
Hete hangijzers rond diversiteit

&

kruispuntdenken



Kennismaking



Wie zijn wij?

►Cavaria
►Vlaamse belangenverdediger van de LGBTI-community en koepel van 

LGBTI-organisaties

►KLIQ vzw
►Vormings- en trainingscentrum van çavaria dat werkt rond gender- en 

seksuele diversiteit
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Gender of geslacht?

Verwijst naar de 
biologische verschillen 

tussen jongens en 
meisjes

Verwijst naar de 
sociaal en cultureel 

aangeleerde  
verschillen tussen 
jongens en meisjes





Gender als construct





Ik zoek een paar 
sterke jongens om mij 

te helpen!

sterk



Wat heb jij een mooi 
kleedje aan vandaag!

sterk mooi



sterk mooi

huishouden



sterk mooi

huishoudenuitvindingen
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huishoudenuitvindingen

zorgen



sterk mooi

huishoudenuitvindingen

zorgen

Deze hoek is 
alleen voor 

jongens!

bouwen

auto’s
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Brent is een 
meisje 

geworden!

bouwen

auto’s kleedjes
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Grote jongens 
wenen toch 

niet!?
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Belangrijkste invloed ?

jonge kinderen pubers, adolescenten

leerkrachten – media – ouders - vrienden



Belangrijkste invloed ?

ouders

leerkrachten

media

vrienden ouders

leerkrachten

media

vrienden

jonge kinderen pubers, adolescenten



Normen: een definitie

= een reeks (ongeschreven) regels binnen een maatschappij of 
cultuur, die ons denken, handelen en attitudes beïnvloedt. Wie 
hiervan afwijkt wordt gestraft.

Verschillende soorten: leeftijdsnormen, gendernormen, 
heteronormen, witte normen …
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UNIVERSUM



MULTIVERSUM

DIALOOG 
mogelijk maken

Geef VRAGEN

Respecteer 
mijn ROOTS

Leer leerlingen 
COMMUNICEREN

FRAMING

LINKVerzorg je
DAGELIJKSE TAAL



Framing

Hoe breng ik het onderwerp binnen?

Op welke manier belicht ik het onderwerp?



Framing

 “Die homo’s zoeken het toch ook zelf!”

 “Lees het verhaal van Lut maar eens in de Koran!”

 “Dat filmpje is toch om te gieren van het lachen! Homo’s 
kunnen echt nergens om lachen!”

 “Ah nee hé! Ik ben hier weg! Ik wil niet besmet geraken!”





Framing

 Frame diversiteitsthema’s neutraal of positief.

 Creëer een maatschappijbeeld waarin de norm positief is en 
de uitzondering negatief.
 Controverse ‘an sich’ niet problematisch

 Geen polarisatie!



Framing

 “Da’s wel cool. Ik heb altijd respect voor mensen die zichzelf 
kunnen zijn.”

 “Ik weet het niet hoor. Thuis zouden ze dat toch moeilijk 
vinden. Maar wel respect voor het lef!”

 “Ik heb er geen mening over.”

 “Ik vind dat wel verwarrend. Is het nu ‘hij’ of ‘zij’? Ik snap het 
nog niet goed.”



Link



Link

Afrikaanse man in elkaar 

geslagen door groepje 

racistische jongeren

Homo in elkaar geslagen 

door groepje holebifobe

jongeren



Dialoog mogelijk maken

 Klas- of groepsgesprekken over LGBTI, gender en andere 
diversiteitsgelinkte onderwerpen dragen niet noodzakelijk bij tot 
een tolerante en respectvolle attitude van de leerlingen. (Do the
right thing, 2015, Hanneke Felten et al.)
 Welke factoren hebben een positieve invloed?

 Welke factoren hebben een negatieve invloed?



Dialoog mogelijk maken



Sleutel tot positieve invloed

 De sociale norm wordt als positief gezien.
 De holebipositieve uitspraken van anderen hebben een positief effect 

op het eigen denken.

 Negatieve uitspraken hebben geen of weinig effect als de norm als 
positief wordt gezien.



Negatieve (of geen) invloed

 De sociale norm wordt als negatief gezien.
 De holebinegatieve houding wordt bevestigd in het gesprek.

Gesprekken afwisselen met andere werkvormen!

Kijk eens naar een andere mening!



Dialoogmodel van de drie 

werelden

Wereld 

van het ik

Wereld van 

het 

samenleven

Wereld 

van vele 

ideeën



Wereld van het ik

 Mijn mening versus de jouwe

 Beargumenteren

 Debat



www.polarisatie.nl – VJ Movement – Cartoon movement



www.polarisatie.nl – VJ Movement – Cartoon movement



www.polarisatie.nl – VJ Movement – Cartoon movement



www.polarisatie.nl – VJ Movement – Cartoon movement



Wereld van vele ideeën

 Alle meningen toegelaten

 Geen waardeoordeel

 Waarom zou iemand zo denken?

