Wat kun je doen in de klas?
Het onderwerp gender komt vaker naar voren in de
kleuterklas, bijvoorbeeld omtrent de kleedkamers,
tijdens gym, de toiletten, toiletkettingen of teams
maken op grond van geslacht. Je zou op
verschillende manieren kunnen zorgen om
gendergelijkheid vorm te geven in het onderwijs, op
deze manier komen de jongste kinderen hier al
vroeg mee in aanraking.
Je zou in de kleuterklas de volgende aanpassingen
kunnen doen;
•

•

Geen jongens/meisjes plaatjes hangen op de
toiletten.
Als je in de klas gebruikt maakt van kettingen
die de leerlingen om moeten doen als ze naar
het toilet gaan. Hang dan twee precies
dezelfde kettingen op en niet bijv. een roze en
een blauwe.

•

Geen aparte jongens/meisjes kleedkamers,
maar kleedkamers waar beide genders in
mogen.

•

Maak tijdens een spelactiviteit geen groepen
op grond van geslacht, dus geen jongens
tegen de meisjes. Op deze manier creëer je in
de groep, twee aparte groepen.
Maak tijdens activiteiten gebruik van
verschillende geslachten en typeer bijv. geen
bepaalde beroepen aan een man/vrouw.

•

Speel met de kinderen mee in de huishoek en
stel voor om in plaats van vader en moedertje.
Te spelen met twee vaders of twee moeders.
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•

• Gebruik tijdens het voorlezen verschillende
boeken, waarin het thema LHBTIQ+ en gender
voorkomt. Dit kunnen boeken zijn waarin kinderen
twee ouders hebben van hetzelfde geslacht of
boeken waarin situaties worden ingevuld door
dieren. Dit past bij de belevingswereld bij de
kinderen.
Daarnaast is het overal belangrijk om een open
houding aan te nemen in de klas als het gaat om dit
onderwerp. Laat kinderen vragen stellen, laat ze
ervaring delen. Soms is een kort gesprek al
voldoende!

Boeken
•

Het lammetje dat een varken is, Pim Lammers
(wit-roze verhaal over jezelf zijn)

•

De boer en de dierenarts, Pim Lammers (een
man die verliefd is op een man)

•

Koning en Koning, Linda de Haan (een Koning
die verliefd wordt op een Prins)

•

Mijn schaduw is roze, Scott Stuart
(genderidentiteit, zelfacceptatie, gelijkheid en
diversiteit)

•

Prinses Kevin, Michaël Esco er (een jongen
die zich als prinses verkleedt – wat anderen
daar ook van vinden)

LHBTIQ+ en Gender
In de onderbouw

Alles wat je als leerkracht kunt doen om de
kennis met betrekking tot LHBTIQ+ en
gender te vergroten in je klas.
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“Leer kinderen niet dat ze
anders zijn, leer kinderen dat ze
eindelijk zichzelf kunnen en
mogen zijn”

Didactische onderbouwing

Pedagogische onderbouwing

Het is belangrijk om als leerkracht alert te zijn in de klas.
Het is een didactische vaardigheid die hoort bij e ectief
klassenmanagement. Een leerkracht die alert is, neemt
alles waar wat er in de klas gebeurt. Omdat ze aandacht
heeft voor verschillen tussen leerlingen, is zij regelmatig
bezig met een individueel kind of met een groepje
kinderen, maar ook houdt zij in de gaten wat er in de
groep gaande is. Juist met onderwerpen als deze,
waarbij je niet wilt hebben dat er een negatieve lading
over de les valt. Zo kun je als leerkracht meteen ingrijpen
als je ziet dat een leerling zich onveilig voelt in de klas of
als er leerlingen worden buitengesloten, omdat ze jongen
of meisje zijn. Dit zie je namelijk ook bij de kleuters, ze
zeggen dan; jongens/meisjes mogen niet meedoen
omdat… Het is als leerkracht belangrijk om bij zulke
situaties in te grijpen. Dit kan doormiddel van een
kringgesprek of een lesactiviteit. Hierin is het belangrijk
om juist kennis over te dragen en niet kinderen te
beschuldigen. Houd een open houding en ga het
gesprek aan met de kinderen! Het belangrijkste is dat de
kinderen begrip voor elkaar krijgen.

Kennis over genderrol, met name over wat de culturele
gewoonten, verwachtingen en voorschriften zijn die bij
meisjes of jongens passen, begint bij de kleuters vorm te
krijgen. Kleuters weten van zichzelf of zij een jongen of
een meisje zijn. Een goed voorbeeld hiervan wat terug te
zien is in de onderbouw, is dat ze onderscheid maken in
wat in een bepaalde cultuur voor mannelijk of vrouwelijk
geldt. Beroepen als timmerman, verpleegster of
speelgoed benoemen kleuters als mannelijk of
vrouwelijk. Het is belangrijk om als leerkracht ook aan te
kaarten dat een timmerman niet altijd een man hoeft te
zijn en een verpleeg(st)er niet altijd een vrouw. Hierdoor
worden kinderen bewust van het feit dat veel beroepen
niet persé mannelijk of vrouwelijk zijn. Dit zou je ook
kunnen koppelen aan het thema beroepen en dan
bijvoorbeeld een brandweervrouw kunnen uitnodigen, zo
kunnen de kinderen dit koppelen aan de realiteit. Hierbij
is herhaling belangrijk. Blijf stereotypen doorbreken om
ook op lange termijn echt een verschil te zien.

