorkeur,  

je geaardheid. Je hart vertelt je op wie je verliefd 

wordt. Je kunt je aangetrokken voelen tot iemand 

van hetzelfde geslacht (homoseksueel bij jongens, 

lesbisch bij meisjes), het andere geslacht (hetero-

seksueel) of meer dan één geslacht (biseksueel). 

Bi komt uit het Grieks en betekent twee. Wijs naar 

poster 3, bijlage 2. Weer anderen zeggen: het maakt 

mij niet uit wat iemands geslacht is, ik val vooral 

op de persoon. Dat noemen we panseksueel.  

Pan komt ook uit het Grieks en betekent alles.  

Wijs naar poster 16, bijlage 9.

4. Genderexpressie 

Als laatste hebben we het over genderexpressie. 

Oftewel, hoe presenteer je jezelf aan de wereld.  

Is dat mannelijk, vrouwelijk of zit dat er meer  

tussenin? Er tussenin noemen we androgyne. 

Genderexpressie gaat over hoe je beweegt,  

je kleedt, praat en gedraagt.

Oefening

Laat ‘the genderbread person’ (in het Nederlands:  

genderkoek) zien en leg de onderdelen van dit model 

uit met bovenstaande informatie. Vraag aan de  

kinderen of ze in tweetallen met elkaar willen onder-

zoeken hoe zij zichzelf identificeren langs de vier assen.

Deel ter bespreking eerst hoe jij, als leraar zijnde, jezelf 

identificeert. Laat een duo aan het woord die iets wil 

delen over hun gesprekje van zojuist.

Samenvatting

De meerderheid in onze samenleving wordt geboren 

met een penis of vagina en voelt zich daar prettig bij, 

oftewel het grootste deel is ‘cisgender’. Een cis man 

of cis vrouw. Herhaal poster 4, bijlage 3 indien nodig. 

Ook de meesten vallen op het tegenovergestelde 

geslacht en zijn dus heteroseksueel.

De LHBTI+ community is daarom in de minderheid  

en ervaart discriminatie. 

Vraag

Waarom is dat? Hoe ziet discriminatie op basis van 

geslacht, gender of seksualiteit eruit? Vraag aan de 

kinderen of ze op een post-it willen schrijven voor 

zichzelf wat ze zelf wel eens hebben gezegd (pester) 

of wat ze zelf hebben gehoord (gepest) en op het 

bord voorin de klas willen plakken. Bespreek de voor 

jou in het oog springende voorbeelden.

Conclusie

Hopelijk begrijpen de leerlingen na vandaag waar  

de letters van het LHBTI+ alfabet voor staan. L van 

lesbisch, H van homoseksueel, B van biseksueel,  

T van transgender en I van intersekse. 

Een term die steeds populairder wordt, ook in  

Nederland, is het woord ‘queer’. Queer is eigenlijk  

de parapluterm voor het LHBTI+ alfabet. Het is  
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Engels voor anders of bijzonder zijn. Kortgezegd:  

jouw genderidentiteit, geslacht en/of seksualiteit  

valt buiten de norm. Veel mensen zijn er trots op  

om queer te zijn, hun anders zijn. Iedereen is uniek  

en mag zichzelf zijn. Wijs naar poster 22, bijlage 11.

Tot slot: onthoud het ezelsbruggetje – “gender zit  

tussen je oren, geslacht tussen je benen en je  

hart vertelt je op wie je verliefd wordt”.

Slotvraag

Vraag wie wil delen wat zij van deze les hebben  

opgestoken. Wat was nieuw en wat was al bekend? 

Daarnaast mogen eigen verhalen gedeeld worden. 

Vertel ook jouw verhaal en wat jij hiervan hebt geleerd.

Tijd over? Maak als allerlaatste de brug naar jullie 

school. Wat is (onnodig) binair en moet misschien 

worden aangepast? Houd een korte brainstorm,  

formuleer acties en rond af.

Tips

Hang de posters op in de klas en deel het gender- 

koek model uit om met de ouder(s)/het gezin thuis  

te bespreken.

Verantwoording

Deze lesbrief is opgesteld door Remco Boxelaar, op-

richter van Corporate Queer. Via Instagram te volgen 

op @corporatequeer of www.corporatequeer.com.

Colofon
Deze lesbrief is ontwikkeld door: Remco Boxelaar  
www.corporatequeer.com In opdracht van: KADE40.  
Mogelijk gemaakt door: VSB Fonds. Coördinatie:  
Barry Marré. Vormgeving: Studio in Vuur & Vlam  
(Mariska van Bodegom). Meer informatie:  
barrymarre@kade40.nl
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