 Kruispuntdenken

www.schooluitdekast.be/leerkrachten-secundair-

onderwijs/methodieken/privilege-walk



Wereld van het samenleven

 Consensus

 Zo goed mogelijk voor iedereen



Geef vragen

 Waarom denkt hij/zij daar zo over, denk je?

 “Wat heeft ervoor gezorgd dat jij daar momenteel zo over 
denkt?”

 “Welke factoren beïnvloeden jouw mening?”

Niet: “Is homoseksualiteit oké?”

Wel: “Wat maakt dat sommige mensen 

homoseksualiteit oké vinden en anderen niet?



Respecteer mijn roots!

 “Ik probeer te begrijpen wat jij aan het zeggen bent.”

 “Als ik jou goed begrijp, is jouw standpunt dat …”

 “Kan je wat meer uitleggen wat je bedoelt met …?”

Foute feiten?

Nodig uit om de correcte info te zoeken!

Geen dialoog meer?

“Zeg opnieuw wat je wou zeggen, maar nu …”



Respecteer mijn roots!

 Religie: laat je niet verleiden!

 Blijf bij de les!

 Naastenliefde & wederzijds respect

 Binair denken & machocultuur

www.sensoa.be/materiaal/recht-op-liefde



Leer leerlingen communiceren

 Bende luie Marokkanen!

 Bende gehandicapten!

 Bende autisten!

 Bende jeanetten!

Reageer altijd!



Verzorg je dagelijkse taal

 “Ik ben op zoek naar een paar sterke jongens om wat tafels en 
stoelen te verhuizen.”

 “Vooruit, verman u!”

 “Knap gedaan, voor een meisje.”





Programma

 Gender- en seksuele diversiteit

 Communicatie

 Kruispuntdenken

 Vragenronde



Kruispuntdenken

 Gender én etniciteit én ...



Kruispuntdenken

 Seksisme (genderongelijkheid) uit zich op een andere manier 
bij vrouwen van een bepaalde etnische achtergrond.
 Witte vrouwen (‘deeltijds werken is eigen keuze’) versus vrouwen van 

kleur (‘onderdrukt’).

 Homofobie uit zich op een andere manier bij vrouwen dan bij 
mannen (gender) van een bepaalde etnisch-culturele 
achtergrond.
 Meer geweld tegenover homoseksuele mannen.

 Een lesbisch koppel met een kind wordt maatschappelijk eerder 
aanvaard dan een homokoppel met een kind.



Kruispuntdenken

 Racisme uit zich op een andere manier bij vrouwen dan bij 
mannen (gender) van een bepaalde etnisch-culturele 
achtergrond.
 Moslima’s met hoofddoek: onderdrukt, slachtoffers

 Mannelijke moslims: onderdrukkers, geweldplegers



Kruispuntdenken

Verblijfsstatuut
Gezondheid
Religie
Leeftijd
Bezit
Noord-Zuid / Oost-West
Cultuur
Maatschappelijke ontwikkeling
Klasse
Nationaliteit
Etniciteit
Huidskleur
Seksuele oriëntatie
Geslacht



Check your privileges: BINGO!

Moedertaal: 

Nederlands

Cisgender (uw 

seksuele identiteit 

komt overeen met 

uw biologisch 

geslacht)

Mager Geen 

belemmeringen 

om vrijuit te 

spreken

Katholiek

Mannelijk Wit / blank Aantrekkelijk Heteroseksueel Gezond van lijf en 

leden

Vertrouwd met het 

standaard accent

Geen crimineel 

verleden

Menselijk

(VRIJ TE BEPALEN)

Groot Mentaal gezond

Ondersteun een 

‘klassieke’ partij

Volwassen Geboren in dit land Vermogend Intelligent 

Loontrekkende Eerste wereld/ 

geïndustrialiseerd 

land

Goede 

familiebanden

Geen etnisch-

culturele 

minderheid

Hooggeschoold



Kruispuntdenken

 Handleiding voor professionelen die intersectionaliteit of 
kruispuntdenken in de eigen organisatie willen toepassen: 
gratis downloadbaar op www.ellavzw.be .



Programma

 Gender- en seksuele diversiteit

 Communicatie

 Kruispuntdenken

 Vragenronde



Contact

KLIQ vzw

info@kliqvzw.be 

www.kliqvzw.be 




