Gay&School – seksuele diversiteit
www.gayandschool.nl
Gay&School inspireert en adviseert en informeert scholen over respectvol omgaan
met seksuele diversiteit.
Een veilige school is er ook voor lhbt-leerlingen. Gay&School is onderdeel van de
Stichting School en veiligheid.
Beschrijving
Gay&School biedt een breed scala aan informatie, tips en materiaal om seksuele
diversiteit en genderdiversiteit bespreekbaar te maken in het onderwijs.
Hieronder lesmateriaal dat (ook) geschikt is voor mbo:
Lesmateriaal voor mbo - https://www.gayandschool.nl/thema/lesmateriaal-mbo/
 Lang leve de liefde - Lang Leve de Liefde is een lessenserie over liefde en
seksualiteit. Er zijn lessen voor de onderbouw van vmbo, havo, vwo en het
praktijkonderwijs. Er is een versie voor de bovenbouw en mbo-docenten kunnen
een databank gebruiken. Seksuele diversiteit komt in alle lessen terug én er is
een verdiepende lesbrief. https://www.gayandschool.nl/kennisbank/lang-leve-deliefde/
 Ik ben Turkse en ik ben lesbisch - is een project van de stichting Katilim dat
bestaat uit een mbo-les en een boekje met de verhalen van 15 lesbische meiden
en vrouwen van Turkse komaf. https://www.gayandschool.nl/kennisbank/ik-benturkse-en-ik-ben-lesbisch/
 Let’s talk - Dvd van Rutgers om onderwerpen als seksualiteit, rolopvattingen en
weerbaarheid te bespreken met leerlingen in het voortgezet onderwijs.
https://www.gayandschool.nl/kennisbank/lets-talk/
 Can you fix it? is een online game voor jongeren van 16+ waarin ze kunnen

oefenen in het aangeven van grenzen en wensen op seksueel gebied. De game
is onderdeel van de campagne ‘Maak seks lekker duidelijk’ om jongeren
weerbaarder te maken tegen ongewenst seksueel gedrag.
https://www.gayandschool.nl/kennisbank/can-you-fix-it/




Ik val op…’ is een fotoproject van Mind Mix dat jongeren in beeld brengt met wat
ze leuk en aantrekkelijk aan anderen vinden. Ook goed bruikbaar in het mbo
https://www.gayandschool.nl/kennisbank/val-op-vo/
Een poster in de klas of in de spreekkamer – dit kan een hart onder de riem,
een aanknopingspunt of een echte ‘praatplaat’ zijn. Het bestaan van seksuele
diversiteit wordt er in ieder geval mee benoemd.
https://www.gayandschool.nl/kennisbank/posters/

Doel
Bespreekbaar maken van seksuele diversiteit, wensen en grenzen op seksueel gebied.
Omschrijving
Divers lesmateriaal

Benodigdheden
Burgerschapsdimensie
Sociaal-maatschappelijke dimensie
Thema
Seksuele diversiteit
Niveau
MBO niveau 2/ MBO niveau 3/ Mbo niveau 4
Download
Lesmateriaal – zie bijlage

Organisatie
Gay&School, verwijst ook naar andere organisaties

