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Jentse (22, student) is al vier jaar actief als voorlichter bij het COC, 
eerst een jaar in Groningen en inmiddels drie jaar in de regio 
Midden-Nederland. ‘Mijn studie in Groningen liep niet zo lekker. Ik 
wilde iets doen met mijn leven, en besloot voorlichter te worden. 
Ik had altijd al wel iets met onderwijs en was benieuwd naar de 
reactie van de klas.’

Marleen (29, zelfstandig ondernemer) is sinds een jaar voorlich-
ter bij ‘Homo in de Klas’. ‘Ik heb allerlei vrijwilligerswerk gedaan, 
afhankelijk van waar ik iets kon betekenen. Toen mijn eigen 
worsteling met homoseksualiteit en de kerk achter de rug was, 
wilde ik ook anderen daarmee helpen. Ik ben voorlichter gewor-
den bij Homo in de Klas omdat die methode zich richt op christe-

Het had heel wat voeten in aarde: het verplichtstellen van voorlichting over 
seksuele diversiteit in het basis- en middelbaar onderwijs. Maar intussen is 
duidelijk dat scholen vanaf december 2012 verplicht zijn aandacht te beste-
den aan dit thema. Voorlichters Jentse Nieuwenhuijsen en Marleen van der 
Roest vertellen over hun ervaringen als voorlichter.

Voorlichting over 
seksuele diversiteit
‘Als hier een homo in de klas zou zitten, 
zou ik hem door zijn hoofd schieten’
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lijke scholen. Ik denk dat ik daar het meest op mijn plaats ben met 
mijn verhaal.’

Wat is het doel van voorlichting geven, wat probeer je te bereiken?

Jentse: ‘Dat is afhankelijk van de klas en de sfeer. Het minimale 
doel is dat het onderwerp homoseksualiteit een keer op een 
normale manier besproken kan worden, zonder een lacherige of 
negatieve sfeer. Vervolgens kun je met een klas verder praten over 
maatschappelijke thema’s, zoals pesten.’

Marleen: ‘Het doel van voorlichting is dat er meer tolerantie komt 
op scholen. Het gaat er om dat iedereen zichzelf kan zijn. Niet 
alleen als homo, maar gewoon als mens.’

Jongeren zijn tegenwoordig toch steeds toleranter tegenover 

homo’s? Is voorlichting wel echt zo hard nodig?

Marleen: ‘Ja zeker! De eerste school waar ik voorlichting ging 
geven was mijn eigen oude middelbare school. Daar zaten ook 
jongeren uit de kerkelijke gemeente waar ik vandaag kom (PKN, 
Gereformeerde Bond). Zij gingen best hard tegen mijn verhaal over 
homoseksualiteit in. Als ze dat ook doen tegenover klasgenoten die 
hun coming out beleven of nog in de kast zitten, kan dat tot serieuze 
problemen leiden. Het is overigens niet zo dat ik het erg vind als 
mijn verhaal weerstand oproept. Vaak blijkt er dan wel een goed 
gesprek mogelijk. Maar de sfeer moet niet bedreigend worden.’

Jentse: ‘Aan het begin van een voorlichtingsles laat ik de leerlingen 
op een briefje schrijven waar ze aan denken bij het thema homo-
seksualiteit. Soms schrijven leerlingen dan iets op in de trant van 
‘vies en walgelijk’. Ook zitten er weleens leerlingen in een klas die 
zich onttrekken aan de dialoog en niet in gesprek willen gaan over 
dit thema. Meestal zijn dat maar één of twee leerlingen. Ik heb 
gelukkig nog nooit meegemaakt dat een hele klas er zo negatief in 
stond. Al zitten er soms wel klassen bij waar je dan na afloop niet 
echt weet of je voorlichtingsles daadwerkelijk iets heeft uitgericht.’

Marleen: ‘Ik gaf een keer een voorlichtingsles op een school in 
Zwartsluis. Toen ik aan de klas vroeg wat ze er van zouden vinden 
als er een homo bij hen in de klas zou zitten, zei één jongen: ‘Als 
hier een homo in de klas zou zitten, zou ik hem door zijn hoofd 
schieten.’ Een dergelijke heftige reactie heb ik gelukkig maar één 
keer meegemaakt.’

