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1. Seksuele identiteit

Seksuele identiteit verwijst naar verschillen op vlak van sekse en gender. De unieke
seksuele identiteit wordt dus bepaald door het biologisch en het psychologisch geslacht.
Het eerste wordt vastgelegd bij de geboorte. Het tweede geslacht verwijst naar een innerlijk
gevoel. Meestal komt dit overeen met het biologisch geslacht: je wordt geboren met een
meisjeslichaam en je voelt je ook meisje (en omgekeerd). Je psychologisch geslacht (je
genderidentiteit) en je biologisch geslacht (je sekse) vallen dan samen. Maar het kan ook
gebeuren dat deze twee in conflict staan. Daarnaast bestaat de seksuele identiteit uit de
expressie van genderbeleving (wat de buitenwereld te zien krijgt via kleren, haarstijl,
lichaamstaal, manieren, gedrag, etc.), en de seksuele voorkeuren van een persoon. Deze
voorkeur verwijst naar het seksueel (of romantisch) aangetrokken voelen tot mensen van een
bepaald geslacht; meestal wordt in dit verband het onderscheid gemaakt tussen holebi’s en
hetero’s. Het is dus belangrijk te beseffen dat seksuele voorkeur een onderdeel is van de
seksuele identiteit, geen synoniem.
1.1. Digitale bron: Afbeelding: De Genderkoek (orig.: The Genderbread Person)

Cavaria. De Genderkoek. Geraadpleegd op 12 november 2014 op http://cavaria.be/blog/degenderkoek-1-de-eiken-ijk.
De afbeelding werd ontleend uit het virtuele archief van cavaria. Origineel verscheen het
onder de naam 'The Genderbread Person' in 'The Social Justice Advocates Handbook: A
guide to Gender', geschreven door Sam Killerman. Dit handig handboek is aan te kopen via
pay-per-tweet. Zeker een aanrader...
Deze afbeelding vat de complexe structuur van het begrip ‘seksuele identiteit’ visueel samen.
De leerlingen krijgen per vier een A4 formaat-afbeelding van het Genderkoek-mannetje. De
begrippen zijn echter vervangen door lege tekstvakjes. Ook de legende en omschrijving zijn
niet zichtbaar op de afbeelding die de leerlingen krijgen. Deze begrippen, schalen en
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omschrijvingen staan op verschillende kaartjes, die aan de studenten worden uitgedeeld. De
leerlingen moeten deze op de juiste plaats (op de afbeelding) plaatsen.
Concreet krijgt iedere groep van 4 studenten het figuur op A4-formaat, voorzien van blanco
tekst en volgende kaartjes, in de vorm van tekstballonnen:
1. Geel: Seksuele oriëntatie, genderidentiteit, gender expressie, biologisch geslacht
2. Blauw: (Vrouw - genderqueer - man), (Vrouwelijk – Androgeen – Mannelijk),
(Vrouwelijk - interseksueel – mannelijk), (heteroseksueel – biseksueel –
homoseksueel)
3. Groen: “Hoe je over jezelf denkt. Voel je je man? Of vrouw? Of beide? Of geen van
beide?”, “Hoe je jouw geïnterpreteerd gender duidelijk maakt aan de buitenwereld, via
kledij, taal, lichaamshouding, edm.”, “Verwijst naar de biologische kenmerken. Heb je
chromosoom XY, een penis en teelballen, dan ben je een man. Heb je chromosoom
XX, een vagina en eierstokken, dan ben je een vrouw.”, “Tot wie voel je je romantisch
en/of seksueel aangetrokken?”
De juiste kaartjes moeten op de juiste plek op de afbeelding geplaatst worden. Hieruit volgt
klassikale discussie. Groepjes mogen, elk op hun beurt, aan hun klasgenoten vertellen hoe
zij de afbeelding invulden. Vervolgens wordt afgetoetst of de anderen hiermee akkoord zijn.
Nadien wordt de afbeelding doorgegeven aan en ander groepje, en via de projector wordt de
juiste afbeelding getoond. Bedoeling is dat de leerlingen het werk van hun medestudenten
verbeteren. Bij uitbreiding, is het de bedoeling dat uit deze verbetering een klasdiscussie
voortvloeit; tijdens deze discussie worden de PIKASOL-regels aan het bord gehangen of
geprojecteerd, zoals ze gestipuleerd worden in het didactisch pakket te vinden op
seksuelevorming.be. Deze regels zijn voornamelijk in voege in lessen PAV, maar dit
verhindert niet dat ze ook in andere onderwijsniveaus een dankbare ondersteuning voor
klassikale discussie kunnen zijn:
Privacy: Wat verteld wordt, blijft binnen de groep.
Ik-vorm: We praten over onszelf. In de ik-vorm dus.
Kies: Niet alles is voor alle oren bedoeld. Kies wat je vertelt en wat niet.
Actief: Je kan het groepsgesprek sturen, maar enkel door er actief aan deel te nemen.
Seksueel divers: Iedereen heeft andere seksuele ervaringen en opvattingen; we hebben het
over alle vormen van seks en iedereen kan meepraten.
Oriëntatie: Er bestaan grote verschillen. Mensen kunnen hetero-, homo- of biseksueel zijn.
Lachen, luisteren: Humor is belangrijk. Uitlachen kan echter niet! Ook luisteren is belangrijk,
niet alleen praten.

1.2. Digitale bron: Artikel: Seksualiteit en gender; gedrag en identiteit. Een culturele
en historische context.
Cavaria. Seksualiteit en gender. Geraadpleegd op 17 november 2014
http://www.cavaria.be/seksualiteit-en-gender-gedrag-en-identiteit-een-culturele-enhistorische-context

op
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Vaak wordt over het hoofd gezien dat seksuele identiteit ook een sociale identiteit is. Seks
wordt meestal gezien als het meest ‘natuurlijke’ van de mens. Op deze manier ziet men de
sociale kant van seksualiteit echter over het hoofd. Zo beargumenteert Jeffrey Weeks dat
seksualiteiten gevormd worden door biologische mogelijkheden, onbewuste motivaties en
verlangens en sociale organisaties (Weeks 2003:125). “Biologie speelt zeker een rol, maar
biologie wordt steeds ervaren doorheen culturele mediatie. Als gevolg hiervan variëren
seksuele normen, identiteiten en rangschikkingen historisch en cultureel” (Luibhéid 2005:
xxiii). “Seksuele identiteiten en genderidentiteiten zijn dus niet vooraf bepaald, automatisch of
vastliggend. Ze zijn sociaal georganiseerd, contingent en tevens relationeel”(Weeks 2003:
60). Het is pas sinds recent dat het object van onze lust onze seksuele identiteit bepaalt. De
termen ‘homoseksualiteit’ en ‘heteroseksualiteit’ zijn in de 19e eeuw ontstaan. Deze sociale
categorieën zijn niet universeel toepasbaar.
Als we dit in gedachten houden, is het dus belangrijk om een onderscheid te maken tussen
homoseksueel gedrag en een homoseksuele identiteit.
Anders gezegd: iemand kan seks hebben met een persoon van hetzelfde geslacht, zonder
daarom ‘homo’, ‘lesbienne’ of ‘bi’ te zijn. Vele oorzaken kunnen hier aan de grondslag van
liggen. Negatieve oorzaken zijn: uit economische noodzaak, om omhoog te klimmen op de
sociale ladder of omdat men ertoe gedwongen is. Een positieve oorzaak is dat men het doet
voor plezier of uit nieuwsgierigheid.
Een huidig voorbeeld uit de Westerse context komt van Anderson (2009: 142-149) die
onderzoek deed naar mannelijkheid bij Britse en Amerikaanse sportteams. Zo stelde hij vast
dat sommige (heteroseksuele) mannen elkaar graag kussen in het openbaar (meestal dan in
beschonken toestand op een fuif) en dit gedrag zowel seksueel als niet-seksueel
bestempelen. Zo zien ze het als een uiting van affectie voor hun vrienden. Daarnaast staan
andere (hetero)mannen meer open voor de ‘one-time-rule of homosexuality’, waarmee
bedoeld wordt dat ze er geen graten in zien om eens een keer seks te hebben met een
andere man. Dit doet geen afbreuk aan hun heteroseksualiteit en mannelijkheid.
Wat iemand homo of hetero maakt, varieert dus naargelang de sociale, culturele en
historische context.
Een hedendaags voorbeeld hiervan is dat hoewel het in Arabische landen normaal is dat
(hetero)mannen hand in hand over straat lopen, zulke mannen in onze contreien als homo
beschouwd worden. Of dichterbij huis: In Wallonië geven mannen elkaar een kus als
begroeting, terwijl dit in Vlaanderen veel minder gangbaar is en zulk homosociaal gedrag in
het openbaar op z’n minst de wenkbrauwen doet fronsen.
Daarnaast zijn er nog talrijke voorbeelden die ons erop wijzen dat homoseksualiteit én
heteroseksualiteit cultureel en historisch specifiek gedragingen zijn, maar het ligt buiten het
bestek van dit artikel om hier een uitgebreid overzicht van te geven (Voor een zeer
toegankelijk overzichtswerk hierover: Aldrich 2006, zie literatuurlijst onderaan). Een
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hedendaags voorbeeld zijn de 'masu harku' uit de Hausa regio in Noordelijk Nigeria. Zij zien
geen tegenstelling tussen seks met mannen en een huwelijk met een vrouw. Zo schrijft
Gaudio dat deze mannen niet biseksueel zijn in de Westerse betekenis van het woord:
“Biseksualiteit gaat om seksuele aantrekking tot mannen en vrouwen en om deze
aantrekking sociaal en fysiek te volgen. Dit impliceert een zekere mate van keuze
aangaande seks en verwantschapsnetwerken, wat grotendeels afwezig is in de Hausa regio.
(…) Veel mensen zien het huwelijk dan ook niet als een keuze, maar als een morele en
sociale verplichting. (…) Ook zien ze geen noodzakelijk verband tussen seksueel verlangen
en het huwelijk" (Gaudio 2009:10).
De termen ‘Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender’ die men vaak in een internationaal
politiek, activistisch en academisch discours tegenkomt, dekken dus niet helemaal de lading
van de termen die in specifieke lokale en geografische omstandigheden gebruikt worden.
We verwijzen naar de hedendaagse situatie in Pakistan en Indonesië om dit verder te
illustreren. In Indonesië gebruikt men termen zoals ‘gay’, ‘lesbi’ en ‘tomboi’ die, hoewel ze
lijken op de Westerse benamingen, niet dezelfde betekenis en invulling hebben. Zo schrijft
Blackwood dat “lesbi zijn in Padang (een regio in Sumatra) een uitdrukking van gender is in
plaats van een vorm van seksualiteit tussen twee vrouwen”(Blackwood 2008: 486). Maar de
situatie wordt nog complexer. Want aan de andere kant bestaan er in Indonesië mensen die
zichzelf als ‘gay’ bestempelen en dit in de internationale betekenis van het woord. Tenslotte
zijn er zowel in Indonesië als Pakistan mensen die zichzelf niet wensen te identificeren met
eender welke seksuele/gender gemeenschap, ook al kunnen hun gedragingen, verlangens,
enz. als ‘homoseksueel’ / genderoverschrijdend bestempeld worden.
Wat belangrijk is om te onthouden is dat men zich bewust wordt van hoe Westerse
denkkaders en persoonlijke ervaringen de manier beïnvloeden waarop men naar seksualiteit
en gender kijkt. Hoe men seksualiteit en gender onder de loep neemt, berust namelijk vaak
op aan ras/etniciteit verbonden seksuele stereotypes en blanke/Europese homonormen
(Peumans 2011). Dit gaat voorbij aan de grote culturele en historische variatie die menselijke
seksualiteit kenmerkt.
De leerlingen krijgen 10 minuten om de tekst te lezen. Meteen krijgen ze de opdracht
belangrijke termen en/of visies aan te duiden. Na het lezen van de tekst, worden de
leerlingen verdeeld in 3 à 4 gelijke groepjes. Per groepje krijgen ze de opdracht een
mindmap te ontwikkelen. Hier is een belangrijke, modererende taak weggelegd voor de
leerkracht. Uiteraard moeten de leerlingen hun talenten en creativiteit de vrije loop kunnen
laten gaan, maar de leerkracht moet actief observeren welke groepjes ondersteuning nodig
hebben. Hierop zou kunnen geanticipeerd worden d.m.v. steekkaartjes. De groepen die goed
bezig zijn en niet meteen ondersteuning nodig hebben, kunnen ongestoord 'hun ding doen',
maar de groepjes die niet meteen uit de startblokken komen, kunnen gestimuleerd worden
d.m.v. steekkaartjes waar extra vragen opstaan. Deze steekkaarten bieden de leerlingen dus
geen kant-en-klare oplossingen, maar motiveren hen om de bruikbare informatie uit een
bepaalde passage te distilleren.
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De leerlingen presenteren vervolgens hun mindmaps aan elkaar, en mogen kritische en
constructieve opmerkingen formuleren. Nadien krijgen de leerlingen nog enkele minuten de
tijd om, indien ze dit wensen, aanpassingen te doen. Vervolgens worden ook deze
aanpassingen, of het ontbreken ervan, klassikaal besproken.

1.3. Digitale bron: Liedje: Anthony and the Johnsons – For today I am a boy
Anthony and the Johnsons. (2011). For Today I am a Boy. Geraadpleegd op 1 december
2014 op https://www.youtube.com/watch?v=kslkgAX3uAg
Anthony And The Johnsons For Today I Am A Boy
One day I’ll grow up, I’ll be a beautiful woman.
One day I’ll grow up, I’ll be a beautiful girl.
One day I’ll grow up, I’ll be a beautiful woman.
One day I’ll grow up, I’ll be a beautiful girl.
But for today I am a child, for today I am a boy.
For today I am a child, for today I am a boy.
For today I am a child, for today I am a boy.
One day I’ll grow up, I’ll feel the power in me.
One day I’ll grow up, of this I’m sure.
One day I’ll grow up, I know whom within me.
One day I’ll grow up, feel it full and pure.
But for today I am a child, for today I am a boy.
For today I am a child, for today I am a boy.
For today I am a child, for today I am a boy.
For today I am a child, for today I am a boy.
For today I am a child, for today I am a boy.
For today I am a child, for today I am a boy.
For today I am a child, for today I am a boy
De banken worden in U-vorm gezet en de leerlingen ontvangen, per twee, de uitgeprinte
tekst van het lied. Dit garandeert dat de leerlingen elkaar kunnen aankijken, en het faciliteert
een centrale positie als moderator voor de leerkracht.
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De verschillende onderdelen van seksuele identiteit die aan bod komen in de tekst, worden
besproken. Ook wordt geïnformeerd naar de centrale thematiek (jongentje dat ervan droomt
een mooie vrouw te worden). Dit is het ideale moment om te peilen naar voorkennis en om
de leerlingen hun persoonlijke mening en gevoelens omtrent het lesonderwerp te laten
ventileren.
Vervolgens krijgt iedere leerling twee kaartjes, en wordt de klas in vier - zo gelijk mogelijke groepen opgedeeld. Ook worden de afspraken omtrent de komende werkvorm uitgelegd. Per
keer ze het woord nemen binnen de groepsdiscussie, moeten de leerlingen een kaartje
inleveren. De kaartjes worden pas herverdeeld wanneer iedereen twee kaartjes heeft
ingeleverd. Zo wordt verzekerd dat mondige leerlingen niet de toon van het gesprek bepalen
en dat verlegen of minder actieve leerlingen ook aan bod komen, zeker gezien de delicate
connotatie van het lesonderwerp.
- Wat roept dit lied bij jou op?
- Zou je ooit dingen aan je lichaam willen veranderen? Hoe ver wil je daarin gaan?
- Wat is het verschil tussen iemand die haar borsten laat vergroten en een
geslachtsoperatie?
- Moet je krachtig zijn als individu om tegen de stroom in te gaan?
- Wanneer is een meisje mooi?
- Wanneer is een jongen mooi?
- Hoe belangrijk is het een ‘mooi meisje’ of ‘mooie jongen’ te zijn?
Deze vrije aanpak, laat de leerkracht toe niet enkel te werken rond kennisreproductie, maar
ook te richten op creatie, evaluatie en analyse.
1.4. Digitale bron: Cijfermateriaal: frequenties geweld tegen transgenders en holebi's
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D’Haese, L., Dewaele, A., Van Houtte, M. (2014). Tussentijds Rapport Geweld tegenover
Holebi’s. Geraadpleegd op 2 december 2014 op http://www.steunpuntgelijkekansen.be/wpcontent/uploads/Geweld-tegenover-Holebis-II-tussentijdsrapport-2014-Lies-dHaese-130514bvl.pdf
Toegegeven, het ziet er een zeer uitgebreide tabel uit. De chi2- test is uiteraard niet relevant,
maar het is wel een ideale manier om samen met de leerlingen al eens stil te staan bij het
interpreteren van een ietwat complexere tabel. De leerlingen zullen zien dat uit zo'n tabel
meer conclusies en vergelijkingen kunnen worden getrokken. Daarenboven, kan de
leerlingenpopulatie zo voorzichtig (en zelfs speels) worden voorbereid op statistische
proeven en interdependente variabelen. Het is dus een ontspannen voorbereiding op de
statistiek en statistische verwerkingsprogramma's die in vele Bachelor-opleidingen, vnl.
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onder leerlingen uit niet-wiskundige richtingen, nogal 'wat slachtoffers maakt'. De keuze voor
een complexere grafiek laat dus toe om de leerlingen voor te bereiden op verdere studies, en
dient dus een impliciet lesdoel dat ik in iedere les zou trachten te herhalen.
De leerlingen moeten de tabel interpreteren. Bedoeling is dat ze zicht krijgen op de
moeilijkheden die het ervaren van de seksuele identiteit, en vooral: het uiten ervan,
inhouden. Het is ook een dankbare manier om leerlingen na te laten denken over hun eigen
taalgebruik. Er is immers een variabele genaamd ‘verbaal geweld’. Het cijfermateriaal leent
zich voor een vorm van coöperatief leren. Ik zou opteren voor de werkvorm 'denken, delen,
uitwisselen'.
Als opdracht geeft de leerkracht de tabel te interpreteren en er een eigen mening rond te
formuleren. De leerlingen krijgen een tiental minuten om over het antwoord na te denken, en
-individueel- iets op papier te zetten. Gezien de complexiteit van de tabel, moet dit werk
nadien klassikaal overlopen worden. De rol van de leerkracht is hier uitsluitend corrigeren.
De data die de leerlingen interpreteerden, moeten juist geïnterpreteerd zijn, wil de daaruit
volgende discussie constructief zijn. Er worden tijdens deze klassikale bespreking nog geen
waardeoordelen besproken, maar er wordt afgetast in hoeverre de tabel feitelijk-correct werd
geïnterpreteerd. Daarna mogen de leerlingen overleggen in duo's.
Tenslotte worden de antwoorden klassikaal uitgewisseld. Nu mogen er persoonlijke
meningen en waardeoordelen geventileerd worden. Het is een handige werkvorm om
voorkennis te activeren. De samenwerkingsvaardigheden die aan bod komen zijn: luisteren
en informatie uitwisselen, en een onderbouwd oordeel vormen en dit standpunt verdedigen.
1.5. Digitale bron: Figuur: ‘Genderdiversiteit in beeld’
Gender in de Blender. In beeld. Geraadpleegd op 4 oktober 2014 op
http://www.genderindeblender.be/inbeeld.htm
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Deze figuur visualiseert sekse, genderidentiteit, genderrol en seksuele oriëntatie en de
mogelijke onderlinge combinaties. Seksuele identiteit wordt gefragmenteerd tot verschillende
lagen die onderling kunnen draaien en variëren.
Om een geladen les op een ontspannen wijze in te zetten, zou een variant op ‘Rad van
Fortuin’ uitgedacht kunnen worden, door zelf een rad maken met 4 verschillende draaicirkels.
De schijven kunnen individueel afgeprint worden, met een spaak in het midden, zodat het
geheel kan draaien. Een alternatief zou kunnen zijn met het grafisch programma ‘Adobe
Photoshop’, of een gratis variant, de afbeelding in layers te tekenen, en de cirkels los van
elkaar laten bewegen door een muisklik.
Vervolgens mogen vier leerlingen aan het rad draaien (of in het digitale geval: op de muis
klikken). De eerste krijgt bvb. ‘man’, de tweede ‘man’, de derde ‘vrouwelijke rol’, de vierde
‘homoseksueel’. Vervolgens zal allicht commotie ontstaan in de klas, omtrent de ‘loting’. Dit
is een uitgelezen moment om klassikaal te benadrukken dat 'seksuele identiteit' een serieus
onderwerp is en dat ook het leven een loting is. Dat mensen hun geaardheid en expressie
daarvan niet zomaar kiezen, en dat respect hiervoor noodzakelijk is, gevolgd door de
uitdrukkelijke eis hier tijdens het verloop van de les aandachtig voor te zijn. Vier andere
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leerlingen mogen aan het wiel komen draaien. Zij verkrijgen andere combinaties. Deze
worden op het bord aangevuld in vier kolommen.
Vervolgens worden de cirkels op het rad van fortuin omgedraaid. Vier leerlingen draaien aan
het rad en nu worden de termen zichtbaar (oriëntatie, genderrol, genderidentiteit en sekse).
Klassikaal worden de termen besproken en boven de juiste kolom geplaatst.
Een vrij abstract begrip kan zo visueel gestructureerd worden. Er kan, als het ware, laag per
laag gewerkt worden.
Vervolgens wordt er klassikaal gedobbeld. Ofwel voorziet de leerkracht zelf twee
dobbelstenen, ofwel wordt op bord een legende gehangen. De ogen van de dobbelsteen
komen dan overeen met woorden. Bijvoorbeeld:
Dobbelsteen 1: 1 = wie ; 2 = wat ; 3 = wanneer ; 4 = hoe ; 5 = waarom ; 6 = wanneer
Dobbelsteen 2: 1 = is ; 2 = kan ; 3 = doet ; 4 = wil ; 5 = heeft ; 6 = zal
Met de twee woorden die gegooid worden, maakt een van de leerlingen een vraag, die de
groepsgenoten vervolgens beantwoorden. Daarna mag de volgende leerling gooien.
Tenslotte volgt de klassikale nabespreking.

2. Egoïsme
Egoïsme is afgeleid van het Latijnse ‘ego’, wat ‘ik’ betekent. Onder egoïsme verstaat men
elke vorm van handelen die zelfzuchtig en niet-sociaal is, en die alleen betrekking op zichzelf
heeft. Egoïsten stellen hun eigen belang ten allen tijde boven dat van anderen. Dit wordt
algemeen als een negatieve eigenschap beschouwd.
In principe, is met egoïsme nochtans niet veel fout. Egoïsme is immers het zorgen voor het
eigen welzijn. Dit soort egoïsme heeft over het algemeen geen negatieve connotatie, omdat
het een vanzelfsprekende zaak is dat organismen op hun eigen welzijn letten. Het is een
gevolg van de natuurlijke evolutie, een hedendaagse uiting van survival of the fittest. Het valt
echter niet te verzoenen met een moderne samenleving, waarin het belang van de
gemeenschap soms dient te primeren boven het eigenbelang, en waar het eigenbelang
soms anderen nadeel berokkent.
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2.1. Digitale bron: Artikel: Egoïsme is essentieel in de wetenschap

NRC. (23 mei 2012). Egoïsme is essentieel in de wetenschap. Geraadpleegd op 4
oktober 2014 op http://www.interferenties.nl/egoisme-is-essentieel-in-de-wetenschap/
Eerst krijgen de leerlingen de tekst te lezen. Vervolgens vertellen ze wat ze hebben
onthouden uit het artikel, en waarom egoïsme goed is voor de wetenschap. Ook worden
ze gestimuleerd hun persoonlijke opvattingen hieromtrent te ventileren. Vervolgens
moeten ze het artikel nog eens lezen en krijgen ze een invulblad met daarop termen die
ze moeten verklaren. Uiteraard zijn dit termen die aan bod komen in het artikel, of er heel
nauw mee samenhangen, zoals 'falsificatieprincipe', 'wetenschapper', 'egoïsme', 'egoïst',
'samenwerken', 'eigenbelang', 'gemeenschappelijk belang', 'expertise', 'stimuleren',
'eigendomsrecht', 'vrije markt', 'concurrentie', 'communistisch', 'dictatuur', 'geldingsdrang',
'beleid', 'ijdelheid', 'democratie', 'meerderheid', 'vrij toegankelijk', 'delen', 'vakkennis',
'belastingbetaler'.
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Vervolgens worden banken aan de kant geschoven en worden alle stoelen van de klas in
een cirkel geplaatst. Leerlingen vormen een duo met de persoon die rechtover hen zit.
Kaartjes gaan de groep rond. Bedoeling is dat het teamlid dat de kaartjes ontvangt, de
term zo duidelijk mogelijk omschrijft. Iedere keer zijn of haar teamgenoot de term correct
raadt, mag het kaartje bijgehouden worden. Iedere leerling heeft 1 minuut de tijd om de
vragen te beantwoorden, en dan worden de kaartjes doorgegeven. Het duo dat op het
einde van de ronde overblijft met de meeste kaartjes, mag zich winnaar heten.
Deze werkvorm lijkt me vooral een heel ontspannen manier om de klas ‘op te warmen’
voor een vrij filosofisch geladen les. Door er een element van competitie in te steken,
hoop ik de leerlingen extra te motiveren goed na te denken en te leren uit de antwoorden
(correct én foutief) van anderen.