Jentse: ‘Ik weet van een middelbare school in Nijkerk, die specifiek 
de hulp van het COC had ingeroepen. De situatie daar was namelijk 
volledig uit de hand gelopen. De sfeer tegenover holebi’s [homo’s, 
lesbies en biseksuelen] was verschrikkelijk op die school. Docen-
ten die homo waren kregen zelfs geen steun van hun collega’s. Het 
COC heeft toen geholpen het thema bespreekbaar te maken daar 
op school.’

Is het op christelijke scholen moeilijker voor homojongeren?

Marleen: ‘Dat vraag ik me af. Enerzijds heerst er vaak wel een 
cultuur van ‘in de Bijbel staat dat het niet mag, dus is het slecht.’ 
Anderzijds kan er op seculiere scholen net zo goed een negatieve 
sfeer zijn tegenover homoseksualiteit.’

Maak je ook leuke dingen mee als voorlichter?

Marleen: ‘Ik merk vaak dat leerlingen een sterk stereotypebeeld 
hebben van homo’s en lesbiennes. Als ik dan mijn verhaald verteld 
heb, reageren ze soms met ‘maar jij bent toch niet zo?’ Ze zien dan 
in dat het om hele gewone mensen gaat. Leerlingen komen soms 
aan het einde van de les naar me toe om me te bedanken voor mijn 
openheid, of om te zeggen dat ze geraakt zijn door mijn verhaal. 
Dat vind ik mooi, dan heb ik mijn doel bereikt. Ik merk dat leerlin-
gen dan aan het denken zijn gezet.’

Jentse: ‘Ik kwam een keer een voorlichting geven in een mbo-klas, 
waar een jongen die vooraan zat demonstratief achterin ging zitten 
toen hij hoorde dat er een voorlichtingsles over homoseksualiteit 
zou zijn. Daar wilde hij niets mee te maken hebben. Aan het einde 
van de les kwam hij me een hand geven en zeggen dat hij het cool 
vond hoe ik in die les mijn verhaal had verteld. Dat is tof, dan merk 
je dat je echt iets hebt bereikt.’

Is voorlichting op scholen voldoende om een positievere 

houding tegenover holebi’s te creëren?

Marleen: ‘Nee. Dit is niet alleen iets voor scholen. De cultuur 
bij jongeren thuis en de waarden die ze vanuit hun opvoeding 
meekrijgen omtrent diversiteit spelen ook een belangrijke rol. 
Bovendien gaat het om een veel breder, algemeen probleem van 
pesten en intolerantie. Dat heeft niet alleen met homoseksualiteit 
te maken.’

Jentse: ‘Onze invloed reikt niet verder dan dat ene uurtje, maar het 
is in elk geval een mooi begin. Scholen moeten daar zelf verder 
invulling aan geven. Sommige scholen gaan er zelf verder op in 
door een voorlichtingsles binnen een themaweek over bijvoor-
beeld pesten te plaatsen.’
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COC

Het COC zet zich al sinds 1946 in voor de belangen van lesbi-
sche vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en trans-
genders (LHBT’s). Vrijwilligers van het COC geven jaarlijks 
meer dan duizend voorlichtingslessen op school.

‘HOMO IN DE KLAS’

De lesmethode ‘Homo in de Klas’ is tot stand gekomen in 
samenwerking tussen een aantal christelijke homobelan-
genorganisaties en GRIP, het identiteitsplatform van Gerefor-
meerde scholen. De methode richt zich specifiek op christe-
lijke scholen.

VERPLICHTE VOORLICHTING

Vanaf 1 december 2012 zijn alles basisscholen en middelbare 
scholen verplicht om aandacht te besteden aan het thema 
seksuele diversiteit. In de kerndoelen staat het geformuleerd 
als ‘leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diver-
siteit in de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.’ 
Scholen zijn vrij in de invulling van de voorlichting.