2.2. Digitale bron: Cartoon: The Born Loser - Freerider
Morong, C. “The Born Loser” explains Freerider Problem. Geraadpleegd op 21 oktober 2014
op
http://thedangerouseconomist.blogspot.be/2012/11/born-loser-explains-free-riderproblem.html
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Eerst wordt klassikaal besproken wat de leerlingen van deze afbeelding vinden, en of
ze nog voorbeelden kunnen geven van de besproken problematiek. De afbeelding
leent zich daarnaast uitstekend tot gebruik van complementair groepswerk.
Leerlingen krijgen eerst de afbeelding te zien, en vormen nadien vijf min of meer
gelijke groepjes. Ieder groepje bekijkt de problematiek vanuit een ander standpunt.
De eerste groep vanuit het standpunt van de persoon die besluit zich niet in te enten;
een ander groepje denkt vanuit het standpunt van een persoon die zich wel heeft
laten inenten. Nog een groepje denkt als beleidsmaker, die een fikse subsidie
voorziet voor het inenten. Een ander groepje denkt als lid van de oppositie, die de
subsidie voor inenten al een tijdje in het vizier heeft. Het laatste groepje denkt als
arts, die personen behandelt die zich wel lieten inenten, alsook personen die besloten
dit niet te doen. De groepjes presenteren, na een kwartiertje zelfstandig te hebben
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gewerkt, hun standpunten en proberen de andere groepjes te overhalen van hun
gelijk.
Bedoeling is uiteraard dat het freerider-syndroom hier uit de doeken wordt gedaan.
Sommige groepjes zullen respect hebben voor de egoïstische beslissing, daar deze
qua kosten-baten afweging te verdedigen valt; andere groepjes zullen het collectief
belang verdedigen, meteen kan de link gelegd worden naar de politieke implicaties.
Beide kanten van egoïsme komen zo aan bod, het verwerpelijk egocentrische,
alsmede het Darwinistische, en dus natuurlijk verdedigbare, survival of the fittest.
Bedoeling is dat op het einde een consensus kan worden bereikt over de praktische,
morele en politieke wenselijkheid van de acties die beschreven worden binnen deze
cartoon. Leerlingen beseffen dat het soms aanlokkelijk kan lijken egoïstische keuzes
te maken, maar dat –binnen een samenleving- het grotere plaatje voor ogen moet
worden gehouden.

2.3. Digitale bron: Opiniestuk: Berend Quest - Ik ben een egoïst.
Quest, B. (2012). Ik ben een egoïst. Geraadpleegd op 1 november 2014 op
http://berendquest.nl/2010/11/21/ik-ben-een-egoist/
Ik ben een egoïst
Volgens Van Dale is een egoïst ‘iemand die alleen aan zichzelf denkt’. Ik zou zo iemand
eerder gehandicapt noemen Immers; het is praktisch bijna een onmogelijkheid om niet aan
een ander te denken en voor een egoïst lijkt het me ook zinloos.
Alleen de ware egoïst houdt rekening met de ander, dat komt de eigen bevrediging ten
goede..
‘Jantje, geef je vriendjes ook eens een snoepje! Wees niet zo’n egoïst.’
Dit is, kort door de bocht, hoe wij de term egoïsme in de regel gebruiken. Het grootste stuk
taart pakken, ‘ikke ikke en de rest kan stikken’, een schutting plaatsen die de zon van de
buren wegneemt, van die dingen. Alsof egoïsme een slechte karaktereigenschap is en alsof
we niet allemaal egoïsten zijn.
We verlaten allemaal als egoïsten de moederschoot. Of u moet denken dat er wel baby’s zijn
die wachten met poepen, kotsen en honger hebben tot moeders daar tijd voor, en zin in
heeft. Nee, ik. Ik en nog eens ik.Ik moet poepen, ik moet vreten, ik moet aandacht en ik voel
me niet lekker. En dat moet jij verhelpen. En als die kleine schat dan stil is, en met een
glimlach op het snoetje de volgende partij poep ligt voor te kleien, dan doet dat mormel dat
niet om jou iets terug te geven, nee, het vruchtje geeft uiting aan zijn of haar eigen
welbehagen. De egoïst.
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Nog in de wieg krijgen we in ons jonge leventje de eerste signalen – al verstaan we ze nog
niet – dat het ‘ikke ikke ikke’ niet altijd gewenst is. ‘M’n kleine hoetepetoetie moet nog even
wachten hè, mammiepammie moet eerst nog even mellekie mellekie opwarmen doen hoor.’
(Dat de meeste kinderen het na het aanhoren van zulk hersenloos gebral het op een
schreeuwen zetten is in mijn ogen volkomen terecht trouwens, maar dat is een heel ander
verhaal.) We leren al snel dat we niet ‘alleen op de wereld zijn’.
Als we wat groter zijn wordt die boodschap er jarenlang stevig ingemetseld. Thuis in het
gezin, op school, de sportvereniging; overal wordt egoïsme ontmoedigd en afgeleerd.
De finale les is de relatie.
Als pure egoïst ben je niet of nauwelijks in staat een relatie te onderhouden. Immers, de
ander in de relatie wil over het algemeen wel iets aan je geven, maar dan dient daar wel wat
voor terug te komen. De ander is namelijk ook een egoïst.
‘Je kunt het gedrag wel uit de egoist halen, maar niet de egoïst uit het gedrag’. Ik bedoel
daarmee dat we wel leren hoe wij ons minder egoïstisch moeten opstellen, maar wij leren dit
uiteraard omdat het de enige weg is om onze egoïstische behoeften te bevredigen.Wij doen
namelijk dingen voor een ander omdat wij daar ‘iets’ voor terug krijgen. ‘Welnee!! Je bent zo
negatief!!’, ik hoor het u denken.
Maar het is echt wel zo.
Wellicht niet altijd alleen maar omdat we er iets voor terug krijgen, maar het speelt een
belangrijke rol.
De Jehova die langs de deuren sjouwt doet dat niet omdat hij ons wil redden, primair hoopt
hij er zichzelf mee te redden. De vrijwilliger die arme poezenbeesten een thuis biedt doet dat
niet in de eerste plaats om arme poezenbeestjes te redden. Nee, de arme
poezenbeestenredder wil voor zichzelf het gevoel hebben iets te doen aan het rottige leven
van arme, verstoten poezenbeesten. Of dacht u soms dat de arme poezenbeestenredder net
als ik een enorme teringhekel aan armepoezenbeesten heeft maar, geheel vrij van egoïsme,
ondanks die haat tegen armepoezenbeesten, toch al zijn vrije tijd er in steekt?
De hardwerkende priester die tegen een schamele boterham diep in donker Afrika arme
zwarte kindertjes gaat lesgeven is ook een egoïst. De ‘beloning’ die hij zoekt bestaat niet uit
geld, maar uit de hemel, en een goed gevoel, het gevoel iets zinnigs te doen, het bestaan
inhoud te geven.
‘Moeder Teresa is wel de grootste egoïst’, dat zei mijn vader eens. En ik snap dat wel.
Want iemand als moeder Teresa heeft nog nooit rekening gehouden met een ander waar het
gaat om het vervullen van haar doelen.
En nee, dat is niet erg. Het is juist aan te bevelen. En dan bedoel ik niet dat we ons in praktijk
allemaal een stuk egoïstischer moeten gaan opstellen, ik bedoel daarmee dat het goed is om
te weten van jezelf dat wat je voor een ander doet je ook grotendeels voor jezelf doet.
Dat scheelt bijvoorbeeld een hoop ‘teleurstelling’ in de anderen.
De ander stelt jou niet teleur.
Wat je teleurstelt is over het algemeen dat je niet evenredig wordt uitbetaald voor de door jou
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geleverde inspanning.
De krenking van je ik.
Jouw ego.
Het artikel vat mooi enkele positieve en negatieve kanten van egoïsme samen. De klas kan
volgens deze tweespalt aan het werk gezet worden: de linkerkant van de klas noemt
argumenten pro op en de andere kant omschrijft de contra-argumenten. Door de beide
kanten van het scherpe mes neer te pennen op het bord, kan de klassikale discussie
geordend verlopen. Dus de leerlingen uit de linkerkant van de klas groeperen zich, alsook de
leerlingen aan de rechterkant. In groep gaan ze op zoek naar passages die hun visie op
egoïsme ondersteunen; voor de ene groep dus argumenten tegen egoïsme, voor de andere
groep argumenten die in het voordeel spreken van een egoïstische houding. Vervolgens
volgt de 'clash'. In een klassikale discussie mogen leerlingen elkaar proberen te overtuigen
van elkaars standpunten. Ze mogen hiertoe ook andere beweegredenen aanhalen dan
diegenen die ze in de tekst terugvonden. Leerlingen krijgen nu ook de kans om over te
stappen van groepje, indien de argumenten van de tegengroep hen hebben overtuigd.
Het artikel snijdt ook de tweespalt nature- nurture aan. Van nature zijn we instinctiefegoïstische wezens. Maar opvoedingsinstellingen zoals school, vrienden, partners en ouders
remmen deze egoïstische drang af. De auteur besluit door te stellen dat zelfs onze
empathische handelingen, stammen uit een dieper liggend egoïsme. Na het hoekendebat,
waarbij leerlingen elk een uiterste stelling innamen, wordt nu teruggekoppeld. Waar
leerlingen eerst voet bij stuk dienden te houden (met enige uitzondering: dat ze van
standpunt konden wisselen) en hun visie op de problematiek dienden te verdedigen, moeten
ze nu tot een consensus komen.
Belangrijk is dat de leerlingen alle middelen aangereikt krijgen, maar zelf een mening vormen
rond het thema ‘egoïsme’. Ze zien in dat het een complex begrip is, ook op moraal filosofisch
vlak. De leerlingen beseffen dat egoïsme deels stamt vanuit een oerinstinct, maar moeilijk
houdbaar is in een moderne, interdependente samenleving.
2.4. Digitale bron: Lied: Diggy Dex - ‘Egoïsme’
Dex, D. Egoïsme. Geraadpleegd op 7 november op
https://www.youtube.com/watch?v=dTdVgcxzoj0
ja, ik doe dit voor mezelf, voor eigen plannen.
‘k Zou liegen als ik zeg dat ik alleen leef voor anderen.
Van kinds af aan is er in weze niks veranderd
wanneer ik je niet ken geef ik niet om iemand anders.
‘tuurlijk Doe ik wat, ik heb voor een goed doel gewerkt,
voor een klein beetje goed gevoel maar vooral voor de cash.
M’n invloed op anderen is simpelweg te beperkt dus
weet ik het goed gemaakt, begin bij jezelf.
Wanneer mensen echt een betere wereld zouden willen,
was het allang gebeurd in plaats van constant te schreeuwen.
Het is te simpel wereldleiders aan te wijzen,
18"

de meeste zijn gekozen dus wie trek je in twijfel?

Huh, zeg me eerlijk je bent vast niet de enige die ‘n betere wereld wil maar niet wil inleveren.
Je maakt mij niet wijs dat jij je auto weggeeft zodat een kind in de derde wereld drie jaar lang
kan eten.
Het ding is, dat onze manier van leven alleen kan bestaan door in standhouding van het
systeem.
’t Is altijd zo geweest, kijk naar het verleden.
Het ene deel buit ‘t andere uit in naam van de goede vrede.
Blijkbaar is dit dat ding dat we willen;
ik ga niet zeggen of het goed of slecht is, het is slechts observeren.
Ontwikkeling van jezelf begint met accepteren, van hoe de zaken staan.
Maar niemand die wijst terug,
met een druppel om te blussen x2
Ik heb altijd geleerd: als ik iets wil kan ik het krijgen,
als je hard genoeg werkt komt je doel bereiken vanzelf.
Ik wil vrede in een wereld die voor iedereen werkt
maar zie tegelijk dat tien euro per maand niet helpt
dus is het niet vreemd dat de wereld is zoals die is
als iedereen nog loopt in kleding gemaakt door kinderen,
kiest voor een regering die oorlog rechtvaardigt
en niemand een vraag stelt wat een ander leven je waard is.
Het onze is dus blijkbaar meer waard dan die andere
als de camera wegdraait is er niets aan de hand
en wandelen rustig door naar de volgende ramp,
geven wat geld en wrijven tevreden in onze handen
en denken werkelijk dat we een verschil maken.
Ik vraag je, wie wordt er ooit beter van teveel praten
wie stelt die daad, ik in ieder geval niet
heb het druk met muziek maken en druk maken om niets.
Dit is het ding wat ik wil, anders deed ik het niet…
en met mij iedereen, dus het heeft geen zin om te liegen
ook ik word geconfronteerd als ik kijk in de spiegel,
ontken de nare dingen, dat is de werking van een psyche.
Dus leef ik door, voor eigen plannen,
‘k zou liegen als ik zeg dat ik alleen leef voor anderen;
van kinds af aan is er in weze niks veranderd,
wanneer ik je niet ken geef ik niet om iemand anders.
Niet het hele liedje dient geanalyseerd te worden, maar de leerlingen kunnen wel gevraagd
worden welke uitingsvormen, oorzaken en thematieken van en omtrent egoïsme aan bod
kwamen.
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Chronologisch, kwam –grosso modo- eerst het thema 'onmacht omtrent besluitvorming' aan
bod, vervolgens 'het intrinsieke egoïsme eigen aan bepaalde politieke processen'. Nadien
komen 'sweatshops', en 'kinderarbeid' onder de loep, alsook 'oorlog', en de gevolgen ervan.
Tot slot, worden de 'media' belicht. Deze thematieken, en eventueel anderen, dienen de
leerlingen op te noemen. Ze kunnen altijd geholpen worden door even de desbetreffende
alinea erbij te halen.
Bedoeling is vooral leerlingen zo creatief en zelfstandig mogelijk te laten nadenken over het
thema. Een brainstorming lijkt dan ook een aangewezen vorm van groepswerk. De
onderliggende aanklacht van het liedje kan opgevat worden als algemene apathie ten
gevolge van onmacht. Een van de beschreven thematieken, wordt als onderzoeksvraag
geformuleerd: "Kan één persoon een verschil maken?"
Deze onderzoeksvraag wordt op bord geschreven en de klas wordt in vier min of meer
gelijke groepen verdeeld. De groepjes mogen een steekkaart trekken, en twee groepjes
trekken de kaart ‘neen’, twee groepjes trekken de kaart ‘ja’. In eerste instantie dienen de
groepjes de algemene onderzoeksvraag op te delen in groepsafhankelijke hypothesen en/of
deelvragen. Bij het uitdenken en -schrijven van deze deelvragen, kan de leerkracht een
ondersteunende rol uitoefenen, en zo de diversiteit van het onderwerp garanderen (door
verschillende groepjes aan te moedigen verschillende facetten van de onderzoeksvraag uit
te werken). Per groepje noteert een leerling de standpunten beknopt.
Uiteraard volgt hieruit discussie. De leerlingen mochten volledig vrij en zelfstandig denken,
ze mochten overleggen met groepsgenoten, maar de leerkracht heeft een productieve
discussie gewaarborgd door de groepjes duidelijk in twee tegenovergestelde ‘kampen’ op te
delen.
De leerkracht treedt op als moderator, en zorgt dat de discussie constructief verloopt door af
en toe nieuwe aandachtspunten aan het gesprek toe te voegen (andere dimensies of
niveaus van steun en invloed, benefietorganisaties, etc.)
2.5. Digitale bron: Artikel: Zijn dieren egoïstisch? - Vereniging voor Natuur- en
Milieubescherming Pijnacker (Caroline Elferrich)
Elferrich, K. (2010). Zijn dieren egoïstisch? Geraadpleegd op 7 december 2014 op
http://www.nmpijnacker.nl/downloads/Egoisme%20bij%20dieren.pdf
Zijn dieren egoïstisch?
Op een zaterdagmorgen in april wordt ik gebeld door een kennis, die tijdens het ontbijt heeft
nagedacht over het gedrag van de vogels in zijn tuin. Het valt hem op dat vogels elkaar
voortdurend wegjagen bij het voer dat hij strooit,terwijl er genoeg is voor iedereen. Dergelijk
gedrag vindt hij egoïstisch en hij heeft het vermoeden dat waarschijnlijk alle dieren egoïstisch
zijn. Zijn vraag is wat ik hierover denk.
Voordat ik op de vraag zal ingaan of dieren egoïstisch zijn, wil ik eerst duidelijk maken wat ik
zelf onder egoïsme versta en welke gevoelens het bij me oproept. Want egoïsme is naar mijn
idee een begrip waar iedereen zijn eigen invulling aan geeft. Ik vind iemand egoïstisch als
die zich meer toe-eigent dan hij nodig heeft ten koste van anderen. Egoïsme roept bij mij
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sterke negatieve gevoelens op. Vanwege de negatieve lading vind ik egoïsme niet zo’n
geschikt woord om het gedrag van dieren te beschrijven, want waarnemingen worden
onbewust beïnvloed door vooroordelen.
Mijn interpretatie van egoïsme blijkt echter nogal af te wijken van de omschrijving die in het
“Van Dale” woordenboek is te vinden. Daar wordt egoïsme omschreven als de
levenshouding van iemand die voortdurend het eigen belang en het eigen welzijn op het oog
heeft. Deze omschrijving is minder beladen dan die van mij. Gezien vanuit deze omschrijving
zijn wilde dieren misschien wel egoïstisch te noemen, want wilde dieren zijn volkomen op
zichzelf aangewezen en ten dode opgeschreven als ze niet voor hun eigen belangen en
welzijn opkomen. Eigenbelang is van levensbelang.
Of wilde dieren “voortdurend” hun eigen belangen en hun eigen welzijn voorop stellen is
echter discutabel, want alle diersoorten krijgen nakomelingen en vrijwel altijd betekent de
zorg voor het nageslacht een aanzienlijke investering, die niet direct in het belang is van het
individu. De voortplanting is van belang voor het voortbestaan van het leven op aarde, maar
een individueel dier heeft er meestal zelf geen voordeel van om nakomelingen te krijgen.
De bioloog Richard Dawkins schrijft hierover in zijn boek “The Selfisch Gene” het volgende:
“Onze genen hebben ons gemaakt. Wij dieren bestaan voor hun voortbestaan en zijn niets
meer dan hun wegwerp-overlevingsmachines...”. Volgens Dawkins zijn “de genen” egoïstisch
en niet de dieren die de genen in zich dragen. Zijn visie vind ik interessant, al heb ik er
moeite mee om me voor te stellen dat onbewuste materie, zoals genen, egoïstisch zou
kunnen zijn. Blijkbaar is egoïsme voor mij gekoppeld aan bewustzijn, misschien wel aan een
bewust denkproces. Ik vind het namelijk al vergezocht om een bacterie egoïstisch te
noemen.
Voedselzoekende vogels
Mijn kennis kwam tot de stelling “dieren zijn egoïstisch” door waarnemingen van vogels die
elkaar bij het voer verjagen dat hij in zijn tuin strooit. Zelf heb ik ook veel gekeken naar
voedselzoekende vogels en daarbij heb ik allerlei verschillende interacties gezien tussen
vogels van dezelfde soort en tussen verschillende soorten. Lang niet altijd jagen de vogels
elkaar weg bij de voerplaats. Er zijn ook vogels die samenwerken om voedsel te verkrijgen,
zoals aalscholvers die in een groep op vis jagen.
In hoeverre vogels elkanders aanwezigheid accepteren is sterk afhankelijk van de vogelsoort
en het sociale gedrag dat bij die soort hoort. Huismussen leven het hele jaar door in groepen
en ze kunnen zonder te kibbelen vlak naast elkaar zaadjes oppikken. Andere vogelsoorten
bakenen een territorium af waar ze niemand anders dulden dan de eigen partner. Beide
manieren om de beschikbare ruimte te gebruiken zie je voor iedere vogelsoort in een iets
andere vorm terugkomen en ze hebben elk hun voordelen en nadelen.
Volgens mijn kennis hoefden de vogels in zijn tuin elkaar niet weg te jagen want er was
genoeg te eten voor iedereen. Dergelijke beweringen hoor ik wel vaker en meestal van
mensen die de beschikbaarheid van voedsel niet werkelijk hebben onderzocht. Dergelijk
onderzoek is heel moeilijk, want je moet precies weten wat een vogel nodig heeft en
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daarnaast moet je weten wat er in het leefgebied van die vogel aan voedsel beschikbaar is.
Het gaat niet alleen om de hoeveelheid voedsel, maar ook de kwaliteit is belangrijk om de
vogel in de juiste conditie te houden. Onder natuurlijke omstandigheden is voedsel meestal
schaars. Dieren moeten met elkaar concurreren om voor zichzelf voldoende voedsel te
bemachtigen.
Conclusie
De stelling “dieren zijn egoïstisch” is naar mijn idee onjuist. Er zijn vele voorbeelden waaruit
blijkt dat dieren niet voortdurend hun eigenbelang nastreven. Om te kunnen overleven
moeten dieren echter wel degelijk het eigenbelang in het oog houden, want onder natuurlijke
omstandigheden zijn ruimte en voedsel meestal schaars. Persoonlijk vindt ik het onterecht
om
dit nastreven van eigenbelang als egoïstisch te bestempelen, gezien het negatieve
waardeoordeel dat aan egoïsme kleeft.

Deze tekst is heel interessant omdat doorheen discussies omtrent steevast wordt
teruggegrepen naar de instinctieve en natuurlijke ingebakkenheid ervan. De mens zou, net
als wilde dieren, een ingebakken oerinstinct hebben dat hem ertoe aanzet zijn eigenbelang
ten allen tijde te willen beschermen tegen de aanspraken van de collectiviteit.
De auteur van dit artikel gaat daar echter niet mee akkoord. Zij beweert dat wilde dieren niet
de facto egoïstische denken of handelen. Wederom is de breuklijn ‘nature vs nurture’ heel
duidelijk en in dit geval zal daar zeer expliciet op ingespeeld worden. De klasgroep wordt
opgedeeld in drie zo gelijk mogelijke groepen. De ene kant krijgt de opdracht argumenten uit
te werken die staven dat egoïsme ingebakken zit in onze genen. De andere kant zoekt
argumenten die staven dat dit niet zo is. Een derde groep, heeft een intermediërende rol, en
onderzoekt in hoeverre we worden opgevoed om egoïstisch te zijn. Zij zoeken duidelijke,
dagdagelijkse voorbeelden van impliciet en expliciet egoïsme. De groepjes krijgen een
kwartier voorbereidingstijd, idealiter in een pc-lokaal, of in een lokaal waar minstens drie
pc’s/tablets met internetverbinding beschikbaar zijn.
Nadien wordt er klassikaal gediscussieerd omtrent hun standpunten. Leerlingen krijgen
tijdens deze discussie de kans van team over te stappen, maar als ze dit doen, moeten ze
klassikaal duiden waarom ze overtuigd zijn van een ander standpunt.

3. Gender.
Gender gaat over de attitudes en het gedrag die een cultuur associeert met het biologisch
geslacht. Bij een bepaald biologisch geslacht, horen bepaalde eigenschappen (stoer zijn,
schattig zijn, niet wenen, of net wel, …). Gedrag dat congrueert noemt gender-normatief;
tegensprekende gedragingen, worden gender non-conform genoemd.
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3.1. Digitale bron: Filmfragment: The Flinstones - A Natureal Readhead?!
Flinstones, The. (2003). A Natural Readhead?! Geraadpleegd op 8 oktober 2014 op
http://www.youtube.com/watch?v=dOP76UyeDJM
Voordat dit filmfragment wordt afgespeeld, mogen de leerlingen een blad papier en
schrijfgerief bovenhalen. Ze dienen immers te observeren en noteren wat de specifieke
verwachtingen en gedragingen zijn van vrouwen enerzijds en mannen anderzijds, in het
filmfragment. Na het kijken van het fragment, mogen leerlingen hun observaties delen met de
rest van de groep.
3.1.1. Aanvullende digitale bron: Filmfragment: Friends - Rachel tells about the kiss.
Friends. (2003). Rachel tells about the kiss. Geraadpleegd op 23 november 2014 op
https://www.youtube.com/watch?v=23-hBKl86Y4
Nadien krijgen de leerlingen het tweede filmfragment te zien, ontleend aan de tv-serie
Friends. Ze krijgen dezelfde opdracht. Vervolgens wordt nagevraagd of de leerlingen
gelijkenissen zien tussen beide fragmenten, of voornamelijk tegenstellingen.
Een leuke, aansluitende werkvorm zou zijn het "Venus & Mars"-Spel te spelen, zoals
ontwikkeld door de organisatie 'Gender in de Blender', daar het nauw aansluit bij wat de
leerlingen net zagen.1 Doel van het spel is dat de leerlingen inzien dat er nog veel mythes
bestaan omtrent het psychologisch en biologisch geslacht. Voorts, zullen leerlingen inzien
dat ook zij nog heel wat vooroordelen hebben waar ze zich niet altijd van bewust zijn. Eerst
krijgen de leerlingen een blad met stellingen omtrent heersende gendervooroordelen.
Bedoeling is dat ze hier individueel over nadenken. Vervolgens mogen ze groepjes vormen,
en de stellingen bespreken. Nadien krijgen ze steekkaarten met een falsificatie/verificatie van
de stellingen, en ze moeten zelf de stelling met de juiste falsificatie/verificatie verbinden. Het
spel
is
vooral

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1

"Gender

in de Blender. Venus en Mars spel. echtssubjecten hoeven geen geslacht. Geraadpleegd op 22

november 2014 op http://www.vlaamsbrabant.be/binaries/publicatie-lesmap-gender-in-de-blender-2014_tcm549107.pdf (pp. 97-98)
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interessant omdat het leerlingen aan het denken zet. Veel van de heersende mythes omtrent
gender en de uitingen ervan, worden er immers in ontkracht. Ik denk dat als je leerlingen kan
verbazen, je ze ook veel makkelijker kunt overtuigen van de waarde van de komende les.
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3.2. Digitale Bron: Always-campagne #like a girl
Always.
(2014)
#LikeAGirl.
Geraadpleegd
www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs

op

8

oktober

2014

op

In mijn ogen de sterkste campagne voor maandverbanden ooit gemaakt. Het is een heel
handig instrument om de klas te motiveren over het concept 'gender' na te denken.
In het filmpje wordt aan (jong) volwassenen en aan jonge meisjes gevraagd om ‘iets’ te doen
als een meisje (lopen, vechten, een voorwerp weggooien, …). Opvallend is dat de eerste
groep het begrip ‘vrouwelijk’ als zwak en traag percipieert; voor de kleine meisjes
daarentegen, staat ‘iets doen als een meisje’ gelijk aan hun best doen, alles doen wat ze
kunnen om te winnen.
Nadat de leerlingen de tv-campagne hebben bekeken, wordt door de leerkracht
geïnformeerd wat ze precies gezien hebben. Enkele vragen die dit kunnen ondersteunen zijn
de volgende:
-

Hoe vatten de oudere personen (12+) 'iets doen als een meisje' op?

-

Hoe vatten de jonge meisjes (jonger dan 10 jaar) dit op?

-

Wat gebeurt er precies met meisjes tussen hun tiende en twaalfde levensjaar?

-

Welke stereotypen werden zoal besproken en/of uitgebeeld in de spot?

Uiteraard is het de ultieme bedoeling dat leerlingen beseffen dat gender niet hetzelfde
betekent als geslacht, maar dat de notie ervan door de tijd evolueert. Leerlingen beseffen
evenzeer dat er een negatieve connotatie hangt rond de uitspraak ‘zoals een meisje’. Het
spotje helpt om op heel pakkende wijze stil te staan bij het feit dat jonge meisjes hun
vrouwelijkheid helemaal niet als een zwakte, of iets schattigs beschouwen. En dat deze
connotatie van vrouwelijkheid dus pas later optreedt.
Indien de interesse van de leerlingen voldoende gewekt is, zou het een leuk idee zijn om
samen met de leerlingen aan de slag te gaan. Het is immers een virale campagne, en
Always roept actief op om deel te nemen aan “The Movement”. Samen met de klas zou een
fotocollage, een Instagram-project of een overtuigende video kunnen gemaakt worden,
waarin leerlingen hun visie op de problematiek op creatieve wijze verwerken. Indien het
resultaat ook effectief bezorgd wordt aan het bedrijf, zien de leerlingen ook wat er met hun
inspanningen rond het onderwerp gebeurt. Ik geloof dat het een heel participatieve en
actieve manier is om met het onderwerp op te gaan, en een extra stimulans om de leerlingen
aan het denken, én aan het werk, te zetten.
3.2.1. Aanvullende digitale bron: Filmfragment: Plan B - 'Omdat ik een meisje ben'

Plan B. (2012). Omdat ik een meisje ben. Geraadpleegd op 2 oktober 2014 op
https://www.youtube.com/watch?v=8RGYrBJVk1Q.

25"

Indien de motivatie niet groot genoeg zou zijn, of de beschikbare tijd het niet toe zou laten,
kan het reeds bekeken tv-spotje aangevuld worden met een ander, kort tv-spotje ‘Omdat ik
maar een meisje ben’. Hier wordt dieper ingegaan op de - soms verstrekkende - gevolgen
van genderdifferentiatie.
De klas wordt in kleine groepjes opgedeeld. De leerlingen krijgen vier steekkaartjes per
groepje. Ze moeten in eerste instantie opschrijven welke inzichten omtrent gender ze
vergaard hebben. Ze doen dit door te formuleren wat ze exact onthielden uit de tvcampagne, op het eerste kaartje. Op het tweede kaartje, noteren ze welke gevolgen van
gendering beschreven werden in het tweede spotje. Op het derde kaartje, formuleren ze
hieromtrent een mening, en minstens twee relevante vragen. Op het einde van de les, wordt
teruggekoppeld naar deze kaartjes, en mogen ze op het laatste kaartje invullen of hun
mening veranderde, en of al hun vragen beantwoord werden. Ze moeten dit ook
neerschrijven, en deze kaartjes worden overlopen. Zo kunnen de leerlingen van elkaars
vragen leren, en wordt meteen geëvalueerd of ieder groepje de les heeft verstaan.
3.3. Digitale bron: Grafiek: Huishoudelijk werk (vrouw vs man)

IGVM. (2009). Gender en tijdsbesteding. Verschillen en evolutie in de tijdsbesteding van
Belgische vrouwen en mannen. Geraadpleegd op 11 oktober 2014 op
http://www.vub.ac.be/TOR/main/publicaties/downloads/t2009_44.pdf
De leerlingen krijgen de tijd om de grafiek te interpreteren. Daarna dient iedere leerling
individueel drie stellingen te formuleren, gebaseerd op het empirisch materiaal in de grafiek.
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Klassikaal worden de stellingen overlopen. Vervolgens wordt de klas in een vijftal gelijke
groepen verdeeld. De leerlingen brengen hun stellingen samen, en krijgen een kwartiertje de
tijd om zoveel mogelijk argumenten en tegenargumenten te bedenken.
Daarna mag een groepje een stelling formuleren en de leerkracht duidt leerlingen aan van
andere groepjes die hierop moeten reageren. Ze mogen enkel reageren met "Ja, maar ..." of
"Ja, en ...". De leerkracht legt hen een van de twee mogelijkheden op.
De leerlingen kiezen niet zelf of ze voor of tegen zijn, waardoor ze het onderwerp van
verschillende kanten leren bekijken. Daarnaast reageren de leerlingen op wat er voor hen
gezegd is. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen niet een vooraf bedacht antwoord kunnen geven,
maar dat ze oplossingsgericht moeten denken om hun reactie aan te laten sluiten op de
reactie van een medeleerling.
3.4. Digitale bron: Filmfragement: National Geographic – Five Genders?
National Geographic. (2008). Five Genders? Geraadpleegd op 11 oktober 2014 op
https://www.youtube.com/watch?v=K9VmLJ3niVo
Het algemene thema van de documentaire is het bestaan van een derde geslacht, zowel
psychologisch als biologisch. Er wordt aandacht besteed, zowel cultureel, historisch als
politiek voor gendervariaties en de verschillende uitingen hiervan. Tijdens het bekijken van
de documentaire, mogen de leerlingen nota nemen. Dit wordt ook warm aanbevolen, want er
wordt hen reeds verteld dat er een taak zal volgen over de inhoud van de documentaire. Hoe
deze taak er precies uit zal zien, weten ze nog niet.
Na afloop van de mini-documentaire, krijgen de leerlingen de opdracht, in groepjes van drie
personen, een krantenartikel te schrijven over het onderwerp dat werd behandeld in de
documentaire. Het artikel dient uiteraard te voldoen aan enkele vormelijke beperkingen: een
duidelijke structuur (inleiding, midden, slot), een minimumaantal woorden, een pakkende titel,
en een kritische reflectie. De kennis die de leerlingen opdeden doorheen het bekijken van de
documentaire wordt op de wijze bestendigd door het evalueren en analyseren van deze
informatie en het verwerken van de verworven informatie tot een logisch geheel. De
redactionele samenwerking tussen de groepsleden, kan eveneens een vruchtbare
voedingsbodem zijn voor discussie, die soms door de leerkracht uitvergroot kan worden tot
de hele klasgroep.
Idealiter zijn er minstens een vijftal pc’s of tablets aanwezig in het lokaal. Indien dit praktisch
niet haalbaar is, kan de leerkracht de leerlingen eventueel een wildcard geven van 5 minuten
om zijn/haar pc te gebruiken. Zo moeten ze hun opzoekingswerk bundelen en snel
afhandelen, en kan ieder groepje gebruik maken van één pc/tablet.
3.5. Digitale bron: Filmfragment: Gender Differances
Awesomonium (2008). Gender Differances. Geraadpleegd op 10 oktober 2014 op
http://www.youtube.com/watch?v=jlFsnlmLmyg
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Grafisch gezien zeker geen hoogstandje, maar in het fragment wordt wel heel duidelijk op
visuele wijze voorgesteld welke stereotypen er bestaan rond het "man zijn” en het ”vrouw
zijn".
De eerste oefening is dan ook dat leerlingen, individueel, alle besproken stereotypen omtrent
mannen en vrouwen, uit het filmpje ontleden. Klassikaal worden de individueel gevonden
stereotypen besproken. Zo wordt er oa. gepolst wat de leerlingen van deze stereotypen
vinden (Bestaan deze echt? Zijn deze accuraat? Waarom wel? Waarom niet? ...)
Vervolgens worden de banken aan de kant geschoven, en de hele klas wordt in een dubbele
cirkel geplaatst. Uiteraard verraadt deze opstelling de werkvorm die zal gehanteerd worden,
nl. ‘Binnencirkel – Buitencirkel’. De leerlingen vormen twee cirkels, een binnenste en een
buitenste cirkel. De leerlingen staan in tweetallen tegenover elkaar. Eén leerling in de
binnenste en één leerling in de buitenste cirkel. Vervolgens stelt de leerkracht open vragen,
omtrent de thematiek die in het filmfragment aan bod kwam.
De leerlingen in de binnenste cirkel vertellen hun antwoord aan de leerling in de buitenste
cirkel. Vervolgens draaien de rollen om en kan de andere leerling vertellen. De leerlingen van
de binnenste kring schuiven één plaats op met de klok mee. Er worden nieuwe tweetallen
gevormd, en de volgende vraag kan gesteld worden.
Doordat de leerlingen tweetallen vormen leren de leerlingen naar elkaar te luisteren en
komen leerlingen die elkaar misschien weinig spreken met elkaar in gesprek.

4. Genderidentiteit.

4.1. Digitale bron: Afbeelding: Rosie the Riveter

Makers. (2014). Famous Women who have Channeled
Rosie the Riveter. Geraadpleegd op 27 oktober 2014 op
http://www.makers.com/blog/famous-women-who-havechanneled-rosie-riveter
De leerlingen krijgen onderstaande afbeelding te zien,
en de leerkracht informeert wat deze tekening bij hen
oproept en of iemand meer kan vertellen over het
personage. Het is Rosie, the Riveter. In Canada was er
Ronnie the Bren Gun Girl was, en in VK hadden ze
'canary girls' of munitionettes. Uiteraard kunnen ook
voorbeelden van deze dames getoond worden.
Rivet is een klinknagel. Riveter is iemand die klinknagels
slaat. Toen de mannen aan het front zaten, moesten
vrouwen in de fabrieken beginnen werken (vnl. munitie-fabrieken). Rosie staat symbool voor
economische kracht van vrouwen tijdens Wereldoorlog II en tegelijkertijd voor het
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verander(en)de zicht op de genderidentiteit. Rosies waren sterke vrouwen, die hun mannetje
konden staan en niet hopeloos afhankelijk waren van mannen. Ze stonden symbool voor de
emanciperende vrouw.
4.1.1. Aanvullende digitale bron: Liedje: Rosie the Riveter
Evans, Redd & John Jacob Loeb (1942). Rosie The Riveter. Geraadpleegd op 9 oktober
2014 op https://www.youtube.com/watch?v=55NCElsbjeQ
Rosie the Riveter
While other girls attend their fav’rite cocktail bar
Sipping Martinis, munching caviar
There’s a girl who’s really putting
them to shame
Rosie is her name
All the day long whether rain or shine
She’s a part of the assembly line
She’s making history,
working for victory
Rosie the Riveter
Keeps a sharp lookout for sabotage
Sitting up there on the fuselage
That little frail can do more than a
male will do
Rosie the Riveter
Rosie’s got a boyfriend, Charlie
Charlie, he’s a Marine
Rosie is protecting Charlie
Working overtime on the
riveting machine
When they gave her a production “E”
She was as proud as a girl could be
There’s something true about
Red, white, and blue about
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Rosie the Riveter
Everyone stops to admire the scene
Rosie at work on the B-Nineteen
She’s never twittery, nervous or jittery
Rosie the Riveter
What if she’s smeared full of
oil and grease
Doing her bit for the old Lendlease
She keeps the gang around
They love to hang around
Rosie the Riveter
Rosie buys a lot of war bonds
That girl really has sense
Wishes she could purchase
more bonds
Putting all her cash into national
defense
Senator Jones who is “in the know”
Shouted these words on the radio
Berlin will hear about
Moscow will cheer about
Rosie the Riveter!
De leerlingen krijgen het liedje te horen en de tekst te zien. In duo's schrijven ze op wat de
traditionele visie is omtrent vrouwen, en wat Rosie anders deed. Dit wordt klassikaal
besproken en vervolgens krijgen de leerlingen een aanvullende opdracht. Ze verdelen zich in
groepjes van vier leerlingen, en maken een poster. Het lesonderwerp, maakt een
gegenderde aanpak van de les mogelijk. Het mannelijk deel van de klaspopulatie maakt een
poster waarop wordt afgebeeld hoe een typische vrouw eruit ziet. Ze houden rekening met
de verwachtingen t.a.v. vrouwen. Uiteraard is deze werkwijze afhankelijk van het
beschikbaar aandeel jongens en meisjes in de klas, maar per geslachtsgroep zouden toch
minstens twee posters moeten gemaakt worden. Zo kan het werk vergeleken worden. Het
vrouwelijke deel van de klas maakt ook via een poster duidelijk hoe zij het 'vrouw-zijn'
ervaren, waar zij belang aan hechten. De leerlingen verwerven kennis door het bestuderen
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van de stof en door te bepalen wat er op de poster moet staan, en door de onderliggende
discussie die hier steeds uit volgt en aan vooraf gaat.
De leerkracht voorziet enkele tijdschriften, scharen, stiften, potloden en wat lijm. Voor de rest
dienen de leerlingen zo creatief mogelijk aan de slag te gaan.
Vervolgens worden de posters vooraan op het bord gehangen, en worden deze besproken.
De leerlingen mogen elkaars poster evalueren op originaliteit, juistheid, leesbaarheid en
ontwerp.
4.2. Digitale bron: Afbeelding: Boy with Doll - CanStock

CanStockPhoto. (2011). Boy with Doll. Geraadpleegd op 7 december 2014 op
http://www.canstockphoto.com/images-photos/tgenderid.html
De afbeelding wordt vooraan aan bord geprojecteerd. Leerlingen mogen naar voor komen en
schrijven de associaties aan bord die de deze afbeelding bij hen oproept.
Na deze opdracht aan bord, volgt een klassikale discussie.
Er wordt ook een taak aan gekoppeld. De leerlingen moeten thuis vragen om een speelgoed
of gebruiksvoorwerp dat afwijkt van de typische genderverwachtingen. Ze moeten hun
bevindingen opschrijven van de reacties die ze hierop krijgen.
4.2.1. Aanvullende digitale bron: Filmfragment Friends – Seizoen 3, aflevering 52 “The one
with the Metaphorical Tunnel”
Het fragment dat de leerlingen te zien krijgen, sluit zeer goed aan bij de afbeelding die
voordien op klassikale wijze werd besproken. Binnen de aflevering in kwestie staat een
probleem centraal dat veel te maken heeft met verschillende noties van genderidentiteit.
Ross' zoontje wil met een Barbie-pop spelen; Ross ziet dit absoluut niet zitten, en probeert
de jongen dan ook ten allen koste te overtuigen met 'stoer' speelgoed te spelen.
De aflevering wordt besproken, en hieruit vloeit een elevator pitch, gebaseerd op stellingen.
De klas wordt opgedeeld in groepjes van een drietal personen. Gedurende twintig minuten
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mogen de groepjes een mening onderbouwen die ze nadien zullen trachten te verdedigen
tegenover elkaar. De groepjes mogen vrij gekozen worden. De stellingen niet. Elk groepje
mag een kaart trekken, en kiezen zo (blindelings) hun stelling.
- Meisjes moeten met huishoudelijk speelgoed en poppen spelen, zo leren ze al jong hun
verzorgende verantwoordelijkheden aan.
- Jongens zijn sportiever avontuurlijker, en hebben nood aan speelgoed dat spanning en
kracht uitstraalt.
- Alleen een onverantwoorde ouder geeft zijn zoon een pop. Het is vragen om gepest te
worden...
- Mijn kind mag kiezen waarmee hij/zij wil spelen. Het gaat toch om wat het kind al dan niet
graag heeft.
- Jongens die met poppen spelen, zullen vrouwelijk gedrag ontwikkelen.
- Het is niet omdat een jongentje met een pop speelt, dat hij zich daarom als een meisje zal
gaan gedragen.
Na het zelfstandig werk, moeten de groepjes hun standpunt naar voren brengen. Eerst krijgt
ieder groepjes exact 1 minuut om hun standpunt met de rest van de groep te delen, nadien is
er plaats voor discussie.
4.3. Digitale bron: Afbeelding: Is it a boy or a girl?
Killerman, S (2014). 9 Silly cartoons. Geraadpleegd op 3 december 2014 op
http://itspronouncedmetrosexual.com/2013/05/silly-gender-comics/
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De klas wordt opgedeeld in vier gelijke groepen. Ieder groepje heeft als opdracht een
geboortekaartje te ontwikkelen voor hun fictief, pasgeboren kind. Alle denkbeeldige
gegevens mogen vermeld worden, maar geen naam of geslacht. Bedoeling is dat leerlingen
nadien van elkaar kunnen raden of het om een dochter of een zoon gaat.
4.4. Digitale bron: Artikel: Rechtssubjecten hoeven geen geslacht (Koen Raes)
Raes, K. (2008). Rechtssubjecten hoeven geen geslacht. Geraadpleegd op 22 november
2014
op
http://www.vlaamsbrabant.be/binaries/publicatie-lesmap-gender-in-de-blender2014_tcm5-49107.pdf (pp 64-67)
Rechtssubjecten hoeven geen geslacht. Over het juridiseren van onze geslachtelijke identiteit.
We lezen er steeds meer over in de pers, we zien er steeds meer reportages over op televisie.
Transseksuelen die niet alleen een lange lijdensweg moeten doorlopen opdat hun fysieke geslacht
zou overeenstemmen met hun psychische geslachtsidentiteit, maar die bovendien ook nog een
moeilijke procedurele calvarie te wachten staat om dat geslacht ook juridisch erkend te krijgen.
Germaine Greer ergert zich in The whole women behoorlijk aan dergelijke chirurgische en hormonale
geslachtsveranderingen, en wel omdat de
medische wereld kennelijk heel specifieke opvattingen heeft over wat precies een vrouw ‘is’; er wordt
geknipt, gesneden en geïmplanteerd opdat een man de uiterlijke geslachtskenmerken van een vrouw
zou krijgen (vagina en borsten), maar alsnog behoort een baarmoeder-en-eierstok transplantatie niet
tot de mogelijkheden. Vrouwen zijn geen eunuchen, herinnert ze ons. Hetzelfde geldt voor vrouwen
die zich tot man laten omvormen: men verwijdert de borsten en construeert een soort penis, en men
maakt teelballen van de schaamlippen. Zijn vrouwen wezens met borsten en vagina’s en mannen
wezens zonder borsten en met een lul?
Hoewel ze sympathiseert met (het lot van) transseksuelen vindt Germaine Greer dergelijke
chirurgische ingrepen toch maar niets: de behandeling van ‘gender role distress’ zou niet moeten
bestaan in fysieke mutilering, maar in het veranderen van de geslachtsrollen. ‘Geslachtsveranderende
chirurgie’ is, zo stelt ze, ‘wezenlijk conservatief omdat het de geslachtsrollen herbevestigt door
individuen in specifieke lichamen te stoppen’. Hoe dat ook zij, geslachtsverandering plaatst een
klassiek juridisch credo op de helling, namelijk dat van de ‘continuïteit van het geslacht’. Vroeger
werden geslachtsveranderingen juridisch benaderd als vergissingen die werden begaan bij de aangifte
van de geboorte. De geboorteakte wordt veranderd, zodat iemand ‘altijd’ man of ‘altijd’ vrouw is
geweest, ook al is de betrokkene een flink deel van zijn of haar leven, althans uiterlijk, als ‘man’ of
‘vouw’ door het leven gegaan. Men ziet al meteen dat dit tot behoorlijk wat moeilijkheden kon leiden.
Veronderstel dat een vrouw toen ze twintig was twee kinderen op de wereld heeft gezet, maar op haar
dertigste een dermate sterke aandrang ervaart om als man door het leven te gaan dat ze een
chirurgisch-hormonale geslachtsverandering ondergaat? Zoiets kon een procureur-generaal
eenvoudig niet aanvaarden, omdat een altijd-man moeilijk kinderen kan hebben gebaard, terwijl het
dogma van de continuïteit van het geslacht zich verzet tegen een in de tijd veranderende
geslachtelijke identiteit.
Evenzogoed werd niet aanvaard dat de geslachtsverandering van een gehuwd persoon wordt erkend.
Hoewel dat nergens expliciet wordt vermeld, werd het huwelijk immers geacht te zijn voorbehouden
voor personen van een ander geslacht. Wil een gehuwd persoon zijn of haar geslacht juridisch erkend
zien, dan moet hij eerst uit de echt scheiden. Thans wordt geslachtsverandering juridisch erkend door
een kanttekening bij de akte van geboorte, zonder dat het origineel wordt vernietigd, zodat de
geslachtsverandering pas uitwerking heeft van dan af aan en alles wat voorafging rechtsgeldig blijft.
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Enkel bij interseksualiteit gaat men nog uit van het ‘vergissingsdenken’ bij de geboorte en wordt de
oude geboorteacte vernietigd en vervangen door een nieuwe. Ja, die geslachtelijke identiteit leidt
juridisch tot heel wat moeilijkheden. Ze ligt ook aan de basis van de discussies over
samenlevingscontracten en over de volwaardige erkenning van homohuwelijken. Sommigen blijven
een verschillend geslacht als een absolute voorwaarde zien om te kunnen huwen, terwijl de moderne
ethiek al lang vrijheid en liefde tot enige legitieme grondslagen van relatievorming heeft verheven. Dat
is precies de reden waarom onze cultuur zich verzet tegen gedwongen huwelijken (geen vrijheid)
evenals tegen liefdeloze huwelijken en waarom de mogelijkheden tot echtscheiding steeds meer
worden versoepeld: waar vrijheid en liefde, althans moreel, de grondslagen vormen van de
relatievorming doet het geslacht er volstrekt niet toe, maar wel een gebrek aan vrijheid of het ontberen
van liefde.
Mensen moeten zelf maar uitmaken wie ze, wat dat betreft, zijn of willen zijn. Geen problemen meer
voor transseksuelen, want indien het geslacht niet meer tot de staat van de persoon behoort, dan
verliest (chirurgische) geslachtsverandering ieder juridisch belang. Hermafrodieten hoeven zich niet
meer in een bipolaire identiteit te situeren. En hetzelfde geldt voor homohuwelijken: indien het geslacht
juridisch niet meer van belang is, dan heeft het recht zich ook niet meer te moeien met de vraag welke
geslachten met welke geslachten huwen. Geen discussies meer, ten slotte, over het recht van
homoseksuelen of lesbiennes om kinderen te adopteren of van lesbiennes om zich artificieel te laten
insemineren: het enige wat telt is de bereidheid en de vaardigheid om het ouderschap op zich te
nemen. Er is geen enkele reden waarom zij dat niet evengoed zouden kunnen als heterokoppels en
overigens brouwen zogenaamde standaard heterokoppels er vaak niet veel van. Vooroordelen, weg
ermee.
Eindelijk wordt aldus de regel die aan ieder men senrechtenverdrag ten grondslag ligt, ‘que tous les
hommes sont nés égaux en droits’ gerespecteerd.
Het geslacht wordt een privé-zaak, en dat hoort het ook te zijn. De vraag is niet of vrouwelijkheid en
mannelijkheid, biseksuele, heteroseksuele of homoseksuele voorkeuren belangrijk zijn. Voor de
meeste mensen vormen zij wel degelijk een kernaspect van hun persoonlijkheid, hun psychische,
fysieke en sociale ‘identiteit’. De vraag is of dat ook voor het recht zo hoeft te zijn, of, met andere
woorden, het recht zich hiermee moet inlaten alsof het een kwestie van openbare orde betreft. Dat is
niet het geval. Gelijkberechtiging impliceert dat het geslachtsverschil, althans juridisch, niet tot
verschillen in behandeling mag leiden, net zoals dat het geval is met verschillen in cultuur,
levensbeschouwing, nationaliteit of leeftijd. Het is een kwestie van non-discriminatie. Men kan
opwerpen dat het niet meer vermelden van het geslacht in de geboorteakte niet zo erg veel zou
uithalen omdat ouders meestal door het geven van een voornaam dat geslacht toch accentueren, en
ook die naam behoort tot ‘de staat van de persoon’. Dat is juist en dan moet men maar de procedure
tot naamsverandering fel vereenvoudigen. Nog los van deze kwestie lijkt het me geen slecht idee om
mensen vanaf hun volwassenheid (of, voor mijn part, vanaf hun 14 jaar), het recht te geven om van
voornaam te veranderen, want het is best mogelijk dat er mensen zijn die het helemaal niet leuk
vinden de rest van hun leven te moeten slijten met een naam waarmee ze zich niet kunnen
vereenzelvigen.
Het recht houdt toch ook rekening met leeftijdsverschillen, diplomaverschillen of fysieke verschillen in
de mate waar die in een specifieke context relevant zijn.(een fysieke handicap geeft recht op
aangepaste werkgelegenheid, leeftijd bepaalt de schoolplicht, een diploma geeft recht om te
kandideren voor zekere jobs). Ik wil het moederschap zeker niet reduceren tot een handicap of een
bekwaamheid. Ik wil hier alleen maar betogen dat een recht, gebaseerd op het gelijkheidsbeginsel,
wel degelijk in staat is om rekening te houden met verschillen, maar dan niet in ‘algemene’ en
‘absolute’ termen. Verschillen kunnen/mogen aanleiding zijn voor verschillen in behandeling, indien
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daar een contextuele reden voor is. Fundamenteler is het tweede bezwaar. Indien er juridisch geen
verschillen meer tussen mannen en vrouwen bestaan, dan wordt het ook onmogelijk om nog positieve
actieprogramma’s te implementeren of regels af te dwingen die een gelijke vertegenwoordiging van
vrouwen en mannen (in adviesraden, ondernemingsraden, politieke organen) op het oog hebben.
Immers men ‘is’, juridisch geen man of vrouw meer, dus kan men daar juridisch ook geen rekening
meer mee houden. Het is een sociologische gok, maar het zou best kunnen dat het afschaffen van het
juridisch geslacht een grotere bijdrage zou leveren tot de emancipatie van vrouwen dan de thans met
zeer veel voorbehouden en aarzelingen ingevoerde geslachtsspecifieke programma’s die een
rechtvaardiger vertegenwoordiging van vrouwen beogen. Maar dat is, toegegeven, niet meer dan een
gok. Hoe dan ook; men heeft toch ook geen nood aan een specifieke juridische ‘etnische’ of ‘culturele’
identiteit om vormen van racistische of culturele discriminatie aan te pakken?
Het wordt tijd om de laatste juridische resten van de discriminatie tussen mannen en vrouwen weg te
werken. En net zoals het recht niet meer mag verwijzen naar zoiets als ‘ras’ (behalve in die
merkwaardige zinssnede in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens van 1948 waarin
men stelt dat men niet mag discrimineren op basis van ras (en niet ‘vermeend ras’) en daardoor
impliciet het bestaan van rassen erkent) heeft het geen zin meer om te verwijzen naar het geslacht
van een persoon. Dat betekent helemaal niet dat het belang van die geslachtelijke identiteit in het
dagelijkse leven zou afnemen. Integendeel, denk ik. Nu mensen bevrijd zijn uit het keurslijf van hun
juridisch geslacht, krijgen ze meer mogelijkheid om met die identiteit te spelen, ze te verhullen of te
accentueren, ze te veranderen of te bevestigen. Gedaan dus ook, met het verbod om je – buiten de
periode van carnaval – in de kleding van het andere geslacht op de openbare weg te vertonen, een
verbod dat overigens voor één keer meer de mannen dan de vrouwen trof, want voor vrouwen zijn de
vestimentaire voorschriften heel wat vrijer dan voor mannen.Wie vandaag zo gaarne pleit voor het
‘terugdringen van de overheid’ heeft hier nu eens een aardige kluif aan. Hier betreft het inderdaad een
illegitieme inmenging in de privésfeer, die voor veel mensen een vernederende boetetocht met zich
brengt die het gelijkheidsbeginsel voor schut zet. Vrouwe Justitia; laat miljoenen mannen en vrouwen
in vrijheid bloeien en moei U met Uw eigen zaken. Ondertussen zijn een aantal maatschappelijke
veranderingen verworven:

De leerlingen krijgen de tijd het artikel grondig te lezen. Nadien wordt het artikel besproken.
Omdat in dit artikel enkele zeer interessante, doch minder eenvoudige begrippen worden
aangehaald, lijkt het gebruik van flashcards mij hier een goede werkvorm. Een les omtrent
genderidentiteit moet gestoeld zijn op een algemeen verstaan van de bouwstenen ervan.
Ook is het belangrijk leerlingen duidelijk te maken dat sommige termen in de volksmond voor
een bepaald verschijnsel of proces, worden gehanteerd, maar dat de theoretische
correctheid soms wat brozer is. Flashcards kunnen goed ingezet worden bij het exploreren
en memoriseren van kennis. Door het maken van de kaarten zijn de leerlingen al bezig met
het verwerven van kennis en door te oefenen met de kaarten, kan de kennis beklijven.
De leerlingen maken, individueel, flashcards gebaseerd op de tekst. Ze schrijven zo aan de
ene kant van de kaart een begrip, en aan de andere kant de omschrijving.
De leerlingen vormen duo’s en proberen elkaars flashcards uit. Eén leerling geeft antwoord
en een andere is de helper. De helper leest de vraag voor en kan eventueel aanwijzingen
geven. Als het goede antwoord gegeven is, dan krijgt de leerling de kaart van de helper. Bij
het foute antwoord gaat de kaart terug op de stapel. De werkvorm is voltooid als alle kaarten
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gewonnen zijn. Hierna wisselen de leerlingen van rol en doen ze hetzelfde met het de
tweede set flashcards.

4.5. Digitale bron: Artikel: "Niet mogen huilen": de rake opsomming van jongetje (9)
over nadelen mannelijkheid
Van Eyken, K. (22-11-2014). “Niet mogen huilen”: de rake opsomming van jongetje (9) over
nadelen
mannelijkheid.
Geraadpleegd
op
2
december
2014
op
http://www.hln.be/hln/nl/35/Seks-Relaties/article/detail/2129271/2014/11/22/Niet-mogenhuilen-de-rake-opsomming-van-jongetje-9-over-nadelen-mannelijkheid.dhtml
Toen een Canadese onderwijzer aan zijn leerlingen vroeg wat ze niet leuk vonden aan het
feit een jongen te zijn, was de opsomming van één pupil opvallend scherpzinnig.
Zijn lijstje bevatte de mannelijke stereotypen over carrière en sport, de verwachting om
geweld en machogedrag te moeten leuk vinden en zelfs de het negatieve oordeel dat
mannen vaak onterecht opgeplakt krijgen.
Dit waren de antwoorden van het desbetreffende jongetje:
- Niet in staat zijn moeder te worden;
- Niet mogen huilen;
- Geen cheerleader mogen worden
- Verondersteld worden al het werk te doen;
- Verondersteld worden geweld leuk te vinden;
- Verondersteld worden voetbal leuk te vinden;
- Jongens ruiken smerig;
- Automatisch een slechte reputatie hebben;
- Overal haargroei hebben.
Het rake lijstje werd deze week vaak gedeeld op Twitter in het kader van de Internationale
Dag van de Man maar eigenlijk dateert de opsomming van een les die eerder dit jaar
georganiseerd werd door de 'White Ribbon'-campagne, een wereldwijde beweging die streeft
naar een gelijke behandeling van man en vrouw en daarnaast beoogt een nieuwe visie op de
mannelijkheid te ontwikkelen.
De klas wordt opgedeeld in groepjes. Elk groepje krijgt kaartjes (zie bijlage 2). Eerst trekt
iedere leerling een kaartje en becommentarieert dit. Als alle kaartjes besproken zijn, wordt
per groepje een top drie gemaakt van dingen die een meisje moet doen en dingen die een
jongen moet doen. Vervolgens worden deze klassikaal overlopen. Pp 156-162

5. Transgender.
Zowel de vrouwelijke als de mannelijke genderidentieit is bij transgenderisten sterk
aanwezig. Soms gelijktijdig, soms afwisselend; zo kan men zich soms man, en soms vrouw
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voelen. Qua genderrol verenigen transgenderisten dan ook een eigen, en uitgebreide, mix
van mannelijke en vrouwelijke elementen.
Transgender is een zgn. ‘parapluterm’: een overkoepelende term voor travestie,
transgenderisme, transseksualiteit en alle andere vormen van gendervariantie. Al deze
mensen hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze op een of andere manier ‘gender
non-conformerend’ zijn. Een lichamelijke aanpassing is soms (gedeeltelijk) gewenst om de
sekse- en genderidentiteit op elkaar af te stemmen.
Het is belangrijk te beseffen dat deze definitie niet deterministisch is. Het is geen universele,
statische omschrijving. In principe zijn er immers geen duidelijke scheidingslijnen tussen
travestie, transgenderisme en transseksualiteit. Daarom spreekt men over transgender
personen als overkoepelende term. Het is minstens even belangrijk te onderhouden dat deze
uiting van de eigen genderidentiteit losstaat van de seksuele voorkeur. Transgender
personen kunnen, net als iedereen, hetero-, homo- of biseksueel zijn.
5.1. Digitale bron: citaten: uitsprakenspel (geïnterpreteerd van het aanbod van Gender
in de Blender).
Het uitsprakenspel kan niet als dusdanig gevonden worden op de website van ‘Gender in de
Blender’, maar de empirische data kwamen wel uit hun didactisch materiaal. Werkvorm is
hier een combinatie van het hoekendebat en de genummerde hoofden.
Leerlingen gaan eerst individueel te werk. De stellingen worden geprojecteerd en de
leerlingen maken via handopsteking duidelijk of ze akkoord zijn of niet. Daarna worden
groepjes gemaakt en krijgen de leerlingen van de groep verschillende nummers. Dit maakt
hen allemaal individueel aan te wijzen om het groepsantwoord te geven of te presenteren.
Nu krijgen alle leerlingen een papier waarop de stellingen genoteerd staan, inclusief lege
ruimte om een groepsantwoord op te voorzien. Door de verschillende stappen van deze
werkvorm wordt nieuwe kennis verworven en bestendigen de leerlingen de kennis over het
betreffende onderwerp. Daarnaast wordt er een beroep gedaan op het samenwerkend
vermogen van de leerlingen.
Na de eerste groepsronde, krijgen de leerlingen kaartjes met de antwoorden die hieronder
geformuleerd staan onder de uitspraken. In groep moeten ze de uitspraken bij de juiste tekst
plaatsen en vervolgens is er nog een ronde voorzien, waarbinnen de groepjes hun
antwoorden uit vorige ronde mogen aanpassen met de vernieuwde informatie en ook elkaar
mogen proberen te overtuigen dit voorbeeld te volgen.
“Het is makkelijker de geest aan te passen aan het lichaam dan vice versa.”
Vroeger werd dit geloofd. Via elektroshocks trachtte men gendervariante mensen hun geest
aan te passen aan hun lichaam. Veel resultaat had deze aanpak (ook wel aversie therapie
genaamd) niet. Veel ‘patiënten’ werden depressief omdat ze geloofden aan een
ongeneeslijke aandoening te lijden en voor velen eindigde dit met zelfdoding.
Vanaf 1950 wordt de aanpassing van lichaam aan geest toegepast. Pionier was dokter Harry
Benjamin. Zijn pleidooi was op dat moment wereldschokkend. Hij argumenteerde dat de
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beleving van de genderidentiteit (het psychologisch geslacht) reeds vastligt op jonge leeftijd
en niet meer veranderd kan worden. Hij stelde dat de enige juiste behandeling eruit bestaat
het lichaam zo veel mogelijk in overeenstemming te brengen met de genderidentiteit.
"Aanpassing van het lichaam aan de geest is nu de behandeling bij uitstek geworden voor
vele transgenders. Heden ten dage wordt de effectiviteit van deze behandeling reeds door
vele studies bewezen, ondersteund en verantwoord.
"Cross-seksegedrag of -identiteit is een uitvinding van de medische westerse wereld”
Cross-seksegedrag en -identiteit zijn zeker niet nieuw; de mogelijkheden tot behandeling wel.
Om een aantal voorbeelden te geven uit andere tijden en culturen: de lhamana (man-vrouw)
bij de Zuni, de nadlé bij de Navajo (beide indianenstammen), de hijra's in India, de tomboys
in de Fillipijnen, ...
“Gender is een uitvinding van volwassenen. Kinderen denken niet in deze termen”.
Als begrip is ‘gender’ een uitvinding van volwassenen. Maar kinderen leren al snel dat er een
verschil bestaat tussen mannen en vrouwen. Zo kunnen ze op de leeftijd van 7 maanden al
het onderscheid maken tussen mannen- en vrouwenstemmen. Op 12 maanden leren ze het
onderscheid maken tussen de gezichten van mannen en vrouwen. Deze verschillen leren ze
pas te begrijpen vanaf 2 jaar wanneer ze genderstereotypen overnemen in hun spelgedrag.
Het is tevens vanaf 2 à 3 jaar dat ze familie, vriendjes en zichzelf benoemen als meisje of
jongen. Ze baseren zich hiervoor op de haartooi of kleding, en niet op seksespecifieke
kenmerken zoals bijvoorbeeld borsten. Vanaf 3 jaar worden niet alleen mensen maar ook
andere dingen in het licht van gendertypes bekeken. Vanaf 4 à 6 jaar gebruiken ze
'genderscripts': gebeurtenissen en activiteiten worden in gegenderde categorieën gestoken.
Vanaf 6 à 7 jaar hebben de meeste kinderen een gevoel ontwikkeld voor de permanentie van
gender: de overtuiging dat gender constant is en niet verandert in de levensloop van iemand.
“Jongeren die zeggen transgender te zijn, doen dit omdat het trendy is”
Niemand kiest een gendervariante identiteit om hip te zijn. Wel kunnen jongeren
experimenteren met hun genderexpressie. Dit maakt deel uit van een normale ontwikkeling.
Nu
er meer aandacht
komt
voor
een
a-typische
genderontwikkeling
bij
kinderen, wordentransgenderjongeren sneller gestimuleerd om hun genderidentiteit reeds op
jonge leeftijd te uiten. Er zijn ook steeds meer groepen voor lotgenoten waardoor jongeren
gemakkelijker aan de juiste informatie geraken.
"Transgender en gendervariante jongeren zijn eigenlijk gewoon homo"
Seksuele oriëntatie en genderidentiteit zijn verschillende zaken, ook al zijn ze met elkaar in
verband te brengen. Seksuele oriëntatie gaat over het feit of iemand zich affectief en/of
seksueel aangetrokken voelt tot mannen, vrouwen of beiden. Genderidentiteit gaat over het
feit of iemand zich innerlijk man, vrouw of beiden voelt. Iemand met een variante
genderidentiteit kan dus zowel hetero, homo, lesbisch, bi ... zijn, zoals iedereen.
Er bestaat een hardnekkig taboe op het samengaan van homoseksualiteit en transgender.
Vroeger was het ondenkbaar dat je in je nieuwe genderidentiteit holebi zou zijn. Het was
lange tijd een reden om geen behandeling toe te staan. Nu wordt het voorkomen van
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homoseksualiteit bij transgender personen aanvaard en is het geen bezwaar voor de
behandeling. Maar nog steeds vragen mensen zich soms af waarom van geslacht te
veranderen om vervolgens op datzelfde geslacht verliefd te worden? Dan kan je toch beter
hetero blijven! Zo werkt het niet bij transgender personen en jongeren. Een jongen die zich
een meisje voelt en verliefd wordt op meisjes, heeft lesbische gevoelens vanuit de
genderidentiteit als meisje. Hetzelfde geldt voor een meisje dat verliefd wordt op een jongen
als jongen. Genderidentiteit primeert op seksuele voorkeur. Een (trans)jongen is homo als hij
op jongens valt en hetero als hij op meisjes valt, ook al is hij uiterlijk nog een meisje.

5.2. Digitale bronnen: Foto's: Jeanne D’arc
"
Wikipedia. Jeanne d’Arc. Geraadpleegd op 12 oktober 2014 op
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jeanne_d%27Arc
Eerst krijgen de leerlingen deze foto te zien... Waarschijnlijk zal
geen enkele leerling kunnen vertellen wie deze persoon is of
wat ze ooit betekende. Daarop wordt de volgende foto getoond.
Fanpop. Jeanne d’Arc. Geraadpleegd op 12 oktober 2014 op
http://www.fanpop.com/clubs/france-x-jeanne-darc-joan-ofarc/images/31590224/title/leelee-sobieski-jeanne-darc-photo

Uiteraard is de persoon in kwestie Jeanne d’Arc, bijgenaamd de Maagd van Orléans. Als
jong meisje van eenvoudige afkomst speelde ze een beslissende rol in de Honderdjarige
Oorlog tussen Engeland en Frankrijk. Bedoeling is dat Jeanne als heldin wordt afgeschilderd,
en dat de leerlingen dit discours beamen, door zelf voorbeelden te geven van haar
heldendaden. Vervolgens wordt de volgende foto getoond.
Wikipedia.
Jeanne
d’Arc.
Geraadpleegd
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jeanne_d%27Arc

op

12

oktober

2014

op
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Terug wordt gevraagd of iemand weet wie dit is. Jeanne
D’arc wordt altijd heel vrouwelijk afgebeeld, maar belandde
op de brandstapel na aanklachten van grensoverschrijdend
gedrag (paardrijden als een man, haar kort dragen,
vechtsporten beoefenen en mannenkledij dragen). De
manier waarop ze haar gedroeg en kleedde, stemden niet
overeen met de gebruiken die door de Kerk als
aanvaardbaar werden aanzien, en dit leidde, op
negentienjarige leeftijd, tot haar executie.
Vervolgens worden volgende vragen gesteld:
-

Wat vind je van Jeanne d’Arc?

-

Wist je dat zij een transgenderist was?

-

Is je mening over haar hierdoor veranderd?

-

Stel dat je van het andere geslacht zou zijn, wat zou er dan allemaal
veranderen in je leven? (op school, qua werk en studies, vrienden, hobby’s,
…)

Iedere leerling krijgt 10 minuten de tijd om hier individueel aan te werken. Nadien worden
groepjes van maximum drie personen gevormd en worden de lijstjes met elkaar vergeleken
en samengevat.
Dan volgt klassikale nabespreking: Wat zien jongens als mogelijke veranderingen? Wat
vinden de meisjes hiervan? En vice versa, uiteraard. Zijn de veranderingen positief of
negatief? Zijn hier merkbare verschillen tussen jongens en meisjes?
5.3. Digitale bron: Afbeelding: Loesje – Transgender
Gay & School. Ansichtkaart Loesje. Geraadpleegd op 15 oktober 2014 op
http://www.gayandschool.nl/kaarten-loesje-hidden//asset_publisher/6TLzajYKReWX/content/ansichtkaart-loesje-transgender
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Bedoeling is dat er een gezond debat ontstaat. Het is belangrijk dat de leerlingen binnen dit
debat in staat zijn zich progressief op te stellen en open te staan om met andere ogen naar
de problematiek te kijken.
Eerst wordt klassikaal gepolst naar de bedenkingen van de leerlingen bij deze afbeelding. Na
een kwartier klassikale bespreking, wordt de klas in twee groepen gesplitst. De leerkracht
maakt deze opsplitsing, niet de leerlingen zelf. Een groep die akkoord gaat met deze stelling,
en een groep die hier niet mee akkoord gaat.
Een belangrijke rol is hier weggelegd voor de leerkracht als jury, die tijdens de discussie die
hieruit voortvloeit, evalueert welke argumenten kunnen worden weerhouden en welke niet.
Uiteraard gebeurt dit met inspraak van de klas.
Eerst reageren de leerlingen vanuit hun eigen normen en waarden, om vervolgens van
perspectief te wisselen (afhankelijk van de groep waarin de leerlingen werden geplaatst).
Allicht zullen sommige leerlingen niet tevreden zijn met de groep die hen wordt toebedeeld,
maar ook hieruit kan een heel interessante discussie voortvloeien. Er kan de leerling in dat
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geval immers gevraagd worden waarom hij/zij niet akkoord is, en dit antwoord wederom input
laten zijn voor klassikale discussie.

5.4. Digitale bron: Filmfragment: ‘Joey wil Jody zijn’
EenVandaag (2012). Joey wil Jody zijn. Geraadpleegd op 17 oktober 2014 op
https://www.youtube.com/watch?v=OYmxVni15j0
5.4.1. Aanvullende digitale bron: Filmfragement: ‘Senne is Sanne’.
Telefacts (2012). Senne is Sanne. Geraadpleegd
https://www.youtube.com/watch?v=RfbVd44b88k

op

3

oktober

2014

op

Beide zijn reportages (Vlaams en Nederlands) over jongens die liever meisje zouden zijn.
Het leek me interessant om als bron eens een vergelijking aan te bieden. Beide reportages
gelijken immers enorm op elkaar, zowel qua aanpak, als inhoud, als titel. En toch zijn er
opmerkbare verschillen. Eerst bekijken de leerlingen deze documentaires, en daarna volgt
evaluatie. Tijdens de documentaires krijgen de leerlingen echter al op een invulblad een
observatieoefening. Het blad bestaat uit drie kolommen. Links een vraag, een tweede kolom
om de situatie van Joey/Jody te omschrijven en een derde kolom voor de bespreking van
Sanne’s situatie.
✓ Welke steun krijgt de persoon?
✓ Welk moeilijke ervaringen zie je de persoon doormaken?
✓ De ouders maken ook heel wat door: noteer welke stappen ze zetten en welke
vragen
✓ ze zich stellen.
✓ De relatie met vriendinnen en klasgenoten: hoe evolueert die?
✓ Hoe reageren zijn ouders daarop? Wat denk je daarvan?
✓ Hoe reageren de vriend(inn)en?
✓ Wat is het moeilijkst voor de persoon?
✓ Hoe zou je zelf graag hebben dat anderen reageren mocht je in deze situatie
zitten?
Na de documentaires, wordt klassikaal overlopen wat de leerlingen onthielden en hoe ze
tegenover de besproken thematiek staan. Tijdens deze klassikale bespreking, wordt duidelijk
dat beide kinderen verschillen. Ook de reacties van vrienden verschilt. Er wordt dieper
ingegaan op deze verschillen, en er wordt geduid dat iedere transgenderist verschilt. Hun
noden, eisen, verleden, verwachtingen en toekomstbeeld verschilt, net zoals
genderconforme personen.

42"

5.5. Digitale bron: Artikel: Regering wil komaf maken met verplichte sterilisatie
transgenders.
Delrue, E (2014). Regering wil komaf maken met verplichte sterilisatie transgenders.
Geraadpleegd op 8 oktober 2014 op http://www.demorgen.be/binnenland/regering-wil-komafmaken-met-verplichte-sterilisatie-transgenders-a2114405/
Transgenders die ook op hun paspoort van geslacht willen veranderen, moeten zich nu
definitief laten steriliseren. Volgens het regeerakkoord komt daar verandering in, wegens
strijdig met de mensenrechten. In vier jaar tijd is er een verdubbeling van het aantal
transgenders dat medische begeleiding vraagt.
Wie officieel zijn geslacht wil wijzigen, moet verplicht een hormonenbehandeling ondergaan
en zich onomkeerbaar laten steriliseren. Dat druist in tegen de mensenrechten. Daarom buigt
het parlement zich binnenkort over een aanpassing van de wet uit 2007, "in het licht van
internationale mensenrechtenverplichtingen".
Grote politieke prioriteiten nu zijn de beleidsverklaring en de begroting, vertelt Kamerlid
Carina Van Cauter (Open Vld). "Maar het is wel de bedoeling om op termijn schot te brengen
in dit ethische dossier. Het gaat hier om een duidelijke inbreuk op de fysieke integriteit."
In een opiniebrief in deze krant roepen genderexperts op om het "medisch-psychische
verhaal van transgenders los te koppelen van hun juridische erkenning". Volgens co-auteur
en gynaecologe Petra De Sutter (UZ Gent), zelf transgender, is men "er vanuit medische
hoek al lang van overtuigd om die voorwaarde tot sterilisatie te schrappen".
Ook transgenders die niet voor een volledige transitie kiezen, moeten op hun identiteitskaart
en reispas van geslacht kunnen veranderen, luidt het. "Hoe pervers is het dat sommigen zich
enkel zouden laten steriliseren uit juridische noodzaak?", zegt Joz Motmans, coördinator van
het Transgender Infopunt.
"Die inmenging van de overheid is nefast. De manier waarop transgenders hun identiteit
vormgeven en welke medische ingrepen ze wel of niet verlangen, mag niet bepaald worden
door juridische criteria."
Experts halen buitenlandse voorbeelden aan, zoals een recent wetsvoorstel in Malta. Wil je
daar officieel van geslacht veranderen, dan hoef je binnenkort enkel naar een notaris te
stappen. Zonder psychiatrische diagnose, zonder medische ingrepen en zonder verplichte
sterilisatie.
Het aantal transgenders dat zich aanmeldt voor medische begeleiding, bijvoorbeeld een
gesprek met een psycholoog, stijgt bovendien fenomenaal, zo tonen cijfers van het Gentse
genderteam. In vier jaar tijd gaat het om meer dan een verdubbeling. Bij volwassenen van 54
naar 122, bij minderjarigen van 18 naar 45 meldingen.
Wachtlijst
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"Onomkeerbare chirurgie is pas mogelijk vanaf achttien jaar, maar vanaf hun zestiende
kunnen jongeren met een hormonenbehandeling starten", stelt Motmans.
"Vraag is hoe we goede zorg kunnen blijven garanderen als de instroom zo groot is.
Transgenders wachten al zo lang voor ze hulp zoeken. Als ze dan ook nog eens zes
maanden op een wachtlijst moeten staan voor hun eerste gesprek met een psycholoog, dan
is dat funest. Behalve in een goede juridische regeling moet de overheid dus ook investeren
in toegankelijke gezondheidszorg."
Na uitgebreid te tijd te hebben gekregen het artikel te doorlezen, zal in eerste instantie
moeten omschreven worden wat verstaan wordt onder ‘fysieke integriteit’. Dit is immers een
belangrijk begrip en loopt als rode draad doorheen de tekst. Bedoeling is deze omschrijving
zoveel mogelijk uit de leerling populatie zelf te laten komen. Daarna krijgen de leerlingen een
invulformulier met volgende vragen:
•

Waarom druist een verplichte sterilisatie in tegen de mensenrechten?

•

Waarom wordt dit een ‘ethisch dossier’ genoemd?

•

Wat vind je zelf van de sterilisatie van transgender personen?

•

Wat zijn, in Vlaanderen, de voorwaarden om op de identiteitskaart het geslacht te
laten aanpassen?

•

Wat is het verschil met de situatie in Malta? Wat vind je hiervan?

•

Wat is de rol van de overheid in deze kwestie?

•

Wat is jouw persoonlijk standpunt omtrent de rol die de overheid hierin moet
opnemen?

Vervolgens wordt de klas opgedeeld in vijf min of meer gelijke groepjes, en mogen de leden
elkaars formulieren inkijken. Ze krijgen tien minuten om hierover te discussiëren en te
trachten een consensus te bereiken.
Vervolgens krijgen de leerlingen een leeg blad en wordt hen de opdracht gegeven een
mindmap te maken op basis van het artikel. Ze zoeken in de tekst woorden die met het
onderwerp te maken hebben. Deze woorden zetten ze in een mindmap. Door lijnen te
trekken stellen ze vast welke woorden een relatie tot elkaar hebben. Ze mogen deze lijnen
ook becommentariëren (oorzaak, gevolg, ...). Na een afgesproken aantal minuten, wordt
deze door het integrale team toegelicht vooraan in de klas. De overige leerlingen mogen
kritische en constructieve vragen stellen, die dan door de groepsleden worden beantwoord.
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